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Mit akarunk? 
M i d ő n lapunk ez első számával olvasóink elé lépünk, 

szükségesnek tar t juk, hogy néhány szóval feltárjuk 
azon okokat, melyek minket a Theol. Szaklap kiadására 
vezet tek és számot ad junk azon czélokról, melyeket 
elérni törekszünk. 

Régi a panasz , hogy a magyarországi protestantis-
m u s n a k nincs theologiai szakirodalma. Egyes munkákró l 
beszélhetünk, de ha i rodalom alatt különböző irói erők-
nek és törekvéseknek közös czélok é rdekében végzett, 
egymással kölcsönhatásban levő munkásságá t ért jük, — 
szakirodalomról ná lunk szó sem lehet. R á m u t a t h a t u n k 
n é h á n y theologiai műre , mely érdemes, számottevő tényezője 
lehetne egy theologiai i rodalomnak, de e művek elszigelten 
ál lanak, nem terv- és czélszerű fejlődés e redményei s 
ha tásukka l nem voltak képesek ilyen fejlődést előidézni. 

Régi a vád, hogy az egyes theologiai disciplinák 
ná lunk idáig sa jnála tos elbánásban részesültek. Századok 
óta t anu lmányozzuk az írást, de e fáradozás va jmi kevés 
gyümölcsöt termet t . Hol vannak azok az eszközök, 
melyeket az Igével komolyan foglalkozónak kezébe ad-
ha tnánk , hogy segítségükkel teljesen, minden vonatkozá-
sában megérthesse az isteni szóza to t? Nincsenek kom-
mentár ja ink a szent könyvekhez, nincs a m o d e r n kutatás 
eredményei t értékesítő, t udományos haszná la t ra alkalmas 
bibliafordításunk. Századok óta magyarázzuk a szószéken 
és ka thedrán egyházunk tanításait s nincsenek oly mű-
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veink, melyek e taní tásokat tör ténet i vonatkozásaikban, az 
í ráshoz való v iszonyukban, s az egyház és az egyes 
életére való h a t á s u k b a n tünte tnék fel s beállítanák 
azokat, mint szerves alkatrészeket, a mai ember erkölcsi 
és gondolatvilágába. A systematika theologia területe ép 
úgy parlagon hever , mint az exegetikáé. Egyedül a 
magyar protestáns egyháztör ténet az, melynek mivelése, 
— az általános és nemzet i történettel való szoros kapcso-
latából s a hozzáfüződő érzelmi mozzanatokból kifolyólag 
— örvendetesebb képet mutat . De itt is csak a kezdet 
kezdetén vagyunk. Gyűjtjük az anyagot, hogy ma jdan 
idők multával megépí thessük az épületet. 

Ε panasz és v á d mellé sorakozik a súlyos szemre-
h á n y á s azért a mulasztásér t , me ly a jelen s zomorú álla-
pota inak egyik kút for rása . A mely szervet sokáig nem 
haszná l és gyakorol az ember , az elébb u tóbb \ rissza-
fejlődik. Nemcsak a test életére áll ez a természet i tör-
vény legyó'zhetlen erejével, h a n e m a szellemi életre is. 
így engedtük — n e m nyú j tva neki táplálékot, nem 
izgatva folyton u j a b b meg u j a b b nyi lvánulásra — vissza-
fejló'dni, mond juk ki nyíltan, egészen elapadni közönsé-
günk érdeklődését, érzékét a komoly t udományos mun-
kásság iránt. Az olyan törekvéseket , melyek közvetetlen 
gyakorlati jelentőséggel nem bírnak, melyek az igazság 
tudományos megismerésén kivül m á s czélt nem keresnek, 
ma nálunk közöny , gyakran lenézés és kicsinylés 
fogadja még olyanoknál is, a kiknek állásuk, h ivatásuk a 
lelkes buzdítást, felkarolást , támogatás t tenné kötelességükké. 

Ε nyomasztó ba jok valódiságát mindenkinek el kell 
ismernie , ki elfogulatlanul szemléli viszonyainkat . Ment-
hetet len hiba volna , ha szépítgetni igyekeznénk fogyat-
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kozásainkat , leplezgetni a hiányokat . Az excusá lás ideje 
elmúlt. A veszedelem, mely a Protes tant i smus erősségének, 
a t udománynak elhanyagolásával egész egyházunkat és 
szellemi életünket fenyegeti, első sorban a ba jok őszinte 
bevallására kell, hogy indítson mindenki t . De ez csak az 
első kötelesség, melynek nyomában a továbbbi feladatok 
egész sora fakad. Ki felismerte a betegséget, tartozik 
eszközökről gondoskodni, hogy az megszűnjék. A gyógy-
szert illetőleg eltérők lehetnek a vélemények. Mindenkinek 
meg van a joga, hogy a szerek között válogasson. A fő-
dolog, hogy komolyan ápolja a megtámadot t szervezetet s ne 
engedje meg, hogy a betegség gyógyíthatlan kór rá fajuljon. 

Ilyen gondolatoktól vezéreltetve indítottuk meg Theol. 
Szaklapunkat . Hozzá kívánunk já ru ln i szomorú állapotaink 
javí tásához azon ú ton-módon, melyet leghelyesebbnek, 
legczélszerűbbnek t a r tunk . És azon tudat , hogy egyházunk 
nem egy kiváló tagja és gondolkozó fője szintén ily szak-
lapot tekint a további fejlődés legalkalmasabb kiinduló 
pont jának, csak megerősí t meggyőződésünkben, hogy a 
helyes nyomon haladunk.*) 

Annyi hiányt, menny i t udományos theologiánk terén 
mutatkozik, nem lehet rövidesen megszűntetni . Hosszú, 
kitartó és főleg r endsze res m u n k á r a van szükség. Ezt 
elérni és biztosítani csak úgy vagyunk képesek, h a min-
denekelőtt gondoskodunk arról, hogy az egyes kutatók 
ne ál l janak külön-külön, egymástól elzárva, de egymással 
ér in tkezésben és folytonos kölcsönhatásban. Az egyes 
magára hagyatva n e m menekülhet azon ezernyi veszély 
elől, mely nálunk a tudománynya l foglalkozót szüntelenül 

*) így Schneller István, a pozsonyi theol. Akadémia 1892/3-iki értesítő-
jében az«V—IX. lapokon. 

1* 
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környékezi . Itt a buzdí tás h i ánya folytán beállott ellan-
kadás, ott a t u d o m á n y o s i rodalmi viszonyaink miatt fellépő 
elkeseredés, amot t a kellő ellenőrzés és kritika hijján 
je lentkező el tévelyedés teszi hasznavehe te t l enné azt a 
kezet, mely m u n k á r a és dolgozásra volt alkotva. Az 
érintkezés, a gondola toknak gyakori kicserélése, az igazság 
keresésében folytatott verseny az erősnek erejét növeli, a 
gyengét talpra állítja. Ezért össze kell gyűjteni azokat, 
kik ismerik a t u d o m á n y végtelen becsét, kik életöket kész-
séggel annak szolgálatába helyezik, kik önzet len odaadás-
sal és azzal a komolysággal keresik az igazságot, melyet 
az igazság m i n d e n hívétől megkövetel, hogy a kölcsönös 
t ámoga tás és buzdí tás révén egymást mind nagyobb és 
nagyobb erőkifejtésre képesítsék. Er re a feladatra vállalkozik 
szaklapunk. Alkalmat k ívánunk nyúj tani , hogy mindazok, 
kik a legnemesebb hivatást , az igazság megismerését vallják 
életfeladatuknak, l apunk hasábja in kölcsönhatásba lépjenek 
egymással, e lhozva kiki azt, mit fáradozása gyümölcseként 
akar t udományosságunk ol tárára letenni. 

Valamely tudománykör re l való foglalkozás termé-
szetszerűen a részletek tanulmányozásából indul ki. Elő-
ször az egyesnek kell a kuta tó t lekötnie, csak azután 
lehet szó az egészről. Ezen módszertani lag egyedül helyes 
elvből kifolyólag az első kötelesség, hogy a fejlődés kez-
de tén a hangsúly a rész te t tanulmányokon nyugodjék. Csak 
az ilyen, az egyes p rob lémákba elmerülő, a kicsinyt meg-
becsülni tudó szorgos munká lkodás készítheti elő a 
nagyobb, összefoglaló munkáka t , hogy ezek azután a 
valódi t udományosság igényeivel léphessenek fel. Ép azér t 
meggyőződésünk az, hogy első sorban az ez i rányú fog-
lalközás s zámára kell teret nyitni és hogy elhibázott el-
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já rás volna, ha egyes theol. tudományágaka t felölelő 
szakmunkákka l vagy talán tankönyvekkel aka rnánk a fent 
elősorolt bajokon segíteni. Az egészet feldolgozó m u n -
kásság ideje még n e m érkezett el. Ha majd évek múl tával 
egy számottevő i rodalom képződöt t az egyes kérdések 
szakszerű megvitatásából, ha m a j d megerősödtünk a tudo-
m á n y o s módszer kezelésében, h a majd mind tágabb kö-
rökre terjedt ki a tudomány i ránt i érzék és érdeklődés 
és egy számra is tekintélyes gárda fog a theologia külön-
böző disciplináiban kuta tásokat végezni: — akkor nyu-
godtan hozzá lehet látni a gyűj tö t t anyag összegezéséhez 
és egységes feldolgozásához. Az igy előkészített szakmű-
vek azu tán nem lesznek idegen földből átül tetet t és ép 
ezért fejlődésre alkalmatlan p lánták közöt tünk, h a n e m 
saját szellemi ta la junkból fakadt , természetes fejlődésben 
nagyranövekedet t termékek, melyek csupán eredményét 
képezik az előzetes, rendszeresen keresztülvitt fáradozás-
nak. De ez csak a jövő feladata. A jelen azon követel-
ménynye l lép fel, hogy a jövő ú t j á t egyengessük. A részt 
t anu l juk megbecsülni, hogy később az egészhez el juthas-
sunk. Szigorú lelkiismeretességgel az egyes köveket hord-
juk össze, hogy m a j d a n a mi t udományosságunk csarno-
kát megépí thessük. Ily előkészítő munkálkodás szolgála-
tába k íván juk helyezni szaklapunkat , mely er re a czélra 
a legalkalmasabb eszköz, mely berendezésénél fogva csakis 
rész le t tanulmányoknak nyúj that helyet, de melyben min-
denki, ki komolyan fogja fel az igazság keresését , közbir-
tokká tehet i azon eredményeket , melyekre vizsgálódása 
közben akadt. Módot akarunk adni, hogy a mi idáig 
mondha tn i lehetetlen volt, a t udományos theológiai kérdé-
seket tárgyaló t anu lmányok napvilágot lássanak és széle-
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sebb körben is e l ter jedjenek; módo t minden kutatónak, 
hogy a theologia bármely szakában végzett megfigyeléseit 
közölve rész tvehessen tudományos theologiai i roda lmunk 
kia lakí tásában. És erős a hitünk, hogy ebbeli fáradozá-
sunk n e m m a r a d h a t meddő és terméketlen. Erősen bí-
zunk , hogy t u d o m á n y o s theológiánk jelenlegi képviselői 
készséggel rende lkezesünkre bocsát ják önálló és eredeti 
kuta tása ik eredményét , hogy az idő folyamán újabb és 
ú j a b b erőket fog sikerülni a t udományos munká lkodás 
s z á m á r a megnyernünk és hogy ezen, most csak a részle-
tekkel foglalkozó vizsgálódás n y o m á n magas színvonalon 
álló, az egyes köröket a magok egészében felölelő szak-
m ű v e k és tankönyvek i rodalma fog keletkezni, mely míg 
egyrészről a külföld termékeivel felveheti a versenyt , más-
rész t a mi szel lemünk eredeti p roduc tumának lesz tekinthető. 

Végül — és ez tudományos továbbha ladásunk szem-
pont jából nem kevéssé lényeges — tudományos olvasó 
közönségünk kérdését is legczélszerűbben ily szaklappal 
vél jük megoldhatónak. Hol a t u d o m á n y iránt oly elszo-
mor i tóan csekély érzés és fogékonyság mutatkozik , mint 
ná lunk , ott az érdeklődésnek ál landó fejlesztésre van 
szüksége. Foly tonosan ú jabb és ú jabb anyagot kell a 
közönségnek nyúj tani , mely figyelmét leköti, de azt túl-
ságosan nem fáraszt ja , mely lehetőleg sok körből legyen 
véve, hogy kiki megtalál ja azt, mi iránt némi vonzalom-
ma l viseltetik. Az érdeklődésnek e gyakran megújuló éb-
resztgetése, mígnem az megszi lárdul és ál landó birtokká 
válik, szintén egyik főczél, mit lapunkkal elérni igyek-
szünk . Szakközönséget k ívánunk teremteni, mely tudja 
méltányolni a tudományos ku ta t á s nagy erkölcsi jelentő-
ségét, az igazság komoly kereséseér t lelkesedik, annak 
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érdekeit felkarolja, azér t áldozatokat is hozni ha j landó . Ε 
czélnak megfelelőleg jórész t olvasóinkra való tekintetből 
osztottuk be lapunkat úgy, mint a hogy azt az első 
számban is bemuta l juk . Negyedévenként adjuk közre a 
Szaklapot, hogy az idő távolsága n e hasson bénitólag az 
érdeklődésre. A theologia minden ágát felvettük munka-
körünkbe, hogy minden i rányú kivánalom kielégítésre talál-
jon . Minden egyes s zámban lehetőleg befejezett czikkeket 
közlünk, hogy a kérdés megoldása és az olvasó figyelme 
meg ne szakit tassék. Beszámolunk a külföld munkás sá -
gáról, könyvek ismeretésében és lapszemlében, hogy min-
denki erről is kellő t u d o m á s t szerezhessen. Hisszük, hogy 
ez a legjobb mód, melylyel a közönség közelébe férkőz-
hetünk. A legjobb mód, hogy az eddigi közönyt legyőz-
zük és helyébe pezsgő érdeklődést é s buzgó együt tmun-
kálkodást te remtsünk. S ha m a j d a n eljő annak ideje, 
hogy ter jedelmes szakművekkel lépjenek az erre hivatot-
tak a magyar olvasók elé, reméljük, hogy nem fognak 
elkeseredet ten m u n k á j o k eredménytelensége felett panasz-
kodni. Lesz oly közönségünk, mely amint megbecsül te a 
kisebb mére tű fáradozást , készséggel fogja felkarolni a nagy 
alkotásokat is. 

íme az okok, melyek Szaklapunk megindí tására 
vezettek, a czélok, melyek után törekszünk. Tudjuk , hogy 
emberek vagyunk, kik csak emberi fegyverekkel hadako-
zunk. De tud juk azt is, hogy felet tünk az az Úr virraszt , 
ki az igazság kuta tását bízta gyermekeire, mert ő maga 
az igazság. Ezért b izunk és hiszszük, hogy az ő áldása 
nem fog kimaradni , mi nem fogunk megszégyenülni. 

A szerkesztők. 



Jes. 1, 2—17. szereztetési ideje és magyarázata. 

Jesajás könyve ez első perikopájának keletkezési idejét 
illetőleg jelenleg azon nézet uralkodik, hogy annak hátterét a 
Sanherib-féle invásio (701) képezi és hogy a próféta e beszédet 
azon nehéz napokban mondotta el. midőn már az ország egészen 
el volt pusztítva és csak Jeruzsálem állott, az ellenségtől min-
den oldalról körülvéve. A magyarázat pedig azon feltevésből 
indul ki, hogy az egész szózatban Judáról illetve Jeruzsálemről 
van szó.1) 

Sanherib támadása, Jeruzsálem ostroma idejéből Jesajás 
könyvében több hiteles szózat maradt reánk. így 30, 27—33. 31, 
4. 5. 8. 9. Magának a prófétának szereplése a megpróbáltatás 
ez óráiban szintén megbízhatóan van leírva a történeti részek-
ben (Jes. 36, 37. v. ö. II. Kir. 18, 19. Ki e szózattöredékeket és 
tudósításokat a fenti versekkel egybeveti, annak rögtön felötlik 
a kettéjök között jelentkező erős különbség. Mig az emiitett 
töredékekben a próféta lendületes formában azon szilárd meg-
győződésének ád kifejezést, hogy Jahvénak minden eddigi bűn-
től és botlástól eltekintve a fővárost feltétlenül meg kell védel-
meznie s az assyrok vakmerő túlkapását meg kell akadályoznia, 
addig 1, 2—17-ben egy halvány vádbeszéd foglaltatik, melynél 
több helyen az olvasó, mint ezt az exegeták magok elismerik 

') Lásd Duhm Comm. zu Jes. Kuenen (Hist. krit. Einl. II. p. 58} 
szintén a 701-iki eseményekből magyarázza e szózatot, de szerinte Jesajás e 
szavakat nem az ostrom alatt, hanem Sanherib váratlan elvonulása után 
intézte hallgatóihoz. Dillmann (Comm. zu Jes. 5-ik kiadás) és utána Kittel 
(u. azon mű 6-ik kiadásában) azon véleménynyel, hogy a szózat 735-ből 
vagyis a syr- ephraimi háború idejéből származik, ma már mondhatni 
egymagokban állanak. 
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(1. Duhm a 4. ν. magyarázatánál), azt se tudja, hogy Jesajás 
tulajdonképpen mire is gondolhatott. Hogy abban a rettenetes 
veszedelemben, midőn Jesajás minden módot felhasznált, hogy 
a királyt és a népet ellenállásra buzdítsa és őket Jahve kegyel-
méről és biztos segítségéről meggyőzze, hogy ugyanakkor a fő-
város megrémült és a végső engedményekre is hajlandó lakos-
ságát ily feddő szózattal és a cultus helytelen értelmezése miatt 
ily hangú szemrehányással kitartásában gyengítette, bizalmában 
elernyesztette volna, az alig hihető, a többi adatokkal össze nem 
egyeztethető psychologiai valószínűtlenség. 

Már ennek a megfigyelésnek magasfokú bizalmatlanságot 
kell keltenie a fent előadott uralkodó felfogással szemben. Tel-
jesen indokolja a scepsist, sőt a felfogás tarthatatlanságát bizo-
nyítja a 8-ik vers, mely határozottan Jeruzsálemről beszél és 
mely szerint „a lány Cion úgy maradt vissza, mint egy gunyhó 
a szőllőkertben, mint egy éji szállás az ugorka földön". A kép, 
mit a próféta használ, világos és szemléletes: magunk előtt 
látunk egy szőllőkertet, rajta egy gunyhót, azután egy ugorka-
íöldet orientális éjszakai szállással, a czölöpökre erősített függő 
hálóval. De hogy a szőlőkert vagy az ugorkaföld el van pusz-
títva, arról a szövegben egy szó sem áll. Sajátságos tehát az az 
exegesis, mely e képet annak elhitetésére akarja felhasználni, 
hogy Juda jelenleg csupa rom, egyedül a főváros tartja még 
magát. Mi utóbbit illeti, az efféle nézet téves voltát nyilvánvalóvá 
teszi a ,-Ρ'Ϊ: TJ?3 £ hasonlat csakis annyit jelenthet: „mint egy 
körülzárt város." Természetes, hogy a kifejezés semmikép se 
illik azok felfogásához, kik a szózatot 701-ből, az ostrom ideje-
bői kívánják megérteni. Mint ilyenkor divatos, az elmagyarázás-
nak kell kisegítenie a megakadt exegetát. Nincs is hiány a 
kísérletekben, hogy e nehézség valamikép a szövegből eltávolit-
tassék. De a Duhm-féle kapa veritatio áp oly ügyetlen, mint a 
„város"-nak „őrtorony"-ra való átváltoztatása. Bármily nagy 
legyen is tehát egyesek részéről az erőlködés az ellenkezőnek 
bebizonyítására, az egyedül megengedhető magyarázat mégis 
csak az marad, hogy a próféta Jeruzsálem helyzetét egy körül-
zárt város helyzetéhez csupán hasonlítja vagyis, hogy a főváros 
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jelenleg nincs ostromnak kitéve és hogy, az előbbi képekből 
következtetve, Juda tartománya most nincs elpusztítva. A további 
következtetés pedig az, hogy ekként e szózat 701-ből nem szár-
mazhatik. 

Hasonló eredményre vezet v. 5 is. Ha ugyanis ezt olvassuk: 
„Hová sújtsalak még titeket, kik folytonosan elpártoltok"? Ε 
szavak oly viszonyokat tételeznek fel, midőn már semmit se 
lehet veszíteni. Mintha a próféta azt mondotta volna: Mindennek 
vége, — Jahve a legjobb akarattal se sújthat újabb csapással 
titeket! De Jesajás ilyenformán a főváros bezárt lakóihoz nem 
szólhatott. Hisz mindenki megmosolyogta volna szavait, mert a 
központ, a tartomány legfontosabb része még állt. És ő, ki ez 
időben a legnagyobb energiával hirdette Jeruzsálem biztos és 
közeli felszabadulását, ugyan hogyan léphetett volna ily kérdés-
sel honfitársai elé? Az 5-ben foglalt kérdés 701-ből tehát 
lehetetlen. 

Ezek után a probléma, hogy 1, 2 — 17, mely összefüggő egész, 
a 701-iki eseményekre vonatkoztatható-e vagy sem, elintézettnek 
tekinthető. De ha Juda és Jeruzsálem most nem szenved vala-
mely ellenség támadásától, mikép értelmezendő akkor 2 - 7 . v. 
mely nagy pusztulás képét tárja az olvasó elé? „Országtok pusz-
taság, városaitok tűztől felégetve, földeteket szemetek láttára 
idegenek emésztik." Kikről, mely tartományról beszél itt a 
próféta ? 

2—7. vezette tévútra a magyarázókat és szolgáltatott 
okot azon felvételre, hogy a szózat Sanherib korából származik, 
daczára annak, hogy v. 7. egész más situatiót tételez fel. Pedig 
Jesajás világosan megmondja, hogy kikre gondol e verseknél. 
3-ban ugyanis az Izrael kifejezést használja. Az eddigiek után 
nem lehet kétséges, hogy mit ért Izrael alatt. Miután Judát a 
fővárossal együtt határozottan különválasztja s arról külön szól 
(8. s köv.), e névvel csakis az éjszaki tiz törzset jelölheti. 
„Izráel" itt azt az Izráelt jelenti, mely e név alatt szerepel a tör-
ténetben. Ez ellen sem históriai, sem egyéb argumentumot fel-
hozni nem lehet. Hogy az éjszaki törzsek hivatalos neve egész 
Somron bukásáig (722) Izráel volt, eléggé ismeretes a történeti 
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könyvekből, melyek consequensen különbséget tesznek Izráel és 
Juda között. Hogy Jesajás működésének első felében Izrael még 
létezett és hogy a próféta maga több szózatot intézett ellene, 
szintén köztudomású. Semmi akadálya sincs tehát azon magya-
rázatnak, hogy Jesajás Izrael alatt itt tényleg a történeti Izraelt 
értette és nem általában a „választott népet."1) Ε felfogás 
helyessége mellett bizonyít az a suffixumváltozás is, mely a 
9 v.-ben észlelhető. Míg 2—7. v-ben a próféta a többes második 
személyt használja addig a 9. versben a többes első személy 
szerepel (i;1?) Ezen csere magyarázatát abban leli, hogy v. 
2—7-ben más valami lebegett Jesajás szeme előtt, mint v. 9-ben. 
A júdeai Jesajás Jeruzsálemről és Judáról szólva „mi"-rólunk 
beszél, ellenben az éjszaki törzseket másodszemélyében szólítja 
meg. 

Azt kell tehát állítanunk, hogy 2—7-ben a próféta Izrá-
elt, vagyis az éjszaki 10 törzset feddi s annak állapotát rajzolja, 
a 8. s köv.-ben pedig Izraellel Judát helyezi szembe s előbbinek 
jelenlegi szomorú viszonyaiból utóbbi számára levonja a conse-
quentiákat. Ennek fel nem ismerésében rejlik az összes eddigi 
magyarázatok tévedése. Jes. 1, 2 — 17. exegesise idáig hamis 
alapon nyugodott, mert az exegeták összefoglaltak oly verseket, 
melyeket külön kellett volna választaniok s csupán Judát keres-
ték ott, hol először Izráelt, azután Judát kellett volna keresniök. 

Csakis ennek constatálása után lehet a chronológiai fixiro-
zás kérdésének megoldására gondolni. A szózat időbeli megálla-
pítására a 8. és köv. versek adatokat nem szolgáltatnak. De 
2—7-ből kitűnik, hogy Izrael még nem pusztult el teljesen, 
tehát hogy Jesajás e szavakat még 722 előtt mondotta. Kitűnik 
azonban az is, hogy az éjszaki törzsek a végleges romlás szélén 
állanak. Az ország feldúlva, a városok tűztől megemésztve. A 
közel múltban oly csapások (TPIB nsa) érték a tartományt, 
melyeket nem lehet többé gyógyítani. A főváros (zzh) a király-

') A prófétai könyvek egyéb helyeinek megértését is megnehezíti, sőt 
lehetetlenné teszi azon körülmény, hogy az exegeták elmulasztották az 
„Izrael" név kellő megfigyelését, s az egész népet értették ott, hol annak 
csupán egy részéről van szó. 
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ság (esi) menthetetlenül el van veszve. Ε leírás legjobban 
abból a 3 esztendőből érthető, a midőn az assyrok Somront 
ostromolták. Miután az exilium nem említtetik, a megsemmisü-
lés még nem következett be, de a próféta meggyőződése szerint 
az a legközelebbi jövőben várható. Más szóval a szózat kelet-
kezési éve körülbelül 724—3-ra helyezhető. 

Fenti felfogás alapján 1, 2—17. exegesise végül röviden a 
következőkben foglalható össze: Jesajás heves szavakban hányja 
szemére Izráelnek eddigi viselkedését. De csak a legáltalánosabb 
kifejezésekben mozog, concret bűnökre nem tesz czélzást, mert 
Izrael viszonyait nem ismeri autopsiából. Csak annyit tud, hogy 
e nép hálátlan és engedetlen. Most azonban láthatja Izrael, hogy 
mily gyümölcsöt terem a Jahvétől való elpártolás. A pusztulás 
szélén áll az ország, hol nincs többé számára segítség. Bárhová 
tekintsen, mindenütt a romlás szomorú képe, úgy hogy Jahve 
ujabb csapást nem is mérhetne rá. Az egész ország az assyrok 
kezében, maga a főváros is a bukáshoz közel. A jelenlegi viszo-
nyokból mindenki következtethet a jövőre. Izráel megfog sem-
misülni, és az egykor nagy Jahve-népből csak Juda marad meg. 
Ez a terület kicsiny lesz, mint egy szőlőkert a rajta álló guny-
hóval. Jeruzsálem olyan lesz, mint egy körülzárt város, mert az 
assyrok az éjszaki tartomány legközelebbi és biztos pusztulásával 
megint mind szűkebbre vonják a támadás körét. Ha még ezt a 
kis részt is kiszolgáltatná Jahve az ellenségnek, úgy Jahve 
országának sorsa azonossá válnék Sodorna és Gomorrha sor-
sával. Hogy az be ne következzék, Jesajás egy thorával fordul 
a megmaradt Juda és Jeruzsálemhez. Ε thóra tartalma az igaz 
és helyes istentisztelet fejtegetése, mely egyedül képes a déli 
tartományt Jahve haragjától megóvni. 

Hornyánszky Aladár, 
pozsonyi theol. akad. tanár. 
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Keresztelő János követsége Jézusnál. 
(Máté 11, 2 - 1 9 . Lukács 7, 18-35 . ) 

Keresztelő Jánosnak Jézushoz menesztett követségéről két 
evangélistánk emlékezik meg, csakhogy más-más összefüggés-
ben. Egyik Lukács, másik Máté. Máténál ugyanis e részletet 
apostoli instrukció, Lukácsnál ellenben közvetlen a naini ifjú 
feltámasztásának története után találjuk. Márk hallgat. 

A mi Máté és Lukács tudósítását illeti, ezek csakis egy s 
más mellékkörülményre nézve térnek el egymástól. Nevezetesen: 
Lukácsnál ez a kérdés: „Te vagy-e az eljövendő"? kétszer 
hangzik fel, t. i. egyszer János, másszor a követek ajkáról. 
Hasonlókép csakis Lukács jegyzi meg. hogy Jézus épen gyógyí-
tott és sok csodás dolgot mívelt, midőn a követek hozzáérkez-
tek. S végre szintén csak Lukács veti oda befejezésül: „És az 
egész nép hallgatta őt, és a vámosok Istennek adván meg az 
igazságot, megkeresztelkedtek János keresztségével; a farizeusok 
pedig megvetették Isten tanácsát magukban, meg nem keresztelked-
vén általa." — Egyébként azonban mindkét tudósítás csaknem 
szórói-szóra egyez. 

A tényállás ez. Mikor Jézus Galileában nyilvánosan fellé-
pett, tudjuk, hogy Keresztelő János fogságba esett. Heródes 
Antipas Machaerus várába záratta. Tanítványai ki s bejártak 
hozzá s értesítették őt Krisztus cselekedeteiről is. —Mát. 11, 2.: 
τα έργα τον Χρίστου — Α hatás sajátságos. János és Jézus közt 
ugyanis írónk szerint már a keresztség alkalmával tisztázva volt 
a viszony. János Jézusban felismerte a Messiást és abban a tu-
datban, hogy a Messiás már megjelent, nyugodtan ment börtö-
nébe, mert lelkét egy édes remény sugara világította meg: rövid 
idő multán a dolgok rendje megváltozik, a Messiás proklamálja 
magát s akkor ő is szabad leszen! De e remény csak nem 
akart teljesedni. Nem csoda tehát, ha János napról napra mind 
türelmetlenebbé lesz, sőt utóbb már hitében is ingadozni kezd. 
Azt hallja, hogy Jézus itt meg ott, azt meg azt teszi, hogy 
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testi lelki betegeket gyógyít, de ő még többet vár tőle, várja 
hogy nyíltan kiálljon, hogy fellépjen, mint Messiás s megalapítsa 
országát. Ámde Jézus ellenkezőt tesz. Rejtőzik, s ha valami 
csodás dolgot mivel, a miből a nép szinte ráismerhetne, ő ren-
desen megparancsolja az illetőnek, a kivel azon csodás dolgot 
elkövette, hogy hallgasson, hogy ne szóljon senkinek. Ezt János 
nem érti. Azért, hogy biztosat tudjon, követeket küld Jézushoz, 
hogy megkérdezze: ki is légyen hát ő? Kérdése a múltra nézve 
vád, a jövőre nézve követelés: „Te vagy-e az eljövendő vagy 
pedig mást várjunk"? Más szóval: te vagy-e a Messiás? Az exe-
geták Keresztelő János e kérdését illetőleg igen eltérő vélemény-
ben vannak. Mit fejez ki ez a kérdés? Kétséget Jézus Messiás 
voltában vagy csupán ösztönzést, hogy végre valahára már nyíltan 
lépjen fel? Ez azon pont, a melyre nézve nem tudnak meg-
egyezni. Egy részök azt állítja, hogy Keresztelő János nem 
Jézus messiási voltában, hanem csak messiási fellépése és műkö-
dése módjának helyességében kétkedett. — Paulus, Olshausen, 
Neander. Ebrard, de Wette és Hausrath. — Más részök pedig 
odanyilatkozik, hogy János nem a maga, hanem tanítványai 
megnyugtatása érdekében, tehát azért menesztett követséget, 
hogy azok messiási hitét erősítse. — Origenes, Chrysosthomus 
Augustinus, Hieronymus, ujabban Luther, Kálvin, Melanthon, 
Calovius, Bengel. — Végre vannak, akik azt állítják, hogy 
Keresztelő János feltétlenül hitt ugyan Jézus messiási voltában, 
de már türelmetlen lett s indirekt uton akarta őt rábírni, hogy 
állítsa már fel a messiási birodalmat. — Kuinoel, Fritsche, 
Haase. — 

Legtanácsosabb, ha a szöveg mellett maradunk és annak 
összefüggéséből iparkodunk a dolog mibenállása iránt eligazodni. 
Említettük már, hogy maga a kérdés felvetése: „Te vagy-e a 
Messiás vagy mást várjunk?", akár miként csűrjük csavarjuk 
a dolgot, a türelmetlenség, ingadozás magvát foglalja magában. 
A követek e kérdést, mint Lukácsnál olvassuk, ép akkor intézik 
Jézushoz, a midőn ő messiási munkájában foglalatos, midőn 
gyógyít testi lelki betegeket s csodás dolgokat mivel. A Messiás-
ról mind e dolgok már előre meg voltak jósolva. Egy cseppet 
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sem csodálkozhatunk tehát azon, ha Jézus egyenes feleletet nem 
ád, hanem a helyett, hogy azt mondaná; Én vagyok a Messiás 1 
egyszerűen utal működésére, utal azon tényekre, a miket véghez vitt 
s a mik a nép hite szerint a Messiás személyével kapcsolatosak, 
utal közelebb arra, hogy ime a vakok látnak, a siketek hallanak 
a hallottak feltámadnak stb. Kell-e ennél több ? Minden szónál 
ékesebben beszél a tett! A mit Ézsaiás 35, 5 — 8. mond, 
hogy a messiási korban be fog következni, ime az mind tény, 
arról személyesen meggyőződhettek. „Menjetek el tehát, — mondja 
Jézus — és adjátok tudtára Jánosnak azt, a mit láttatok és 
hallottatok." Luk, 7, 22. 

Látni való ebbó'l, hogy Jézus János kérdésére igennel felel; 
de nyomban hozzáteszi: „Boldog a ki én bennem nem botrán-
kozik meg!" Mi indította Jézust arra, hogy e nyilatkozatot 
megtegye, volt-e neki oka erre, neki a ki épen ténykedése által a 
megjövendölt Messiásnak bizonyította be magát? Igen is volt. — 
Keresztelő János, kiről azt olvastuk Máté 11, 2., hogy a Krisztus 
tetteiről való hírvétel késztette követségküldésre, ez által tényleg 
már is megbotránkozott Jézusban. Ő kételkedik, ő bizalmatlan 
mert hát Jézus tesz ugyan egyet s mást, de az még mind nem 
elég, az ő eddigi működése a maga egészében még nem igazi 
messiási fellépés és működés. A messiási kor a nép hite szerint 
nagyszerű események, világrendítő hatalmi tények kíséretében 
fog bekövetkezni; nem rejtett, de nyilvánvaló ország lesz az, a 
melyet a Messiás felállít. — így gondolkodott a nép. És János? 
Hát bizony ő is ugy képzelte a Messiást, mint emberfiát, ki 
az ég felhőjén jön, ítéletet tart és felállítja megdönthetetlen, 
örökre szóló birodalmát (Dániel könyve). Hiszen emlékezzünk 
csak vissza Keresztelő János fellépésére. Mit mondott ő a Jordán 
mellett? „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. A 
ki utánam jő, az nálam erősebb; az keresztel szent lélekkel és 
tűzzel. Kezében a szóró lapát; megtisztítja szérűjét, a gabonát 
csűrébe takarja, a polyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti". Mind-
ezek oly vonások, a melyek a Messiás birodalmának népies fel-
fogására mutatnak s elárulják, hogy Keresztelő János is népének 
fia volt, hogy ő is azt várta, hogy midőn a Mesiás eljő, isteni 
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hatalmánál fogva egyszerre, gyorsan, mint a világ bírája ítélettel 
kapcsolatban felállítja országát. 

Ezt tudva, kérdjük immár, hogy megfelelt-e János e vára-
kozásának Jézus működése? Semmiképen. Jézus nem mint erő-
szakos. hanem mint szelid nagyság jár kel a nép között; rej-
tőzködik ; éppenséggel nincs szándékában, hogy magát mint 
Messiást proklamálja. Ő országát nem egy erőszakos hatalmi 
ténynyel, hanem lassanként terjeszti s ez országnak semmi köze 
a zsidók érzéki messiási országához. De ne mi. Jézus maga 
döntse el a közte és János között való viszony dolgát. S el is 
dönti. Olvassuk csak tovább a történetet. Mikor a követek el-
távoztak, Jézus megszólal s elmondja a nép előtt, mit tart ő 
Keresztelő Jánosról. „Mit mentetek ki — kérdi — látni a pusz-
tába?" Más szóval: mit gondoltok, hogy a pusztában fellépett 
Keresztelő János ki és mi volt ? Talán szélingatta nád, azaz 
egy olyan ember, a kinek nincsenek határozott elvei, hanem ma 
így, holnap meg ugy viselkedik; ma engem Mesiásnak tart. 
holnap pedig már bizalmatlanságot szavaz? A feleletet maga 
Jézus nem adja meg, de kétségtelen, hogy már a kérdés feltevése 
magában foglalja a tagadó választ. Keresztelő János nem ingatag 
jellem. De — folytatja tovább — talán mást kerestetek ott. 
kerestetek gyengeségbe öltözött embert, azaz valami puhálkodó 
élvvágyó kéjencet? Erre a kérdésre maga a Mester adja meg a 
tagadó választ. A puhálkodó buják nem a pusztában, a nélkülö-
zések színhelyén, hanem a királyi udvarokban vannak. De ha 
sem nem ingatag, sem nem élvhajhász, hát akkor mi volt ő 
mit láttatok benne ? Prófétát ? Igen, — mondja Jézus — sőt én 
azt mondom nektek: többet mint prófétát. A próféták Isten aka-
ratát hirdették s megjövendölték a messiási kort ; Keresztelő 
János kiválik a többiek közöl, mert ő neki azon kívül még egy 
nagy jelentőségű feladat jutott osztályrészül; ő a Messiás elő-
futója, a Messiás útegyengetője, kiről különösen is megmondotta 
az Isten, hogy: „íme elküldöir v. én követemet, a ki megké-
szíti a te utadat előtted" — ....... 7, 27. v. ö. Maiak. 3, 1. 
Keresztelő Jánosnak e szerej az egész emberiség körében 
kiváló jelentőséget kölcsönöz. A Messiás útegyengetőjének lenni 
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oly hivatás, a minél magasztosabb nem képzelhető. Ezért mondja 
Jézus, hogy „Keresztelő Jánosnál nagyobb nem támad az asz-
szonyok szülöttei között"; nála csak egy nagyobb van, maga a 
Messiás, Isten egyszülött fia. 

Eddig tehát rendben volnánk. De most jön egy mondat, a 
mely első pillanatra úgy látszik, hogy az előzővel homlokegye-
nest ellenkezik. „Nincs nagyobb nála az asszonyok szülöttei közt, 
de — a kisebb a mennyek országában nagyobb nála". A nehéz-
séget ép a „kisebb" szó okozza. Az exegeták közül ugyanis e 
szót sokan a „mennyek országában" kifejezéssel kötik össze, a 
mikor is az értelem ez volna: a ki kisebb azaz alacsonyabb fokon 
áll a mennyek országában, az isteni Ítélet szerint az is nagyobb 
nála. Helyesebb azonban a „kisebb" szót a „nála nagyobb"-bal 
kötni össze, a mikor is ez az értelem: — a ki kisebb, az is 
nagyobb nála, de nagyobb csak annyiban, a mennyiben a 
mennyei ország vagy is a messiási birodalom tagja. —- Keresz-
telő János ugyanis épen. mint a messiási kor előkészítője, a 
maga személyét tekintve még kivül áll a messiási országon, ő 
még az ó-testamentomi theokratiának tagja. Ez a kettő pedig 
elvileg különbözik egymástól. A viszony tehát János és a messiási 
ország tagjai közt ez: János, mint a régi kornak tagja, párat-
lan nagyság viszonyban saját országa tagjaival, de a messiási 
ország tagjai, mint olyanok, a kik immár a régi kort elvben 
absolute felülmúló országnak tagjai, bárha személyileg jelenték-
telenebbek is Jánosnál, mégis, a messiási országhoz való tartozó-
ságuknál fogva nagyobbak Jánosnál; mert hisz az ő theokratiája 
csak árnyék, annak tagjai tehát csak az igazság árnyékát ismerik, 
az új theokratia tagjai ellenben a teljes igazságban élnek. Felem-
líthetünk még egy nézetet, melynek szintén tekintélyes hivei 
vannak. Ε nézet szerint a kisebb szó magára Jézusra vonatkozik. 
Ε szerint az értelem ez volna: a ki látszólag háttérbe szorul 
János mellett, t. i. Jézus, a mennyek országában nagyobb lesz 
nála. Ε nézetet vallják Chrysosthomus, Erasmus, Luther, Melan-
thon, Calvinus stb. — A szöveg összefüggésével azonban a fel-
fogás ellenkezik, mert hisz van-e alap arra, hogy Jézus, a ki 
már a keresztség alkalmával Messiásnak proklamáltatott, most 
Jánossal szemben önmagát emelje ? 2 
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De még határozottabban is megmondja Jézus, hogy kicsoda 
Keresztelő János. Ő egyszóval: Illés. Ε kijelentés megértése 
végett tudnunk kell, hogy Maiak. 4, 5.-ben az Isten azt mondja: 
„íme elküldöm nektek Illés prófétát az Ítéletnek ama rette-
netes napja előtt." S a nép körében csakugyan általános volt az 
a hit, hogy a nagy próféta, az égbe ragadott Illés újra visszatér, 
még pedig a Messiás eljövetele előtt. Erre hivatkozik Jézus is, 
midőn azt mondja, hogy Illés, a ki eljövendő volt, eljött, hogy 
„János az, ha el akarjátok fogadni." — Jézus maga elfogadja, ő 
nem botránkozik meg benne, bárha fogságban is ül. 

Ő tisztában van Keresztelő Jánossal; de kérdés, vájjon tisz-
tábban vannak-e vele és Keresztelő Jánossal a kortársak, vájjon 
képesek-e felismerni Jánosban Illést, ő benne pedig a Messiást? 
Erre is megfelel, midőn felteszi a kérdést: „Mihez hasonlítsam 
e nemzetséget? Hasonló ez a piaczi gyermekekhez, a kik tár-
saikra kiabálnak, mondván: sípoltunk és nem tánczoltatok, 
gyászdalt énekeltünk és nem szomorkodtatok." Csakhogy e 
részlet magyarázatára nézve is igen eltérők a nézetek. Közön-
ségesen azon társak alatt a zsidókat, a gyermekek alatt pedig 
Jézust és Jánost értik. Ε nézet azonban helytelen, mert hiszen 
a szöveg szerint Jézus ép a nemzedéket akarja hasonlítani vala-
mihez s hasonlítja a piaczon üldögélő gyermekekhez; ezek alatt 
tehát semmi esetre sem értendő Jézus és János, hanem az ő 
kortársai. S ugyancsak a szöveg mutatja, hogy viszont a társak 
alatt, a kikre a gyerekek kiabálnak Jézust és Jánost kell érteni. 
Ε szerint a kortársaknak nincs inyökre a Keresztelő, mert noha 
sípolnak neki, ő mégsem akar tánczolni, már t. i. úgy a mint ők 
sípolnak. Nem eszik, nem iszik, hanem mint szigorú askéta lép 
fel s hozzá még megtérést is hirdet. Igen, ő a messiási kort a 
helyett hogy örömmel fogadná, inkább önsanyargatással készíti 
elő. Hisz ez felfordúlt világ, ennek a Jánosnak nincs helyén az 
esze, őt az Ördög megzavarta. — De nincsenek megelégedve a 
kortársak Jézussal sem. Ő volna a Dániel szerint való emberfia 
vagyis a Messiás és ime ő meg eszik és iszik. Ez ugyan még 
magában véve nem volna baj, sőt a zsidóknak igen kedves 
dolog, ha Jézus egyszersmind felállítaná azt a várva várt földi-
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érzéki messiási birodalmat. Az a baj, hogy a bűnösökkel, a vá-
mosokkal, e gyűlölt fajzattal eszik és iszik. Hát a ki ilyet tesz, 
az nem lehet Messiás, az csak egy közönséges dobzódó, részeges 
ember. 

A tudósításokból e szerint két dolog tisztára kiviláglik. 
Egy, hogy Jézust Keresztelő' János,Keresztelő Jánost és Jézust pedig 
a kortársak nem értik meg; más, hogy Jézus Keresztelő Jánost 
és a kortársakat is érti — s hogy önmagával is teljesen tisztá-
ban van, vagyis tudja, hogy Keresztelő János is, meg ő is az, a 
kit a kortársaknak várniok kellene. Épen azért nem erre a nem-
zedékre, hanem az utódokra hivatkozik. Ők fogják igazolni a 
bölcseséget, azaz ők fogják Istennek csodálatos bölcseségót, 
tanácsát megérteni, melynél fogva ő egy oly Keresztelő által, 
mint János és egy oly Messiás által, mint Jézus, valósítá meg a 
maga örök üdvakaratát. 

Dr. Masznyik Endre, 
pozsonyi theol. akad. tanár. 

1* 



20 

Acta 15, 38. 

A mikor Pál és Barnabás az első térítő út alkalmával 
meghódított atyafiakat városról-városra újból fel akarták keresni 
(Acta 15, 36.), Barnabás azt ajánlotta Pálnak, hogy Márkot is 
vigyék magukkal (15, 37.). Pál ez ellen tiltakozott. Mert „azt 
tartotta helyesnek, hogy aki tőlük Páfosban elszakadt és nem 
ment velük a munkára, ne vigyék azt magukkal." Tudjuk, hogy 
e miatt Pál és Barnabás egymással meg is hasomlott. Márk 
elmaradásának tehát igen jelentős következménye lett. De Pál 
neheztelésének okát nem ismerjük. Forrásaink erről nem világo-
sítanak fel. 

Hogy Márk a régi s buzgó hivek egyike volt, azt tudjuk. 
Acta 12, 12 szerint az ő házuk volt a gyülekezeti élet egyik 
góczpontja. Ε gyülekezetnek egyik oszloposa Márk nagybátyja 
(Kol. 4, 10.) Barnabás volt. Mikor Barnabás és Saulus az anti-
ochiai gyülekezetnek a jeruzsálemi atyafiak számára gyűjtött 
adományát átvitték, visszatértükben Márkot is magukkal vitték 
Antiochiába (Acta 12, 25.). De nem tekintélye, hanem csak az 
atyafiságos viszony miatt. Barnabás ugyanis a gyülekezett által 
való kiküldetése óta (Acta 11, 22.) Antiochiában lakott. Hozzá 
ment most Márk. De hogy ott semmiféle szerepet nem vitt. 
mutatja az, hogy a gyülekezeti élet vezetői közt csak Barnabás 
és Saulus van megnevezve (Acta 13, 1.). Mikor a Szentlélek fel-
szólítja a gyülekezetet, hogy Barnabást és Pált missiói útra 
küldje ki, akkor sincs szó Márkról. Hogy Márk ez első térítő 
útra mégis velük ment, azt csakis Barnabásnak köszönhette. 
Világos, hogy nem jelentősége miatt lett a nagy missionáriusok 
társává. S hogy Barnabás Márkot is elviszi magával, annak oka 
kétségkívül az útitervvel van szoros összefüggésben. Ugyanis 
Cyprus szigetén akarták a térítést megkezdeni. Bizonyosan azért, 
mert Barnabás odavaló volt (Acta 4, 36,) s igy ismerte az ottani 
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viszonyokat s talán ott is oly nagy tekintélyben állott, mint 
Jeruzsálemben. Erre az útra azonban magukkal vitték egyebek 
mellett Márkot is, és pedig nem mint munkatársat, hanem mint 
szolgát (13, 5.). Bejárták az egész szigetet, de Márk a munkában 
sehol se vett részt. A szereplő személyek csakis Barnabás és 
különösen Pál. S mikor eredményes működés után Pál társasága 
a kisázsiai téritőútra tovább ment, akkor Márk visszatért Jeru-
zsálembe. Eddig se vett részt a térítő munkában, ezután se 
kívánt annak részese lenni. Miért járt hát Cypruson ? Minthogy 
az anyja cyprusi volt, kétségtelennek látszik, hogy csak rokon-
látóba ment el a szigetre. S a mikor a társaság a szigetről el-
távozott, visszatért anyjához. Csakis így érthető, hogy a mikor 
Pál ajánlatára újból fel akarják járni az első úton szerzett 
híveket, Barnabás, arra számítva, hogy ismét Cypruson kezdik 
az utat, ismét magával akarja vinni Márkot is. De ép oly ért-
hető, hogy Pál meg egyenesen és határozottan visszautasítja, 
mert őt, ki családi érdekekből csatlakozik a szent ügyben fára-
dozókhoz, nem tartja méltónak önmagukhoz. Barnabás azonban 
ezt nem tekinti oly nagy vétségnek s inkább a rokon Márkhoz 
csatlakozik, mint a már különben is föléje kerekedett Pálhoz, 
így történt, hogy az első téritő út egyik felét Barnabás, a 
másikát Pál járta be. De hogy utaik később megint egyesültek, 
mutatja I. Kor. 9, 6. Gal. 2, 13. Sőt Márkkal is megbékélt, a 
mikor az is komoly küldetésekben részes missionáriussá vált. 
(Kol. 4, 10.) 

Eaffay Sándor, 
pozsonyi theol. akad. tanár. 



Tanúlmányok Augustinus tanrendszeréből. 

I. Szentháromságtan. 

Az újabbkori protestáns theológiai irodalom munkásainak 
figyelme mindinkább és inkább rátereló'dik az egyházi atyákra. Ε 
jelenségnek több oka van, a melyeket felesleges elősorolni, mert 
valamennyi összefut egyben: az igazság keresésében, a melynek 
dobogtatnia kell a protestáns theológusok szivét, különben hiva-
tásukról megfeledkeznek, sőt le is mondanak. 

A magyar protestáns theológusnak is ezt kell tennie, 
annyival is inkább, mivel az elődök nyomába hághat e téren is. 
Figyelme, érdeklődése nem futhat keresztül megállapodás nélkül 
az egyházi atyákon, különösen ha azt is mélyen érzi, hogy a 
papismus a maga hadviselésének fegyvereit igen sok részben, 
igen nagy mérvben épen az atyák felfogásából, vallás-erkölcsi 
világnézletéből, irataiból veszi s így mintegy minket is arra 
kényszerít, hogy fegyveres házának tartalmával megismer-
kedjünk. 

Azonban távol van tőlem, hogy, Augustinus iratait tanúl-
mányozva, ellenfelünkkel ez úttal harczot kezdjek. Csupán az a 
czél lebeg előttem, hogy a nagy egyházi atyának tanrendszeréből 
egyes nagyobb kérdéseket alapvető iratai nyomán bemutassak s 
talán útat törjek az ez irányú munkálkodásra, a melyben 
mellőzve minden végleges megállapodásokra való hivatkozást, 
mellőzve minden más tanulmányt, tisztán és kizárólag csak 
magát Augustinust szerepeltetem. 

Ebben a törekvésemben s czélomban úttörő kérdésül a 
szent-háromság-tant választom s röviden a következőleg mutatom 
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be Augustinusnak erre vonatkozó felfogását annak az iratának 
az alapján, a mely ezt a czímet viseli. „ De Trinitate Libri 
quindecim."l) 

Augustinus isten-tana, a melyben ez a kettős eszme ural-
kodik: Dens Summa essentia et simplex sive incommutabile bonum, 
a háromság-tanhoz elegendő alapot szolgáltat, mert léttani és 
erkölcsi meghatározást tartalmaz, bármelyik is elfogadható ki-
indulási pont levén. A háromság is teljes lényeg és lét, valamint 
egyszerű, illetőleg változhatatlan jóság, a minthogy a háromság 
elvének elfogadása esetén másként nem is lehet. 

Vallja, hiszi, hirdeti Augustinus a háromságot, mint igaz-
ságot, a melyet ő előtte vallottak, hittek s hirdettek, még pedig 
szoros megkülönböztetéssel a háromság egyes személyei között, 
a mint ez nyilván kitetszik munkája I. könyvének IV-ik fejeze-
téből, a hol ezt a kérdést tárgyalja: Mit tanít a közönséges hit 
a háromságról? kifejtvén összegezó'en azt, hogy az Atya, Fiú és 
Sz. Lélek egy ugyanazon állagnak változhatatlan egyenlőségével 
bírják az isteni egységet s ilyen módon nincs három Isten, 
csak egy. Arra is rámutat összeállításában, hogy nem ugyanaz 
a háromság született Máriából, Poncius Pilatus alatt sem ugyanaz 
feszíttetett meg és temettetett el, nem is az támadt fel har-
madnapra, nem is az ment fel a mennybe, hanem csak a Fiú s 
aztán nem is ugyanaz a háromság szállott le galamb alakjában 
a megkeresztelt Jézusra, — a mint hogy nem is a háromság 
jelent meg az első pünköstkor zúgó szélnek zendülésében, 
hanem csak a Szent-Lélek. 

Ámde épen ez a szoros megkülönböztetés, a lényegazonos-
ságnak s mégis a személykülönbözőségnek ilyen szembeállí-
tása, a személyek önlétének érvényesülése mellett az egységnek 
állandósága s mégis mindig háromságra útalása: kétségkívül ma 
is feltámasztja a kérdést, mint mindenkor feltámasztá: hogy 
lehet ez? 

*) A kiadás, a melyet használok, a sárospataki főiskola könyvtárában 
levő, u. n. „editio secunda Veneta," a mely 1767-ben jelent meg. A szent-
háromságról szóló irat a ΧΙ-ik kötetben van. Magát a művet 400—416 között 
irta Augustinus. 
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Augustinus mély vizsgálódásokra képes szelleme éppen e 
kérdésre adogatott sokszoros feleletet akkor, a midőn hasonlatok, 
azonszerűségek felvételével igyekezett a kérdést megfejteni, el-
fogadható hivatkozásokkal bevinni azok közzé az igazságok 
közzé, a melyek a léleknek birodalmai. 

Ezeknek a hasonlatosságoknak, azonszerűségi hivatkozások-
nak bemutatásában jelentkezik az Augustinus háromság-tana, a 
melynek elfogadása nála is, másoknál is attól függ, hogy az 
igazságot tartalmazza-e vagy pedig nem ? 

Háromság ős egység, — többszörösség és egyszeresség: 
egy ugyanazon dologban, személyiségben, létben, állagban kép-
telenség ! Ez az általános háromság-tagadási álláspont. 

Augustinus rögtönösen hivatkozik e kiáltó ellentétek együtt-
létére, együttes érvényesülésére, a midőn így szól: Isten egy-
szerűség és sokszorosság, a föld is egy és mégis sok része van, 
— az ég is egy, de sok a része. (VI. könyv VI. fejezet.) 

Hivatkozása azt árulja el, hogy a többség és egység 
fogalmát, igen helyesen, úgy viszonyítja, mint a mely nem áll 
egymással föltétlen ellentétben, sőt megfér egymás mellett, azon-
ságot és különbséget tartalmazva, a mint az egész és rész 
fogalmában is jelentkezik ez a tünet. Természetesen a háromság 
és háromszorság között mégis különbséget állapít meg. (Deus tri-
nitas; sed non triplex.) 

Ez a fogalom-egyeztetés azonban csak elvi és elvont ter-
mészetű, a melylyel szemben tárgyias hivatkozást is végez, a 
mint a következő hasonlatok igazolják, a melyek már a személyi 
különbséget is megjelenítik: 

Van szeretet s ha valaki a szeretet felől tudakozódik, három 
dologgal foglalatoskodik: első az én, — második az, hogy sze-
retek, harmadik maga a szeretet. Ha az elme, vagy mondjuk álta-
lában a szellem s még inkább a lélek: szeret, maga ez az egyszerű 
jelenség kettőség, mert az elme is és a szeretet is jelentkezik és 
mégis e kettősség egység, mert az elme és szeretet nem két lélek, 
hanem egy lélek. Maga a szeretet és az, a ki szeret: egység és 
kettőség, mert viszonylagosan használjuk a két fogalmat, a 
mennyiben a ki szeret: a szeretetre van utalva, — a szeretet 
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pedig arra, a ki szeret: hiszen az, a ki szeret: szeretettel szeret 
s a szeretet annak a dolga, a ki szeret. 

Egység és kettőség itt viszonylagos, — ellenben elme, 
szellem, lélek nem viszonylagosak, hanem lényeget tartalmazók s 
így azonságuk megvan. (IX. k. II. f.) 

Maga az elme, ennek a szeretettel összehozása kétségkívül 
helyes kiindulási pont Augustinus részéró'l a tárgyias bizonyí-
tékok, a valódisággal eró'sítések szempontjából s ha valaki az 
egység és kettó'ség láttára ezt mondja: de hát hol van itt a 
háromság? annak a következó'leg felel Augustinus, természetesen 
fej tegetésszerűleg. 

Az elme vagy szellem s általánosságban a lélek szeret, 
szereti önmagát. Ámde e kettő' csak úgy lesz teljesség, csak úgy 
lesz igazság, ha a szeretet és lélek viszonyát az ismeret köz-
vetíti, mert a szellem önmagát csak úgy szeretheti, ha ön-
magát ismeri, mert miként szereti azt, amit nem ismer? (IX. k. 
III. fej.) 

Kicsoda nem veszi észre a léktani felvételt ? A vizsgálódás 
az új-kori lélek-tan rendszerbe is beillő, a hol a léleknek jelen-
ségei, élet-tünetei szerepelnek. És vájjon a mozzanatok: elme, 
ismeret, szeretet nem olyanok-e, a melyek számszerint valóban 
háromságot, lényegileg egymást feltételezően egységet jelentenek, 
sőt nem egységet képeznek-e? 

Ε három: egy s az egy: három, a melyek tökéletes voltuk-
ban az egyenlőség mértékét is tartalmazzák, mert ha tökéletesek, 
az elme is, az ismeret is és a szeretet is: egyenlők is. (IX. k. 
IV. fej.) 

De ezek az utalások s felvételek mégis tökéletlenek gya-
nánt tekinthetők s Augustinus nem tér ki az elől, hogy az össze-
köttetést világosan mutassa ki. Ezért irja: az elme vagy szellem 
önmagában van, de ismer is és szeret is; az ismeret bár az 
elmére vonatkozik, magában is megvan, mert önmagát is ismeri 
s a szeretet, noha a lélekre irányul, megvan önmagában is. Ez 
a három tehát önmagában van, de egymásban is van, még 
pedig így: a szerető elme a szeretetben, a szeretet a szerető 
ismeretében s az ismeret az ismerő elméjében. Kettőben van jelen 
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mindenik kölcsönösen s egymást fedezik akkor, a midőn a 
szellem ismeri és szereti önmagát és így saját ismeretében és 
szeretetében él; a szeretet ismeri és szereti önmagát saját 
elméjében és ismeretében; az önmagát ismerő és szerető elme 
ismerete az elmében és szeretetben van, mert az ismeret szereti 
magát, mint ismerőt és ismeri magát, mint szeretőt. (X. k. 

V. fej.) 
Senki sem tagadhatja, hogy ebben az összeállításban a 

vizsgálódó szellem sikert mutat fel, a melynek tagadhatlanul ott 
van a nagy jelentősége, a hol az élettel köti össze a fogalmakat, 
hivatkozván arra, hogy a szellem létele az élet bizonysága, ama 
magasabb életé, a mely az élő állatokét felülmúlja. (X. k. IV. fej.) 

Ez élet felvétele is bizonyság-erő a rendszerben a létellel 
és az érteimmel kapcsolatban, a mikor létei, élet és értelem sze-
repelnek, a melyek a szellem forrásai, lét-bizonyítékai, mint vele 
lévők, holott a létei külön ott van a hullánál is, mert van a 
hulla is; az élet ott van az állatban is, mert él az állat is, míg 
az értelem sem itt, sem ott nincsen, mert nem ért sem a hulla, 
sem az állat. (X. k. IX. f.) 

Hogy teljes legyen a lélek-tani vizsgálódás és felvétel, ott 
köt aztán ki Augustinus, a hol, a mint Baurral állíthatni, a 
gondolkozó léleknek önmagához való viszonyúban jelentkezik az 
egész háromságtani felfogás. 

Müvének X. könyve ΧΙ-ik fejezetében ezt írja: a lélek ön-
maga felől legbiztosabb az emlékezetben, az értelemben és az akarat-
ban, a mint a gyermekeknél is épen ez a három a mértéke a 
a tehetségnek, a mely a tudománynyal és a gyakorlattal áll 
összeköttetésben. 

A memoria, intelligentia és voluntas egy ugyanazon teljes-
séghez tartozik a lélekben, a melynek, ha csak egy hiányzik is, 
teljessége, tökéletessége nincsen. Ε három abban egy, a mely-
ben egy az élet, egy az elme egy a lényeg és bármelyikről van 
szó magára való vonatkozásában : nem többes, hanem csak 
egyes a hivatkozás. 

A ki emlékszik: annak van emlékezete, értelme és akarata; 
a ki ért, annak van értelme, akarata és emlékezete; a ki akar, 
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az akar, emlékszik és ért. Egyik sincs a másik nélkül s min-
deniknek megvan a maga jellemző s elmaradhatlan sajátsága, 
mert pd. az emlékezés: emlékezés és nem akarat 

Annak, a ki ezt a lélek-tani viszonyt érti, a háromság-tan 
olyan magyarázatban jelentkezik ezzel, a melynél a tárgyhoz 
illőbbet s megfelelőbbet nem gondolhatni. A léleknek, mint 
állagnak, megnyilatkozása az emlékezetben, értelemben és aka-
ratban, minden nehézség nélkül alkalmazható az istenségnek, 
mint lényegnek arra a jelenségére, a melyet háromságnak neve-
zünk s az Atya, Fiú és Sz. Lélek személyével jelölünk. 

A gondolkozó ősznek önmagához való viszonya: az isten-
ségnek, mint önmagát megjelenítőnek, magára való vonatkozása 
egymást fedezi. S ha amaz elfogadható, mert elfogadandó való-
sága következtében: ez utóbbi is elfogadandó, mert theologiai 
tétel-volta nem lehet az előítélet áldozata. 

Augustinus olyan magyarázatot állított fel ezzel, a melynek 
a bölcsészeti irányzatok is kénytelenek igazat adni, ha ugyan 
nincsenek megvesztegetve. S ez a magyarázat annál jelentősebb, 
mert nem a kizárólagos bibliai alapra van fektetve. Bölcsészeti 
jellemű az s így oda illik a mai kor szellemébe is. 

Egyéb hivatkozásai ebben a kérdésben nem számíthatnak 
maradandóságra, mert az itt-ott alkalmazott észrevételi jellem-
zések, minők: a látás, a látott tárgy és a lélek szándéka, — a 
mérték, szám és súly, — a csak odavetett régi kép felelevenítése: 
férfi, no és gyermek, — stb. stb. mind csak arra valók, hogy 
világot vessenek arra a készültségre, a melylyel Augustinus e 
kérdést kezeli. 

Az u. n. modalismus a magyarázatban megvan, de hát ha 
magyarázunk, nem modalizálunk-e ? Egyébként maga az isten-
eszme is módozatokban nyer a lélek előtt felfoghatóságot, a 
minek az anthropomorphismus és anthropopathismus kézzel-
fogható bizonysága. 

De hogy nem puszta módozati dolog a háromság-tan 
magyarázata, annak bizonyságtételét Augustinusnak ez a nyilat-
kozata adja: Istennek a természetére semmi sem vonatkozik, a mi 
nem tartozik a háromságra, — és az egy lényeghez hozzátartozik 
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a három személy, a mit az egyes ember eyy személyiségére 
vonatkoztatva a természetben nem állapíthatni meg. (Itt a gon-
dolati finomság a személy nagy jelentőségében rejlik . . . XV. k. 
VII. fej.) 

így válik teljessé a háromság-tan, a mely nagy általános-
ságból, elvből indult ki s keresztülmenvén a tárgyias, a való 
világon: a személyiségnek finom értelmezésében végződik. 

A lényeget, az istenséget nem tagadhatni. Ma már túl 
vagyunk az isten-tagadási állásponton. 

A személyt, személyiséget mi emberek, a kik épen ebben 
láthatjuk, érezhetjük emberi voltunkat, sőt épen ez tartozik 
hozzá emberségünkhöz, soha sem tagadhatjuk meg. 

Ε kettőnek egybehozását végzi el Augustinus s az egybe-
hozással háromság-tani magyarázatot ad, a melynek lélektani 
jelleme sokszorosan figyelmet érdemlő. 

Protestáns theológus figyelmét nem kerülheti ki ez a gon-
dolkozási s bizonyítási kör, a melyben a vizsgálódás szabad-
sága érzik, építőleg és nem rombolóan. Ez sem utolsó dolog az 
ilyen kérdésben. 

Dr. Tüdős István, 
sárospataki theol. tanár. 
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A párbérügy megoldása. 
A protestáns egyházaknak egyik nagy sérelme évszázadok 

óta az, hogy hiveik sok helyen párbért kötelesek fizetni a r. 
kath. lelkészeknek. Ε miatt állandó is a panasz, a per, a viszály. 

Az ág. hitv. ev. egyház, amint az egyetemes közgyűlési 
jegyzökönyvekből látom, több ízben intézett feliratot a kormány-
hoz a párbér ügyének végleges rendezése tárgyában és pedig 
legtöbbször karöltve az ev. ref. egyházzal. így „a legerélyesebb 
módon sürgető kérvény" intézését mondta ki az egyházegyetem 
1882-ben, amelynek beterjesztésével 1883-ban Szentiványi Már-
tont, egyetemes felügyelői helyettest bízták meg. 

Ε feliratról azután éveken át (és pedig 1884—1892-ig) azt 
olvashatjuk az egyetemes gyűlési jegyzőkönyvekben, hogy az 
egyetemes felügyelő jelentése szerint válasz a kormánytól nem 
érkezett, jóllehet az egyházegyetem utasításai folytán azt több-
ször megsürgették. 

1893-ban aztán új sérelmet panaszolt fel a dunáninneni 
egyházkerület; t. i. beterjesztette az orosz vári egyházközség kér-
vényét, melynek kapcsán elhatározta az egyetem, hogy ezen 
ügyben feliratot intéz a vallás- és közoktatásügyi ministerhez. 
Az oroszvári párbérügy ettől fogva évről-évre előfordul a köz-
gyűlésen. 1894—1897-ig azt jelentette a felügyelő, hogy válasz 
a feliratra nem érkezett, de közben az ügyet a rendes birói 
útra terelték. 1898-ban bejelentették aztán a közgyűlésnek, hogy 
az oroszvári párbérügy a kir. Curián kedvezőtlenül dölt el, mert 
a felperes ev. hivek a párbér fizetésére köteleztettek. Minthogy 
a „curiai Ítélet hozatalánál az ország alaptörvényei: az 1790/91. 
évi XXVI. t.-cz.. az 1848. évi XX. t.-cz. ős az 1868. évi Lili. t.-cz. 
világos rendelkezései figyelmen kivül hagyattak:" az egyetem 
elhatározta, hogy a párbérkérdés megoldása végett az ország-
gyűléshez kérvényt, a kultusz- és igazságügyministerhez pedig 
felterjesztést intéz. 1899-ben bejelentette az egyetemes felügyelő, 
hogy a képviselőházhoz Szentiványi Árpád már benyújtotta a 
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kérvényt; 1900-ban pedig a feliratok beadását hozták a köz-
gyűlés tudomására. 

Ennyit tett az ev. egyházegyetem a párbérkérdés rendezése 
tárgyában. Minthogy pedig az 1901. évi egyetemes gyűlésen nem 
hozták fel újból az ügyet, minthogy továbbá a legigazságtalanabb 
eljárásnak tartom a mai gyakorlatot, ^amely szerint idegen hit-
felekezetű egyének is sok helyütt fizetnek párbért: az ügyet 
ezennel felelevenítem s a legközelebb megtartandó kerületi gyű-
lések figyelmébe ajánlom azzal, hogy intézzenek valamennyien 
eló'terjesztést az egyházegyetemhez és sürgessék a megoldást, 
valamint azt, hogy az egyetem új feliratokat készítsen, esetleg 
törvényjavaslatot terjesztessen be a képviselőházhoz. 

A párbérügy megoldását azért vagyok bátor felvetni, mert 
az egész kérdést s annak történeti fejlődését alaposan tanulmá-
nyoztam és a Magyar Jogászegyletben 1898. január 29-én tartott 
előadásomban részletesen ismertettem a hires oroszvári párbér-
ügyet, sőt mi több a reformra nézve is terjesztettem elő indit 
ványokat. Akkor Timon Ákos, egyetemi tanár, szólalt fel és rá-
mutatván a kérdés megoldásának nagy nehézségeire, kiemelte, 
hogy végleges megoldás egyhamar alig várható. Azóta tényleg 
nem is történt semmi, legalább positiv eredményről nem tudok; 
sőt mi több, a magyar általános polgári törvénykönyvnek 1900-
ban közzétett tervezete a párbérkérdés rendezését egyenesen el-
hárítja magától s azt az álláspontot foglalja el, hogy „a telki 
terhek körül csupán azok igényelnek szabályozást, a melyek a 
felek rendelkezése következtében, jogügylet alakjában, keletkez-
nek" (Indokolás, II. kötet, 793. lap) s a külön jogszabályokon 
alapuló telki terhek, mint a párbér, a szőló'dézsnaváltság (1868: 
XXIX. t.-cz.), a maradvány földekért fizetendő váltság (1873: 
LIII. t.-cz.), a vízszabályozási tartozások (1885: XXIII. t.-cz.), a 
phylloxerakölcsönök kamatja (1896: V. t.-cz.) stb., a törvény-
könyvbe nem veendők fel. Ennek folytán nincs remény arra, hogy 
a magánjogi kódex megoldja a párbérkérdést, a melyet ennek 
folytán külön törvény alkotása által lehet csak véglegesen rendezni. 

Ezt ismételten kiemelem, mint a hogy jogászegyleti érteke-
zésemben is hangsúlyoztam, mert úgy veszem észre, hogy a 
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protestáns egyházak vezető köreiben az a felfogás él, hogy 
curiai döntvénynyel vagy pláne miniszteri, vagy minisztertanácsi 
határozattal meg lehetne oldani a kérdést. Ez a nézet téves, 
mert egyrészt figyelmen kivül hagyja a párbér jogi természetét, 
másrészt azt, hogy sok esetben szerződéses megállapodás alap-
ján szedik a párbért idegen hitfelekezetüektó'l úgy a r. kath., 
mint néhol a prot. lelkészek, végül azt, hogy itt szerzett jogok-
ról van szó, a melyeket respectálni kell, s a melyeket csak 
bonifícálással lehet megszűntetni. 

A mi mindenekelőtt a párbér jogi természetét illeti, ma 
már nem vitás a tisztult jogi felfogás szerint, hogy ez cloloyi, 
vagy mint a magánjogi kódex tervezete mondja, telki teher. 
Ennélfogva bizonyos telekkel elválaszhatatlanul van összekötve 
s időszakonként (évenkint) ismétlődő szolgáltatásokra irányuló 
olyan kötelezettséget képez, amelynek teljesítése a teleknek 
mindenkori tulajdonosát terheli, de úgy, hogy a r. kath. egyház-
hoz nem tartozó tulajdonos a párbért (az 1790: XXVI. és 
XXVII. t.-cz. folytán) fizetni nem köteles. Ez a párbér helyes 
fogalmi meghatározása, amelyet — csodálatosképen — mindig 
perhorrescáltak a protestánsok és folytonosan személyes szol-
gáltatásnak minősítették a párbért, holott ez az utóbbi nézet a 
párbér történeti fejlődésével ellentétben van s tételes, vagy 
szokásjogi adatokkal nem igazolható. Bizonyára azért hangsú-
lyozták a protestánsok mindig a „személyes szolgáltatás"-szerű 
jelleget, hogy a párbér fizetése alól meneküljenek, holott erre 
semmi szükség nincs, mikor az 1790/1. évi XXVI. és XXVI. t.-
czikkek az alapelveket minden kétségen felül kimondták. 

Nekem az a nézetem, hogy a párbérkérdést nem is azért 
nem rendezték, mivel az államhatalom mindenkori kezelői nem 
voltak tisztában a párbér helyes jogi fogalmával, hanem egy-
szerűen azért huzzák-halasztják az ügy megoldását, mert nincs 
reá kellő fedezet s a r. katb. lelkészek elvesztendő jövedelmeit 
nem akarják az állampénztárból bonificálni. Ezért kénytelen a 
birói gyakorlat is a szerződéses megállapodások, az elbirtoklás 
s az örökösökre átszálló fizetési kötelezettség theorái mögött 
bujkálni, holott az 1790/1: XXVI. és XXVII. törvényczikkek a 
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párbérfizetése tárgyában kötött szerződéseket is érvényteleneknek 
mondták ki s a törvény kategorikus rendelkezéseivel szemben 
minden érv, minden indok alaptalan, amelylyel a Curia az idegen 
hitfelekezetűek párbérfizetési kötelezettségét esetenként megálla-
pította. 

Ilyen körülmények közt csak egyetlen egy mód van a pár-
bérsérelmek megszüntetésére, t. i. az, hogy törvényt kell hozni, 
mely az 1790;1. évi XXVI. t.-cz. 6. pontjában kifejezett elvet gya-
korlatilag keresztülviszi; vagyis az idegen hitfelekezetűeket a 
párbér alól, bármilyen jogalapon vagy bárha jogalap nélkül 
terheli is az őket, felmenti, s egyúttal gondoskodik arról, hogy a 
most említett törvényhelynek az a rendelkezése, amely szerint 
„a r. kath. lelkészeknek az ilykép elveszett jövedelmeit kárpótlás 
nyűjtassék": megvalósulhasson és pedig, ha kell, a közkincstár-
ból. Mert két érdek áll szemben egymással: az adózóké és a 
lelkészeké; mindkettő egyenlően fontos; egyik sem szenvedhet 
sérelmet s ha igazságtalan és megszüntetendő az idegen hitfele-
kezetűek párbérfizetési kötelezettsége, e miatt nem károsulhat 
az a lelkész, aki ettől a jövedelemtől elesik. Itt van a kérdés 
kulcsa és csak sajnálni lehet, hogy eddigelé nem helyezkedtek, 
tudtommal legalább, protestáns egyházaink erre az egyedül 
helyes álláspontra, amelyen — ha fedezet van, ennek pedig ily 
fontos és sérelmes ügy megoldására, lennie kell — már régen 
meg lehetett volna oldani a kérdést. Még nagyobb baj, hogy a 
kormánykörök sem látták be, hogy az itt kifejtett alapon kellene 
elindulni, pedig oly sok évtized során, mióta a párbérsérelmek 
eléje kerülnek, játszva megvolna ilyképen fejtve a nehéznek 
hirdetett probléma. 

Jogászegyleti értekezésemben rámutattam a kérdés ilyen-· 
fajta megoldására, sőt ajánlottam azt is, hogy a r. kath. egyház-
ban is ki kellene küszöbölni azt a párbért, a mely dologi teher-
ként kifejlődött és a prot. egyházakban fennálló adózást kellene 
behozni; különösen pedig rámutattam arra, hogy a kath. auto-
nómia és congrua rendezése alkalmával a párbérsérelmeket fel-
tétlenül orvosulni kell s a congruaösszeirás kapcsán az lett 
volna helyesen az első lépés a kibontakozásra, hogy írják össze 
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az egész országban, mennyi folyik be a r. kath. lelkészek javára 
párbér fejében a hívektől és mennyi az idegen hitfelekezetüek-
től ? Érdekes jelenség is, hogy több, mint száz éve bajlódnak a 
kormányhatóságok a prot. hívek panaszaival, de senkinek sem 
jutott még eszébe, összeiratni az egész országban, hogy tehát 
mekkora összegről is van itt szó, amit meg kellene váltani, a 
miért bonificálni kellene a r. kath. lelkészeket ? Pedig adatok, 
helyes és szilárd alap nélkül hogyan lehessen valamely vitás 
kérdést megoldani? 

Mindezekből kifolyólag az a nézetem, hogy a párbérkérdés 
sürgőssen megoldandó és pedig törvényhozás útján. A megoldás 
módja az, hogy véglegesen kell mondani és érvényt kell szerezni 
annak az elvnek, hogy idegen hitfelekezetbeli egyén más vallású 
lelkésznek párbért fizetni nem köte'es ; továbbá a lelkészeket az 
ilyképen elvesző jövedelmekért az állampénztárból kárpótolni kell. 

Az egyházegyetem pedig helyezkedjék erre az alapra és 
írjon fel a kormányhoz s a képviselőházhoz ilyen értelemben 
mindenekelőtt azt sürgetvén meg, hogy a legrövidebb idő alatt 
írják össze az egész országban, mennyi a bonificálandó párbér-
jövedelem? így aztán végre-valahára helyes irányba lenne terelve 
a kérdés, a mely néhány év alatt könnyen megoldható és pedig 
annál inkább, mert az állam a lelkészi jövedelmek kiegészítésé-
től nem idegenkedik többé, sőt positiv törvényünk is van már, 
a melynek áldásos következményeit érzik lelkészeink. 

Lr. Raffay Ferencz, 
egyetemi m.-tanúr és jogakadémiai 

nv. r. tanár Eperjesen. 
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Jézus Krisztus a nevelésnek elve. 

A „Paedagogiai Dolgozatok" I. kötetét a felekezeti lapok 
kritikája és pedig nemcsak a „Protestáns Szemlében," hanem 
az oly czéltudatosan és ügyesen szerkesztett „Katholikus Paeda-
gogia"-ban is rokonszenvesen fogadta különösen azért, mivel 
történeti, valamint elméleti felfogásomban határozottan érvényesül 
a keresztyén szempont. 

Kiki — igen természetesen — a maga szemüvegén nézi a 
világot s szinezi a „keresztyén" jelzőt is. 

Ε jelzőnek szentsége, valamint a megítéltetés igazvoltának 
érdeke erkölcsi kötelességemmé teszi a keresztyén jelzőnek 
alapja szerinti megvilágositását. Igazán keresztyéni csak 3-Zj cl 
mi Jézus Krisztusszerű. — Ezért is — midőn kegyelmi ajándék-
ként veszem, hogy az, a mire tapasztalataim és gondolkozásom 
utján mint életemet és elmélkedésemet alapjában mozgatóra el-
jutottam, hogy az lényege szerint a keresztyénivel egyezik, — 
örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy Jézust Krisztust, mint 
azon elvet tüntessem fel, mely az életet, a történetet és az a 
fölött való elmélkedést s igy a nevelés történetét és elméletét is 
alapjában meghatározza. 

A véletlen különös kedvezésének tartom, hogy ezen más 
lap számára szánt, de általa nem közölt czikkemmel éppen erről 
tehetek tanúságot és pedig azon szaklapban, melynek létesítése 
után pozsonyi tanároskodásom ideje alatt azért vágytam epedve, 
mivel az ily lapban láttam mindig a hazai tudományos theologia 
megteremtésének alapját. 

Ezen egyéni, azért is alárendelt jelentőségű okon kivül van 
azonban még egy sokkal fontosabb okom tanulmányom közlésére. 
Míg ugyanis még a közelmúltban az úgynevezett müveit ember 
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jó tónusához tartozott, hogy a modern haladás kábító magas-
latairól csak megvetőleg vagy legjobb esetben szánalommal és 
részvéttel tekintsen a keresztyénségre: addig a legújabb időben 
a „keresztyén" jelző az önérzetes gyűlölet jelszavává vált és oly 
pajzszsá, a mely mögé a haladást megakasztó, gyakran nagyon is 
önző, mindig uralomra vágyó tényezők vonulnak meg. 

Mi a keresztyén vallás ? Mi a keresztyén vallásban a lé-
nyeges, az állandó, a mi mégis a folytonos haladást követeli ? mi 
az, a mi ezen vallást, e vallás személyesítőjét, Jézus Krisztust a 
nevelésnek, a nevelés történetének és elméletének központjába 
helyezi ? Ezen kérdésekre felelnünk kell, ha az elitélő vagy 
magasztaló szólamok és jelszavak hullámzásának játékszereivé 
eszközeivé válni nem akarunk. 

Ily irányban kívánok tanulmányom közlésével másoknak is 
szolgálatjára lenni. 

A) ÁLTALÁNOS RÉSZ. 

I. J é z u s K r i s z t u s a n e v e l é s t ö r t é n e t é n e k e lve . 
Jézus Krisztus a nevelés történetnek központja, mivel ő 

képezi az emberiség történetének központját. Az ő fellépését 
megelőző történet ugyanis reá utal s az őt követő történet az ő 
benne testté vált elvnek fokonkénti érvényesítője. 

Mind azon törekvések, a melyek egy feltétlen értékben 
való megnyugvásra, boldogságra, boldogításra s igy az egyes 
ember és az emberi társadalom tökélyére irányultak s ezért is a 
nevelést is irányították: a Jézus Krisztus személyében és az 
általa hirdetett országban nyernek még csak értelmet, erőt és 
teljesülést. 

Már a fetischista érezte, hogy önmagában nem elégséges, bár 
még Istenét is a csakis személyére szorítkozó önző országának 
szolgálójává kívánta tenni. 

A schamanista az ő szűk országán kívül egg láthatatlan 
országot oly láthatatlan hatalmakkal ismert el, a melyek az ó' 
szűk országát, az ó" kívánságait meg-meg zavarják s mely 
hatalmakkal nem ő maga, hanem csakis egyes kiváló ügyes és 
értelmes egyéniségek tudnak elbánni. Az egyedi absolutismus 

3* 
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szűk országa legalább ily megzavartatás esetében már is tágúl: 
a schaman egy nálánál hatalmasabb elismert tekintély parancsának, 
rendelkezésének veti magát alá; s igy legalább időnként altruistikus 
rugót követ. 

A kalandos vándor kor állandósítja a vezér személyiségében 
e feltétlen tekintélyt s igy az altruistikus rugót. Az egyes még 
sajátos fetischéró'l is lemond a köznek, a vezérnek fetische (zászló) 
kedvéért s a láthatatlan túlnani ország tagjaivá megteszi legalább 
a vezért kíséretével, a mi által az egyes ember muló élete fölé 
helyezi annak halhatlan életét. 

A nomadismus véget vet a külső, csak a kaland, a megél-
hetés érdeke által egybetartott együttlétnek. A patriarcha, a páter 
familias őse szellemének hatalmában a vér szerint együvé tarto-
zókat állandóan, és a nem, valamint a munkafelosztás alapján 
tagoltan egyesíti; s maga is a családi traditio és a családi szo-
kásban érvényesülő, az ősök által hiven ápolt hatalmat elismerve, 
uralkodásában altruistikus rugót követ. Az egyes fölött a család, 
mint szervező hatalom áll ; — s a család egész élete fölött a 
páter familias által végzett rendes cultusban imádott és a család 
normális viszonyait biztosító ősök szellemei őrködnek. (Typikusan 
találjuk azt a chinai vallásban az oly mélységes taoismusával). 

Mig a nomadismus ezen alakja a sátorba viszen s a 
családi én alapján tagolja az élet fölött uralkodó képzetkört: 
addig a plastikai irányú áriái nomadismus inkább a szem előtt 
elterülő (ίδ — vid — olőa — Wissen — είδος — Idee) objectiv, 
természeti világot áldó és vészes hatásában vonatkoztatásban a 
jószághoz írja le, majd anthropomorphizálja s végre ethizálja 
(Vedákban), úgy hogy a schamani kaján, helyhez kötött termé-
szeti hatalmak állandóan és pedig mindenek felett uralkodó, 
küzdő, majd később a rendet, a törvényt, de a kegyelmet is 
érvényesítő és adományozó hatalmakká válnak. 

A nomadismus tehát egyrészt a tagolt családi élettél, a társa-
dalmi élet ezen termő és gazdag őssejtjével, a családi szokásban és 
traditioban a család fölött folyton őrködő és uralkodó atyai szellemi 
hatalommal; és másrészt a természetnek emberiesítésével és a termé-
szeti hatalomnak ethizálásával áldotta meg az emberiséget. 
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Λ földmivelés a családi ént a törzsi „én"-en át (már a 
nomadismus idejében) nemzeti énné tágítá — s a napban, a 
világosságban látta a létnek és a lét fejlesztő fennállásának 
alapját, szemben az éjnek, a sötétségnek léttagadó és pusztító 
hatalmával. 

A világosság a bátorságnak, az egyenességnek, a lelki 
tisztaságnak, az igaz szónak, a jó cselekedetnek s minden rossz 
ellen való küzdelemnek lett symbolumává, — ugy hogy az ere-
deti napisten is mindinkább szellemesült és az embernek egész 
élete a világosságért való küzdelemmé, Ahura-mazda cultu-
sává vált (Perzsa vallás). 

A földmives azonban éppen ugy, mint a nomád is nem 
csak a sátoron kívüli életet és munkásságot nézte, hanem ő is 
betekintett önmagába, saját szellemébe. Ráért szemlélődni külö-
nösen vénségében, a midőn immár a nehéz földmives munkát 
az ifjak végezték. A természet gazdagsága, a leigázott népnek 
igénybe vett munkaereje a contemplativ iránynak kedvezett és 
így feltűnt mindinkább a muló soknak elvonuló képe mögött a 
változhatlan, állandó egynek hatalmas gondolata, a mely az 
embert is egész lelki világával, lelke minden erejével ezen egy 
felé irányítá. Csak a Májának, a csalódásnak terméke a sok, 
a változó: fel kell azt ilyennek ismerni és ezzel elmerülni az 
Egyben (Brahmanismus). A sok, a változó, a mulandó nehezedik 
minden emberre, ennek körmozgásában (Samsara) mozgunk. 
Innen minden bűn és baj. Ezen súlyosan reánk nehezedő gon-
dolat szüli meg mi bennünk — látva a közös sorsot — a részvét, 
a könyörüld érzelmeit. Tűrhetővé kívánjuk tenni embertársaink, 
sőt élőtársaink sorsát addig is, mig a múlandóság ismerete 
alapján élőtársainkkal együtt egyéni létünket, sőt létünket is a 
Nirvanában megsemmisíthetjük. (Buddhismus.) 

A világosság ethikus erejével a sok és mulandó mögött rejlő 
egy, a melyből csak a Mája utján létesül a sok, s mely sok, 
ismét elmerül vagy megsemmisül az egyben, valamint más 
részt a múló, bűnös bajos életnek a könyörület utján való tűrhe-
tővé tétele: ezek a földmivelési korszaknak nagy vívmányai. 

Aegyptom conservatismusa kasztrendszerével az emberiség 
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fejlődési fokozataival járó vívmányokat mintegy egymás mellé 
helyezve megőrizte. Nem látjuk az elemek organikus áthatását, 
a kulturvívmányok nem olvadnak egybe egy szerves egészbe: a 
fetischismustól kezdve az ismeretlen egyig (Ammun) elhaladunk; 
mindegyik mellett megállhatunk a nélkül, hogy az egyik a 
másikra utalna. A kulturkincsek mechanikus synthesisével 
találkozunk. Nem változtat ezen ítéletünkön azon körülmény, 
hogy az egyes isten-alakokban állat, fetischi vonatkoztatásokat 
találunk; mivel ezek csak azt mutatják, hogy a régi kultur 
réteg hatott ugyan az ujabbra, de nem azt, hogy az ujabb át-
hatotta volna a régebbit, mivel a régibbel egészen magában is 
találkozunk. 

Uj csak az esoterikus vallásban van, a melynél tényleg az 
egynek képzete tisztán kialakul — de nem úgy, mint a Brahma-
nismusban vagy Buddhismusban mint a sokkal szemben 
negatív hatalmú,' hanem mint mindennek s így a soknak, a válto-
zónak is tulajdonképi lényege, s ez által annak teremtője és fenn-
tartója, a sok pedig mint annak megjelenítője. 

A görög nép az aegyptomi sphynxszerűen összeállított 
anyagot derült lelkületű, minden iránt fogékony, élesen szemlélő 
s közvetlenül érző szellemébe felolvasztá, hogy azt mint értékest 
(á'/a[)óv) tartalmának teljesen megfelelő alakban (χαλάν) plasti-
kailag előterjessze. Komor és komoly — majd elfeledett hát-
térről emelkednek le az emberi szellem életnek ezen elragadó 
szép virágai: magát ezen életet megnépesítve, szépítve, boldo-
gítva. A szellem és test életének egyensúlya s irányzataiban össz-
hangzata, a túlnan és innennek egybefolyása s ez alapokon az elő-
terjesztésre alkalmas minden igaz emberinek egyéni, társadalmi, 
művészi és tudományos téren való szép bemutatása: ez azon egyetlen 
kikeletszerű vívmány, a melylyel a görög szellem az emberiség 
kulturáját megajándékozta. 

A római nép Nagy Sándor csapásán járva egy nagy sza-
bású gondolattal gazdagítá az emberiséget: a világuralom gondola-
tával, mint a mely nem a nemzeteknek és a nemzetek szellemének meg-
szüntetésén, hanem azok egyéniségének elismerésén nyugodott. Csak a 
római praefectus személyisége és a közös katonaság és a köz-
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ponti közlekedést biztosító utak érezteték a leigázottal a függést, 
de máskülömben kímélte Róma a nemzeti intézményeket, a mint 
a maga Pantheonját ez intézmények elismerése jeléül az idegen 
népek isteneivel is benépesíté. — Ez elismerés azonban Rómá-
ban nem önzetlen, hanem önző volt; elismerte mindezt, mivel 
ez uton biztosítá uralkodását e népek fölött. Róma nagyságával 
szemben minden csak az eszköz színvonalára siilyedt alá. 

A zsidó nemzet nem aesthetikai, sem pedig jogi hatalmi 
szempont alkalmazásával kívánta államát és kulturkincsét szer-
vezni, hanem mély ethikai szempont alkalmazásával gyarapítá az 
emberiség kulturtőkéjét. A szentség és bűn hatalma járja át a 
nép lelkiismeretét s mélyíti a külső fényben és hatalomban az 
ígéret földjén Canaanban hatalmas földi királya által uralt kivá-
lasztott nép országának képét egy oly szellemi országnak képévé, 
a melynek ép úgy nincs nemzeti határa, mint nincs határa az 
Isten szentségének és az ember bűnösségének ; a mely ország-
nak uralkodója végre is a nép bűnét solidáritása, de ártat-
lansága tudatában viselő Messiás s mely országnak polgára az, 
a kinek szivében él Istennek törvénye s ki ezért is szívesen, 
szabadon teljesíti kultusként Istennek törvényeit. 

Igazságtalanok lennénk azonban az úgynevezett pogány 
nemzetekkel szemben, ha csakis azon kulturkincsét emlitenök 
meg, mely az illetők, nemzeti jellegét typikusan fejezi ki. — A 
zsidóknál is jeleztük a messiási ország azon szellemi alakját, 
mely a zsidó fejlődésnek prófétiai virágát képezte, s melyet a 
nemzet a próféták üldözésével megtagadott. — Voltak a többi 
nemzeteknél is még oly egyesek, kik a nemzeti korláton túl-
emelkedve a zsidó prófétákkal versenyeznek egy szellemi boldog 
békeországnak várásában. 

ATchong-Yong kegyes szerzője várja még csak azt a szentet, 
a kiben természetivé vált az isteni, ki szent, s kinek öröme a jó. 

A Vedák egyes énekeiben a szerző bűnöségének tudatában 
Isten kegyelmében nyugszik meg. 

A görög aesthetikai felfogást nem mutatja az orphikusok 
oly mélységes gondolatvilága, nem Heraklitnak nana (>tl nagy 
szabású, tulajdonkép az egységen belül való kölcsönhatás elvén 
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nyugvó egységes világnézete, nem Pythagorasnak a jónak szer-
vező erejére támaszkodó alkotása, nem Xenophanes erkölcsi 
feddő predikátiója; s egyenesen áttörte a szép előterjesztés or-
szágának határait Aechylos mély ethicismusa, Socratesnek nem 
tudási okvetlenkedése és lelkét teljesen megnyugtató, egyéni jel-
legű Daimonionja. A görög szellem fölé emelkedett Plató ideális 
tulnanja, a dr/.aioavvri-nek s a d/xa/og-nak meg csak várása s a 
görög ethnicismust legyőzte e földön is Stoanak Zeusje, άρεr>;-je s 
universalismusa,1) (ν.ατά cfvaiv, v.ca' αρετψ, -/.ατά τον ϋεόν ζ^ν.) 

Α római önző mutatós nemzeti eszmény mellett is érvé-
nyesült egy ezzel ellenkező irányzat és pedig ugyanakkor, midőn 
a császári absolutismus, illetőleg a köztársasági nihilismus által 
politikai tétlenségre elitélt társadalom az önzés elvét minden 
egyes emberre kiterjesztő és igy az atomizált társadalom fölött 
az eszközökkel nem törődő, illetőleg mindent egyformán eszköz-
nek tekintő stréberség győzedelmeskedett. — Ekkor pillantottak 
egyesek az ember lelkébe s elborzadtak az abban honoló bűntől 
(Seneca). Számosan kétségbe esetten lemondtak arról a remény-
ről, hogy az a hatalmas Róma képes lesz önmagán segíteni; a 
keletről egyenesen Júdeából várták a bűn és baj fölött győzedel-
meskedő messiást;2) s ismét mások egyenesen Istentől várják a 
valódi világállamnak egységes szervezését.3) Minden nemes 

4) Igen jellemzők Zénónak következő szavai, melyeket Plutarchos de 
Alex. for. I. 6. idéz: „az emberek akkor nem különülnek el egymástól álla-
mok és nemzetek szerint, nem élnek elkülönítő törvények által egymástól 
elválasztva, hanem mindenki mindenkiben honfit és polgártársat lát, úgy hogy 
egy élet, egy társadalmi rend fűzi egybe békésen legelő nyájként — mind-
nyáját." 

a) Suetonius Vita A'espas. 4. „Az egész keleten elterjedt ama régi és 
szilárd hit, hogy a sors végzése szerint ez időben Júdeából férfiak jönnek s 
ezek kezére kerül az uralkodás." 

Tacitus História V. 13. Számosan voltak arról meggyőződve, hogy a 
régi papikönyvekben meg van irva, hogy amaz időben a kelet emelkedik 
túlsúlyra, s Júdeából jőnek férfiak, kiknek kezére kerül az uralkodás." 

3) Cicero: de republ. III. ap. Lact. Inst. VI. 8: „Akkor majd minden-
korra minden népet az örök és változhatlan törvény fűzi egybe, s mindnyájak 
közös tanítója és ura egy lesz; Isten, ki eme törvényt feltalálta, felállította és 
szabályként elkészíté." 
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törekvés, nemes érzelem a keresztyén vallásban, Isten orszá-
gában, Krisztus személyében nyer magasabb értelmű teljesülést, 
jelentőséget és erőt. 

A keresztyén vallásban végességünk, bűnösségünk fölött 
győzedelmeskedett az isteni kegyelem alapján a mi bennünk is 
létező isteni és pedig mint sajátos isteni czélgondolat, a mely mint 
isteni, felöleli az egész emberiséget, a világot és pedig szerves 
egységében, mint sajátos pedig szervként szolgálja az egészet és 
igy a mást is és pedig ugy, hogy önmagát sajátosságában lehe-
tőleg tökéletesbíti. Éppen ezért boldogítva boldog is. 

Meg van itt a fetischistának önmagában való tehetetlenségi, 
érzete a keresztyén ember végességének és bűnösségének tuda-
tában; meg van a scliamannek láthatatlan országa a jóságos 
Isten végtelen kegyelmi országában; meg van a kalandos kor 
altruistikus rugója, de nem a félelemben, hanem a szeretetben 
gyökerezve; meg van a nómádnak családi kultusa nemcsak a 
joságos mennyei atyában, hanem a családi életnek, mint a tár-
sadalmi élet őssejtjének szentségében, s meg van a nomádnak 
a természetre vonatkozó istenítő, isteni ténykedést symbolizáló 
költői felfogása, ama keresztyéni tudatban, hogy Isten minden 
mindenekben s hogy maga a természet is vágyódik Istenben 
való megdicsőültetésére; meg van a földmivesnek ethisalt nap-
kultusa, a mennyiben az isteni világosságnak erejében (φως, λόγος 
ζω/.) a tiszta érzületet és az ennek megfelelő egyenes, igaz szót és jó 
cselekedetet követeli; meg van a Brahmannak egyje, a melybe azon-
ban az ember egyéni voltában nem megsemmisülve, hanem új élet-
erőt nyerve merül el; meg van a Buddhista részvéte, könyörülete, 
csak hogy levetve passiv természetét positiv alakjában, mint a 
mindeneket sajátosságában elismerő, fejlesztő szeretet, a mely az 
egyben nem semmisíti meg az embert, hanem minden embert 
boldogságra viszen; -— meg van Aegyptomnak Ammunja — a 
mindeneket egységesen átható, de nem külsőleg, mechanice az 
egyeseket egymáshoz fűző immanens Isten tudatában; s meg 
van a görög eszmény is az előterjesztő cselekvény követelése: az 
Istenben, mint szeretetben nyugvó boldogságnak szükségszerű 
előterjesztése; csak hogy nem elfödve a bűn mélységét szóra-
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kozás és gyönyörködtetés végett, hanem a bűn ellen az isteni 
kegyelem alapján folytatott nehéz és komoly küzdelemben győ-
zedelmeskedve közös építés végett. 

Meg van a római világállam eszménye is, csak hogy ez 
a civitas Deivé tágult, mely az egyes nemzeteket, valamint azok 
egyéneit nem eszközként, hanem az isteni szellemet sajátosan 
kifejező, tehát végtelen s önértékű szervként ismeri el s igyek-
szik azokat sajátosságukban fejleszteni is. Az önző és mutatós 
hatalom szelleme helyébe a mást elismerő, a mást is fejlesztő 
szeretet szelleme lépett. 

S meg van végre a zsidó nép szellemi kincse is. Itt is 
Isten a törvényhozó, itt is kívánjuk a törvény teljesítését. Isten 
azonban nem külső törvényt hoz, hanem kinek-kinek szivében 
él mint eszmény. Az isteni törvény teljesítése sem a kényszer, a 
törvényszerűség jellegével bír, hanem szívből és éppen azért 
szabadon történik. S végre az ország is, mely Izrael közfelfogása 
szerint csak Izrael nemzetére szorítkozik — mint a „άγιοι"-ok 
szellemi országa egyes próféták szellemében is elvileg határt 
nem ismer. A prófétáknak szellemi országa, szellemi cultusa, 
valamint szellemi messiása a keresztyén vallásban nyert való-
ságot. 

A Taoismus szentje Krisztusban és az ő szellemében vezé-
reltekben lép elibénk. A Vedák bűn- és kegyelmi tudata a 
keresztyénnek alaphangulata. Heraklit levésének elve az orga-
nikus fejlődés és a szeretet elvében dicsőül meg. Pythagoras 
intentiója annak alakítgatása és alakoskodása nélkül valósul 
meg. Xenophanes feddő beszédei nem a fölény éreztetésével, 
sem a gúny csipősségével, hanem a szeretet szerénységében nyer-
nek erőt. Aeschylos eszméi nemzeti ruházat nélkül lépnek egész 
komolyságukban elibénk. Sokrates nemtudása ethikai mélységet 
nyer a bűn és végesség tudatában s a fogalom (επιστημή) helyébe 
a kegyelem lép. Sokrates negativ jellegű Daemonionja a hivatás 
érzetben megnyilatkozó isteni czélgondolat positive alkotó erejé-
ben érvényesül. Plató ideális túlnanját, a túlnannak gondolatát 
is az örök életnek és mindenütt jelenlevő Isten országának esz-
méje váltja fel; s adr/atóg-nak, a normális istenes embernek képe 
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megvalósult Krisztusban. Stoa Zeuse a mindenséget létesítő', 
teremtő, fontartó szeretetnek szelleme, mely az igaz «ρ^τ^-nek 
alapja s az igaz és őszinte universalismusnak biztosítója. Seneca 
pessimismusa a kegyelem erejében apotheosissá és eredményé-
ben optimismussá válik s Suetonius és Tacitus reménye teljesült 
Jézus Krisztusban. 

így tehát tényleg mind azon törekvések, a melyek egy fel-
tétlen értékben való megnyugvásra, boldogságra, boldogításra s 
így az egyes ember és az emberi társadalom tökélyére irányul-
tak: a Jézus Krisztusban és az általa hirdetett országban nyer-
nek még csak értelmet, erőt és teljesülést. 

Themánk érdeke valamint logikája megkívánná, hogy a 
Krisztus utáni történeti fejlődéssel is igazoljam Jézus személyi-
ségének és tanainak elvi, teremtő jelentőségét. Ezt egy más 
alkalomra tartom fönn magamnak, annál is inkább mivel ennek 
kimutatása feltételezi azon kérdés tisztázását, hogy ki volt 
Jézus Krisztus, mi az ő lényege, melyik az erő, a mely vallás-
erkölcsi jellemet szükségszerűleg teremt s így Krisztus központi 
jelentőségét biztosítja. IIa ezen kérdést történetileg, a történeti 
okmányok valamint az azokhoz közvetlenül fűződő problémák 
bevonásával tisztáztuk: úgy közvetve feleletet nyerünk ama 
későbbre fönntartott kérdésre is, a mennyiben az előterjesztett-
ben fel fogjuk ismerni azon erőket, a melyek a jelent is hatá-
sosan s áldásosán mozgatják. 

Mielőtt feladatom ezen különöS részére rátérnék: még az 
általános rész keretén belül a nevelés elméletének szempontjából 
is kívánom igazolni a christocentricus álláspontot. 

II. J é z u s K r i s z t u s a n e v e l é s e l m é l e t é n e k 
k ö z p o n t j a . 

A kérdésnek történet utján való igazolásában csak azon 
esetben nyugodhatunk meg teljesen, ha a nevelés elméletének 
czélja, s így mozgató elve is egyezik a nevelés történetének köz-
pontjával. 

Ez megkívánja azt, hogy nevelési elméletünk czéljának 
legalább vázlatos ismertetését adjuk. 
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Nevelés elméletünk értelmében a nevelésnek feladata azon 
ön- és ezéltudatos munkásságban áll, amelynek alapján az egyes 
ember a tiszta éniség álláspontjára emelkedik vagyis vallás-
erkölcsi jellemmé fejlődik. A nevelés czélja tehát a tiszta éniség 
álláspontjára való felemelkedés, vagyis vallás-erkölcsi jellemmé 
való fejlődés. 

A tiszta éniség az érzéki éniségnek és a történeti éniség-
nek ellentétei fölé emelkedik és pedig úgy, hogy azokat igaz 
mozzanataik szerint egy magasabb egységbe összefoglalja. 

Az érzéki én önző; a történeti pedig az egyesnek önértékéről 
mond le; az első csak önmagában lát czélt, minden másban csak 
eszközt: mig a történeti éniség álláspontján álló ember a közöst 
tekinti czélnak, melylyel szemben minden egyes eszközi jelentő-
ségre sülyed le. A hasznos amott az igazán jó; mig itt a köz-
nek megfelelő a jogos. Azért is theoretikai tekintetben amott 
az egyesek iránt érdeklődünk, a melyeket az aesthetikai schema 
(tér és idő) és a képzelet szerint kötünk egybe: mig itt az 
általános, a közös, a fogalom, a törvény iránt érdeklődünk, a 
melyet az értelem a logika törvényei szerint kapcsol egybe, 
illetőleg rendel alá. Amott az inductio, i t t a deductio viszi egy-
oldalulag a szerepet. Gyakorlati tekintetben önző rugókkal, az 
önkény és a véletlenség alakjában találkozunk ott, mig itt 
altruistikus rugókkal, a melyek a törvényben megmerevült köz-
akarat szerint tájékozódnak, deliberatio utján válnak hatókká 
(u. n. szabad akarat). 

Hangulat, állapot tekintetében amott a függetlenségnek, itt 
a függésnek, amott a korlátlan szabadságnak, itt a kötöttségnek, 
a szolgaságnak érzelmei uralkodnak. 

A tiszta éniség álláspontján mi az egyes és a történeti én 
fölé emelkedünk azon „Én"-hez, ' a ki minden egyesnek 
és minden történeti hatalomnak, a mindenségnek teremtője, 
fenntartója, a ki minden tökélynek gondolt és valódi egysége; 
ki ezért egyes egyedül mondható jónak; s kiben egyedül nyugod-
hatik meg szivünk. 

Az ő benne létező végtelen gazdaság csakis végetlen számú 
egyesekben végetlen fejlődésben nyerhet megközelítő külső alakot, 
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és pedig csak ugy, hogy ha ezen fejlődő universumot egy 
szellem, az isteni szellem mint organisaló, s ezért individualizáló 
erő hatja át. 

De nem csak Isten végtelen gazdagsága kívánja a végetlen 
számú egyeseknek végetlen fejlődésben való egységes individua-
lizálását, hanem a tér és idő által feltételezettnek léte is kívánja 
ugyan ezt. Csak az létezik valóban, a mi a kölcsönhatás viszo-
nyában van. Kölcsönhatás nélkül nincs lét. A mire nem lehet 
hatni, a mi a hatásra nem hat vissza: — az nincs. — Egyenlő 
egymásra nem hat; csak a sajátosok hatnak egymásra; hathat-
nak pedig egymásra csak egy egységen belül, csak a külömbözó'k-
ben létező közös alapján: így tehát viszont a végetlen számú 
egyesek, mint létezők, mint kölcsönhatók utalnak a mindenséget 
összetartó, egységes isteni szellemre. Ezen egyeseknek tényleges 
fejlődése pedig azt mutatja, hogy az egyes organismusok minél 
fejlödöttebbek: annál inkább individualizálódnak, annál inkább 
válnak egy számos szervek egységét alkotó organismusnak 
sajátos, mással nem pótolható és ezért feltétlen értékű szer-
veivé. A fejlődés a physikai, valamint az erkölcsi életben a szer-
vezet minél gazdagabb egyéniesülésében áll. Míg tehát az egyesek 
léte, vagyis kölcsönhatása a mindeneket egybetartó egységet, 
mint a kölcsönhatás lehetőségének feltételét kívánja: addig a 
fejlődő egység a folytonos individualizálást, 3JZ3JZ cl végetlen 
számú egyeseket. így tehát a mi álláspontunkon amaz ellentétet, 
a mely az egyes és egész felfogása közt az érzéki és másrészt 
a történeti éniség álláspontján létezik — mi nem ismerjük el; 
sőt ellenkezőleg az egyes mint egyéniség s másrészt az egész, 
mint szervezet egymásra utalnak, correlat fogalmak, a melyek a 
tökély és érték szempontjából annál magasabbra emelkednek, 
minél inkább individualizálódik a szervezet, s minél inkább van 
viszont az individuum az egésznek szelleme által, — de sajá-
tosan — az ő sajátos természete alapján meghatározva. 

Nincs ezen állásponton csak is eszköz, minden sajátos 
értékénél fogva önczél, s minden éppen ezen sajátossága fejlesz-
tésével szolgálja a mást, az egészet. 

Hasznos (érzéki jó) tényleg minden egyes a másra nézve, 
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egyik a másiknak jogkörébe nem avatkozik (történeti én): de 
sem a hasznosság, sem a jogosság vagy a törvényszerűség nincs 
elvként elismerve: hasznos csak azért, mivel az egyéni fokozás 
az egésznek javára szolgál, s mivel az egésznek szelleme, a 
kölcsönösen egymást támogató szeretetnek szelleme más sajátos-
ságának elismerését és fejlesztését épp ugy kívánja, mint azt 
magunk számára megkívánjuk. 

Nem a hasznos, nem a jogos a gondolkozás, érzés, akarás, 
és cselekvésnek elve, hanem a jó, a mint az Istenben és pedig 
a mindeneket teremtő', fenntartó, saját országában fejlesztő 
szeretet Istenében van. Ezen jónak csak természetes követel-
ménye a hasznos és a jogos. 

Szellemünk theoretikai iránya is győzedelmeskedik az 
egyesek szemlélésének és másrészt az általánosak gondolásának 
ellentéte fölött. A szemlélés és gondolkozás, avagy az érzékek 
és az értelem ellentétei megszűnnek a mint mi az észszel 
keressük az egyesek sajátos czéljait. Az egyesek czéljait ugyanis 
csakis azon egyesek sajátos fejlődésének legszigorúbb szemlélése, 
érzékelése alapján s másrészt az értelmi functio utján nyerjük 
meg, a mely összehasonlítás segítségével határozhatja meg az 
egyesek sajátosságát; ezt pedig az értelem csak ugy teheti meg, 
ha azokat egy szerves egészbe, az általánosba helyezi. Ezen 
genetikai és összehasonlító az egyesnek sajátos czélját, feladatát 
kutató módszer épp ugy használja az inductiv, mint a deductiv 
módszert (a melyeknek egyenkénti kizárólagos használása 
külömben is psychologiai nonsens). 

Gyakorlati szempontból sincs értelme az egoistikus és 
altruistikus rugók szembesítésének, hisz a mily arányban dol-
gozik az egyes ember önmaga tökéletesbítésén, a mily arányban 
igyekszik sajátos czélgondolatját tudatra emelni és önmagában 
fejleszteni, vagyis a mily arányban él valaki az ő sajátos hiva-
tásának: oly arányban szolgálja az egészet és már az egész 
által is a mást. Továbbá pedig a mily mértékben kívánja az 
egyes azt, hogy az ő egyéniségét ismerje el a más, s táplálja, 
fejleszsze az ő egyéniségét is az egész (egoismus); épp oly 
mértékben ismeri el az illető a másban is annak egyéniségét 
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s igyekszik a maga részéről az egészet és az egésznek szellemé-
ben a mást is sajátosságában táplálni és fejleszteni (altruismus). 
Az önkény és a törvény szemelőtt tartása melletti deliberation 
nyugvó úgynevezett szabad akaratnak, ezen subjectivismus és 
objectivismusnak ellentéte is megszűnik a tiszta éniség állás-
pontján, a mennyiben ez állásponton nem a külső törvény, 
hanem igenis önönmagunk akarunk, de nem véletlen, hanem az 
egész szempontjából kivánt sajátos lényegünk szerint, a mely 
reánk nézve mint a mi jobb énünk-cselekvésünk törvényét jelezi, 
de nem mint kivülöttünk létezőt, hanem, mint empirikus 
énünkkel teljesen egybeforrottat. Az önkény és a kényszerűség 
ellentétei helyébe lép a belső szükségszerűség: ezen ethikai 
determinismus, a mely nem egyébb mint jobb énünk, igazi ter-
mészetünk, tehát igazán szabad ténykedésünk érvényesülése. 

Az alaphangulat dolgában is kiemelkedünk a függetlenség 
álmodott állapotából, a mely tulajdonképpen az atomusnak 
lebegő, minden külső hatásnak alávetett állapota, valamint a 
függésnek kötöttségi állapotából és feljutunk az önállóságnak 
önérzetes és mégis szerénységgel járó állapotára, hangulatára. 
Benn van az önállóságban is a függés és függetlenség mint 
függés, a mennyiben mi mint önállóak az egésznek vagyunk 
szervei, az egésznek szellemétől és ennek czélttételező, a mi 
sajátos hivatásunkat, az egészben elfoglalt helyünket tételező 
hatalmától függésben érezzük magunkat; de mint függetlenség 
is, a mennyiben éppen ezen czélgondolat alapján (a mely 
énünkkel, mint nemesebb énünk összeforr) akarunk, cselekszünk 
s így a környezet, a külső tényezők, törvény, parancs indítá-
saival szemben szabadoknak, mind ettől függetleneknek tudjuk 
magunkat. 

A metaphysikai és az erkölcsi életnek számos ellentétei 
ezen magaslatról nézve azokat harmonikusan egybeolvadnak. 
Változás és állandóság, sok és egy, függés és függetlenség, deter-
minismés és Indeterminismus, kötöttség és szabadság, vallásos-
ság és erkölcsösség egy és ugyanazt jelölik, jellemzik; csakis a 
szempont külömbözik; nevezetesen a szerint a mint azt az egész 
vagy az egyes szempontjából nézzük. 
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Ezen ellentétek közül minket e helyen csak is a vallásinak 
és erkölcsinek ellentéte érdekel közelebb és pedig azért, mivel a 
tiszta éniség álláspontjára való emelkedést a valláserkölcsi jellem 
fejlődésével azonosítottuk. 

Jellem ott van, a hol az akarás és cselekvés következetes-
ségével találkozunk. 

Szolgai a jellem akkor, ha ezen akarás és cselekvésnek 
indító oka a külső, kényszerűleg ható körülményekben (akár 
egyes, akár történeti személyiségekben rejlik); szabad ellenben, 
ha az akarásnak és cselekvésnek indító oka magában az akaró-
ban, annak sajátos természetében rejlik. (A sajátos természetnek 
megfelelő mozgás (motio) szabad mozgás.) 

Erkölcsivé válik a jellem, ha a motiváló benső erő nem 
az egyes ember érzéki természete (physikai determinismus), sem 
pedig a történeti hatalmakkal szemben érvényesülő hódolat és 
engedelmesség szelleme, hanem az egyesben természetivé vált 
jó, az a sajátos jobb én, a mely benső szükségszerűséggel érvé-
nyesül akarásunkban és cselekvésünkben (ethikai determinismus). 
Ha ezen jobb énünk nem valami muló, illusioszerű erő, hanem 
legreálisabb, mert személyiségünk eredő forrásában, egyéni lénye-
günkben tett tapasztalatunknak egyazonos és feltétlen erővel 
érvényesülő ténye: ugy eme feltétlenséggel ténykedő személyi 
erőnek a forrását nem önmagunkban, hanem a feltétlen, a vég-
telen lényben: Istenben keressük. Egyéniségünkben, lényegünkben 
Isten által meghatározottaknak tudjuk magunkat; tudjuk azt, 
hogy éppen egyéni sajátos voltunkban a létesítendő Isten orszá-
gának egy-egy czélgondolatját képviseljük, hogy éppen ezen 
sajátos isteni czélgondolat ad nékünk értéket ugy, hogy Isten 
kegyelméből vagyunk, a mik vagyunk, s hogy ezért is Istentől 
való feltétlen függésérzésünkben leljük meg igaz énünket, ethisalt 
egyéniségünket, személyiségünket s így igaz életünket, meg-
nyugvásunkat és boldogságunkat. Midőn ezen függésérzetünkben 
éljük személyi életünket vallásosak vagyunk; s midőn egyénisé-
günkkel összeforrott isteni czélgondolat személyi életünk feltét-
lenül vezérlő elve vallásos jellemek vagyunk. 

Ugy látszik, hogy a vallásos jellem az erkölcsi jelemmel 
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ellenkezésbeu vau, a mennyiben amabban a függés érzés, itt 
pedig a szabadságérzés a határozó. A tiszta éniség álláspontján 
azonban ezen ellenkezés teljesen megszűnik és pedig azért, 
mivel az az isteni, a melytől függünk nincs kivülöttünk, minket 
nem külsőleg meghatározó erő, hanem mi bennünk van és 
pedig mint a mi egyéniségünkkel, sajátosságunkkal egybeforrott, 
azt ethisáló erő, ugy hogy éppen ezen isteniben bírjuk személyi-
ségünk alapját. Személyiségünk szabad érvényesülése e szerint 
nem egyébb mint Istentől való függésérzetünk gyakorlati téte-
lezése. Minél inkább függünk egyéniségünk érvényesítésében isteni 
czélgondolatunktól, annál szabadabbak vagyunk a világtól, mert 
annál inkább érvényesítjük sajátos személyiségünket. Minél 
élénkebb vallási függésérzésünk, annál hatalmasabb erkölcsi 
szabadságunk érzése. A tiszta éniség álláspontján nincs tehát 
ellenkezés a vallás és az erkölcs, a függés és a szabadság 
között. Mind ezek correlat egymást fokozó, tápláló lelki irány-
zatok, alapjukban egyek s csak a szempont szerint külömböznek 
egymástól, a mint ugyanis azokat a forrás vagy a lefolyás, az 
erő vagy érvényesülése szempontjából nézzük. 

Midőn ezért is vallás-erkölcsi jellemről beszélünk: a jellemet 
meg nem osztjuk, épp oly kevéssé, mint meg nem osztottuk a 
tiszta éniség álláspontján állót, midőn azt az egész és az egyes 
szempontja alá helyeztük. A tiszta éniség állásponján az egészről 
mondott megfelel a vallásinak s a szervről mondott az erkölcsinek. 
Mig amott a természettudomány, addig itt a vallás és az ethika 
köréből vett terminusokkal jelezzük a substantialiter egyazonost. 

A kérdés már most az, hogy nevelés elméletünk ezen moz-
gató elvének, czéljának megfelel-e a keresztyén vallás, s hogy 
nevezetesen Jézus Krisztus személyisége, az ő élete, tana neve-
lési elméletünk központjába helyezkedhetik-e, s hogy feltaláljuk-e 
ezen személyiségben, az ő tanaiban azon mozgató erőket, a 
melyek a jelent is állandóan meghatározzák. 

Ezen kérdésre igyekszünk megfelelni dolgozatunk második 
részében. 

I)r. Schneller István, 
kolozsvári egyetemi lanár. 

3 



Lapszemle. 

Zeitschrift f. d. neut. Wissenschaft u. d. Kunde des Urchristentums. Herausg. 
E. Preuschen. 1901. 2. Jahrg. 

1. szám. 
Jannaris, St. Johns Gospel cincl the Logos. Mint philologus ki-

mutatja, hogy a logos szó sohasem használatos hypostatikus 
és anthropomorphistikus értelemben. A most szokásos jánosi 
értelmezés csak Iustinus martyr óta található, ki a jánosi 
lógósnak a bölcsészet kedvéért a mai napig szokásos jelen-
tó'séget adta. Az evangelium irója azonban csakis a Genesis 
elején is eló'forduló memra szóra gondolhatott. Mutatja ezt az 
is, hogy magyarázatnélkülhasználjasfelteszi, hogy minden ember 
ismeri és tudja, miró'l van szó, mikor a logosszal kezdi evan-
géliumát. Szerinte έσχήνωσεν εν hüv kifejezés így fordítandó : 
bennünk testesült meg. Mert az ige nem a / ον.ψτ-\β\, hanem 
a το σλήνος-tői származik = test. A ίίρης is = önmagához. 
Végül más interpuctiót ád az egész prológusnak, a mivel a 
szöveg értelme is megmásul. — Ε czikkre még visszatérek, 
annyival inkább, mert megerősíti „A Logos" cz. munkámban 
elfoglalt álláspontom helyességét. 

ffarnack, zu Lk. 1, 34, 35. Vitatja, hogy e két vers nem eredeti. 
Okai: 1., Az έπεί és διό itt előforduló elöljárók közül az előb-
bit Lukács egyik írásában se használja, az utóbbit az Actában 
igen, de az evangéliumban csakis 7, 7-ben. 2. A 31. v. termé-
szetes folytatása a 36. v. 3., A 35. egyszerű mása a 31 és 32-
nek. 4. A 36. és 37. v. csakis akkor érthető, ha eló'bb nem 
volt szó a szentlélektől való születésről. 5. Mária kétkedése 
érthetetlen, s csakis azon csodálkozik, hogy egyáltalán szül, 
nem pedig azon, hogy a Messiást fogja szülni. Mindezek alap-
ján azt a következtetést vonja le, hogy Lukács egyik művé-
ben sem volt szó eredetileg a szűztől való csodás születésről. 

A felhozott okok igen nyomásak, de mert a két vers 
egyetlen kéziratból sem hiányzik, maga Harnack is kénytelen 
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felvenni, hogy esetleg a szerző (kiadó) maga szúrhatta be 
azokat a szövegbe. 

2. szám. 

Mommsen, Die Rechtsverhältnisse des Aρ. Paulus. Érdekesen beszél 
Pál hovatartozásáról, kettős nevéről. Szerinte az εν τ<~> γένει, 
ι ο ί a tarsusiakra vonatkozik, amiből következik, hogy Pál 
már otthon is üldözte a keresztyéneket. A Galatai levél nem 
zárja ki a jerusalemi utat, amint arról Acta tudósít. De ott 
csak 15 napig volt. Galatia csak a szűkebb értelemben vehető. 
Az Actának Pálra vonatkozó részét apróbb részletek kivéte-
lével egészében teljesen hitelesnek mondja. Pálnak a városi és 
az állami hatóságokkal való ügyei is mind megfelelnek az 
akkor érvényes jogszabályoknak. Csak a felebbezés ügyében 
van tévedés. Mert Pál csakis elitéltetése esetén felebbezhetett 
volna, a zsidók pedig csakis felmentése esetén. — Azt hiszem, 
itt Mommsen nem vette tekintetbe, hogy Pált az indítja a 
felebbezésre, hogy a caesareai fogság tevékenységében csak 
bénította s az abból való szabadulásra kínálkozó egyetlen 
utat, a felebbezést el nem mulaszthatta. 

Holtzmann H. Zum zweiten Thessalonieherbrief. Bornemann, 
Zahn és Jalicher legújabban nyilvánított felfogásával szemben 
vitatja a 2.-ik levél hiteltelenségét. Okai már az előbbi idők-
ből ismeretesek. Az egész levélben újnak csak a következő 
részleteket mondja: 2, 1 - 1 2 (szigorúbban csakis 2—9, 11, 
12. v.) és 1, 5, 6, 9, 12. 2, 15. 3, 2, 13, 14, 17. A többi ki-
vonat, körülírás, változtatós. Szerinte ezt csak azért írták, a 
miért a II. Péter is készült, hogy a Mk. 9, l-féle jövendölések 
betelj edésének elmaradása felett érzett általános megütközést 
enyhítsék. János 21. is erre az okra vezetendő vissza. 

— Érdekes és szellemes hypothesis, de a levél keletke-
zésének okát megnyugtató módon nem világosítja meg. 
Viszont az is bizonyos, hogy a levél hitelességét kimutatni a 
sok ellene szóló ok miatt szintén nem lehet. A kérdés máig 
is eldöntetlen. 

4* 
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Clemen, Die Zahl des Tieres Apoc. 13, 18. Tiltakozik Gunkol és 
Bousset eljárása ellen, hogy héber kifejezésre vagy szóra akar-
ják a számot visszavinni. A görög szövegben erre utalásnak 
kellene lennie, mert különben értelmetlen volna a szám. Csá-
szárok nevére (Nero, Trajanus, Hadrianus, Gajus) sem vonat-
kozik az, hanem egyedül csak a római birodalomra és pedig a 
kétféle számadatnak megfeleló'en vagy 666 = /} ΪΓah) βασιλεία,  
vagy 616 = ή λατίνη βασιλεία. 

A megoldás az Apok. intentiójának megfelel s valamennyi 
eddig szokásra megoldási módnál valószínűbb. 

Soltaa, Zum Problem des Johannesevangeliums. Mint egyik vezér-
embere a forráshypothezis hivei ama táborának, mely min-
denütt forrást keres és talál, s ezért oszt, bont, osztályoz, 
összefűz. Soltau itt a Máté evangéliumára már alkalmazott 
hypothezisét vonja rá János evangéliumára is. Szerinte az 
evangéliumban világosan megkülönböztethető' az anyagnak 
három csoportja: a beszédek, a synoptikus eredetű és jellemű 
részletek és a saját birtok. Mindezek alapja pedig egy Írásos 
forrás, amit ő jánosi logiának ( y / f ) nevez. Ez az ősforrás János 
apostoltól ered és az efesusi presbyter, az I. jánosi levél irója 
dolgozta azt át a mai formába. Innét érthető a hagyomány 
mindkét ága: a negyedik evangelium Jánosé, de a presbyter 
írta. — Szellemes a hypothesis, de csak azt mondhatjuk rá, 
a mit egy tudós mondott más alkalommal: ne gondoljuk, hogy 
az őskeresztyén irodalom termékei úgy készültek, mint a 
modern újság: ollózással. Tudományos szempontból érdekes ez 
a hypothesis nem csak azért, mert jelensége a jánosi írásokkal 
való újabb irányú foglalkozásnak, hanem azért is, mert a 
íorrás hypothesis híveinek erős agilitását bizonyítja. 

Fries, Was meint Paulus mit 'Αραβία in Gal. 17? Azt állítja, 
hogy a Galileában Sepphoris és Kana kötelében fekvő "> 
(Josefusnál Άραβα) város értendő. Igy pers.o az arábiai tar-
tózkodás problémája elesik. — Csak az a baj, hogy Pálnak 
galileai térítői működéséről mit se tudunk. Ha megállhat ez a 
megoldás, akkor igen sok nehézség magától elesik. 
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Nestle, Luk-. 4, 18, 19. Az interpunktióra figyelmeztet. A most 
szokott pontozás csak Bengel óta szokásos. A régit, melyet a 
codexek és fordítások igazolnak, a textus receptuson és az 
1825. évi baseli kiadáson kivül másutt nem találjuk. Pedig ez 
a sokkalta helyesebb: 

πνεύμα ν.νρίου f/i' εμέ, ob ί'ινεχεν εχρισέν με 
εναγγελίσασΟαι πτωχόϊς απέαταλν.έν με, 
νχρίξαι αίγμαλώτοΐξ ιίρεαιν v.al τιφλοΤς άνάβλεψιν, 
άποστεΊλαι τε&ραισμένονς εν άφέσει, 
•/.ηρνξαι ένιαντόν Υ.νρίον όε/.τον. 

3. szám. 

Preuschen, Paulus als Antichrist. Az apokalyptikus irodalomnak 
az Antikrisztusra, illetve Beliárra vonatkozó képzeteivel foglal-
kozik, azok alakulását rajzolva. Majd Illés apokalypsisének 
(Texte und Untersuchungen Ν. Τ. 1899). Antikrisztusát ismer-
tetvén, azt állítja, hogy az nem egyéb, mint a zsidókeresztyén-
ségnek Pálról alkotott képe. Ezt Pál életének körülményeivel 
igyekszik a szerző bizonyítani. S mivelhogy ott kiütésesnek 
van az Antikrisztus mondva, ezért szerinte a II. Kor. 12, 7-
ben említett σ/.όλοψ is nem = nehézség, hanem kiütés. Ezt 
igazolja a ν.ολαφΐζεω ige is (Lev. 13, 44 és 22, 4 stb), de meg 
az Acta 21, 20-ban található tisztulási processus is. — Azt 
hiszem, csak ingatag hypothesis ez. Az a kép, melyet az Illés 
apokalypsise ád, inkább volna Jézusra, mint Pálra vonatkoz-
tatható. Hogy e mű keresztyén termék volna, arra nézve nin-
csen benne nyom. S hogy az az Antikrisztus a kereszttel jár 
és híveit bizonyos jellel látja el (keresztség) s hogy istenné 
teszi magát, nem Pálra, hanem Jézusra vonatkozik. 

Knopf, Eine Thonscherbe mit dem Texte des Vaterunsers. A Mega-
rából származó s az athenaei nemzeti muzeum tulajdonát 
képező ez unikum különösen azért érdekes, mert bizonysága 
annak, hogy a 4.-ik században a Miatyánkat még mindig a 
doxologia nélkül használták. 
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Steffen, Das Verhältniss von Geist nnd Glauben bei Paulus. Kimu-
mutatja, hogy Pálnál nem a hit. hanem a lélek (szellem) ké-
pezi a valláserkölcsi élet központját és mozgató erejét. Csak a 
reformatio tette a hitet oly nagy jelentó'ségűvé. A két füzetre 
terjedő' érdekes czikk a páli theologia megértéséhez sok fontos 
adatot tartalmaz, s ha túlzásait le tudjuk vonni, mindenképpen 
haszonnal értékesíthetjük. 

Nestle, Lk. 20, 36. bei Justin und Marcion. Szerinte az öt külön-
böző olvasásmód között leghelyesebb az ezeknél levő követ-
kező szöveg: ο'ντε γαμταοιαη·, ο'ντε γαμνί) ιαονται, αλλά Ισάγγελο: 
έσονται, τiy.ru τον {)εο7 τΙς αναστάσεως ίίντες. 

Deutsch ev. Blätter 1901. 
4. szám. 

Haupt, Osterglaube. Harnacknak a Wesen des Christentums cz. 
művében kifejtett nézetét bírálja. Elismeri, hogy Harnack tel-
jesen méltányolja a feltámadás hitének jelentőségét. De nem 
találja helyesnek, hogy Harnack szerint a húsvéti hit nagyon 
ingatag és bizonyításra szoruló alapon, t. i. a húsvéti hír-
adáson alapul csak. Haupt szerint a hír nem volt a tulajdon-
képi gyökere a hitnek, de viszont a hír nélkül a hit nem is 
éledhetett volna fel. A feltámadás hitének benső alapjai 
vannak. (Act. 2, 24.) Jézus nem azért korholja, az emmausi 
tanítványokat, hogy a híradásnak, hanem hogy a prófétáknak 
nem hisznek. Tehát hogy Jézus feltámadását nem tartották 
természetesnek és istenileg szükségszerűnek. A Jézus fel-
támadása Pál szerint is, de az írás szerint mindenütt 
nem volt érzéki, mert Jézus már akkor nem tartozott a 
physikai világhoz, még János evangéliuma szerint se, tehát 
teste nem is eshetik a physikai világ törvényei alá. A fel-
támadás benső okát Haupt az ó'skeresztyénség azon hitében 
látja, hogy az istenországát jelenvalónak s Jézust amaz ország 
urának tekintette. Természetes, hogy a mennyben élő Űr itt 
is állandóan jelenvaló. A feltámadás hite mindenkor, így ma 
is nem híradásokon, hanem a benső lelki átélésen alapul. — 
Maga Haupt is érzi és bevallja, hogy az első keresztyének 
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húsvéti hite más jellemű volt. Ez a magyarázat a Renán-
. féle magyarázatnak egyik változata, · s a közvetítő iskola is-

meretes álláspontjából folyik. Tudományos szempontból újat 
nem mond. 
9. szám. 

Haupt, Zur Charakteristik der Beden Jesu. A jellemzés akadálya, 
hogy csak a synoptikusok gyűjteményét lehet tekintetbe 
venni. Azok is eredetileg aramul hangzottak el és sokáig 
éltek csak az emlékezetben. Mégis meglehet a jellemző vonásokat 
állapítani. Jézus beszédei vagy beszédek, vagy beszélgetések. 
Amazokról csak azt lehet mondani, hogy mindig bizonyos 
határozott thémát fejtettek ki. Emezeknél jellemző az előadás 
paedag. művészete és a meghódító erő. Alapja ennek az em-
berismeret, az öntudat biztossága, a szent komolyság, biztos 
hivatástudat, elvi magaslat, a személyi ős tárgyi elemek össze-
füzése s a közvetlenség. Az előadás formája mindig konkrét 
s ennek két eleme van: az egyénítés és a kép. A kifejezés-
mód mindig találó és világos. Az értekezés tudományos szem-
pontból is értékes. 

Studien und Kritiken. 1901. 
3. füzet. 

Zimmermann, Die vier ersten christlichen Schriften der Jerusa-
lemischen Urgemeinde in den Synoptikern und der Apostel-
geschichte. Mivel Wernle azt állította (Die syn. Frage 1899), 
hogy a legrégibb írásbeli feljegyzés a 60-as évekből való 
„beszédgyűjtemény" s abból se sok maradt, Zimmermann itt 
azt vitatja, hogy az első feljegyzések aram nyelvűek voltak. 
Tételei: 1. Das älteste griechische Εν. für die Heidenwelt ist 
das Markus-Evangelium. 2. Das Markus-Ev. ist die griech. ver-
besserte und für Heidenchristen kommentierte Übersetzung des 
ursprünglich Έβραΐδι διαλίν.τω für palest. Juden geschrie-
benen ältesten Ev.-s, die erste griech. Übersetzung der ältesten 
Quelle (AQ), von der Ev. Matth, als zweite, Ev. Luk. als 
dritte Bearbeitung auf uns gekommen sind. 3. Matth, und Luk. 
benutzen den Markus überhaupt nicht. 4. Es hat neben der 
semitischen AQ eine zweite semitische Quelle, eine) Sprach-
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Sammlung (LQ) gegeben, die noch nicht dem Markus, wohl 
aber dem Matthäus und Lukas bekannt ist, und von letzterem 
gemäss seiner Genauigkeit alten Quellen gegenüber zum Theil 
selbst in ihrer zusammenhanglosen Reihenfolge — eingefügt in 
die AQ — überliefert ist, während der erste Evangelist ihr 
nur gedächtniss massig an zahlreichen Stellen Gebrauch 
gemacht hat. 5. Matthäus, d. h. unser erster Evangelist, hat 
noch vor dem Jahre 70, aber nach dem Jahre 66 geschrieben. 
6. Lukas hat den Matthäus gekannt, bisweilen auch berück-
sichtigt, doch nicht benutzt. 7. Lukas bringt als Vorgeschichte 
Kap. 1—2 die schlechte griech. Übersetzung eines alten ur-
sprünglich semitisch geschriebenen Kindheitsevangeliums (KQ). 
8. Andere schriftliche Quellen für den Haupttheil unserer drei 
Synoptiker anzunehmen, nötigt nichts. 9. Von Luk. 24, 13 ab 
benutzt Lukas für sein Geschichtswerk eine vierte semitische, 
aus dem Kreise der Jerusalemischen Urgemeinde stammende 
Schrift, deren Faden erst Apg. 15, 34 abreisst und die nur 
zufällig bei Luk. 24, 43 eine Unterbrechung erleidet. 

A forrás-hypothesis egyik szerényebb alakja ez. De tudo-
mányos érteke csak részben van. Az első tételt ma már 
szinte kivétel nélkül mindenki elfogadja. A 2-ik meg nem 
állhat. Mert Márk nem lehet fordítás. Az egész tétel alkal-
mazkodás a Logiának Resch által adott magyarázatához. 
Csakhogy akkor fölösleges a 4-ik tétel, illetve a LQ felvétele. 
A 3-ik tételnek csak Mátéra vonatkozó része áll. Lukács egé-
szen Márk nyomán halad. A 4-ik a Papiás-félé hagyomáiiy 
értékesítése. Ma már általános nézet, hogy Lukácsnál van 
meg a természetesebb forma, Máté pedig csoportosít, de nem 
emlékezet, hanem hasonlóság alapján. Az 5-ik a görög Mátéra 
vonatkozik. A 6-ik meg nem állhat. Lukács Mátét nem hasz-
nálhatta, hanem vele közös forrást dolgozott fel. A 7-ik puszta 
feltevés, aminek positiv támasza nincs. A 8-ik nagyon elastikus, 
mert nem zárja ki az apróbb források bármily tömegét. A 
9-ik puszta hypothesis. Zimmermann hypothesise egy lépéssel 
sem vitte előbbre a synoptikusokra vonatkozó tudásunkat. 
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Protestantische Monatshefte. 1901. 
5. szám. 

PHeiderer, Neue Lösungsversuche zur johanneischen Frage. Kreyen-
bühlnek nagy munkájáról (Das Εν. der Wahrheit) mond íté-
letet. Nem fogadja el azt az eredményt, hogy Menander írta 
volna a negyedik .evangéliumot. Megmarad a régi bauri állás-
ponton — Kreyenbühl munkáját legközelebb ismertetni fogjuk. 

8. szám. 
Schultze, Die Logik der Auferstehungsglaubens. A kérdés kulcsát 

az I. Kor. 15, 14-ben lévő v.ev<)v és χειή kelyes értelmezése 
képezi. A hit tárgya az élet volt. Élet nem lehet test nélkül. 
A test tovább élése tehát a sine qua non. Ezért a Jézus testi 
feltámadása a hit elengedhetlen tárgya, a remény alapja. Ha 
ez nem történt meg, akkor tárgytalan a prédikálás, tárgytalan 
a hit. Ezért volt az ó'skeresztyénségnek oly drága a Krisztus 
feltámadása. De ma már értéktelen, s mert helytelen — 
érzéki — képzeteket is kelthet, nem kell többé hirdetni. A 
modern keresztyén felfogás az egyén örök életét nem kap-
csolja többé össze a Jézus feltámadásával, hanem igenis a 
Jézus életével. Jézus életének értéke az örök. Ezt kell 
elsajátítani. S érezni minden pillanatban, hogy az ember 
élete örök. Ε két szempont a ker. erkölcsiségnek is alapja. 
Ehez járul aztán a remény, hogy egykor majd az Atyával 
személyesen öntudatos életközösségben egyesülünk. Ε három 
szempont a fő. S ez az 5rök életnek modern keresztyén hite 
s ennek Jézus feltámadásához semmi köze. Érdekes példája a 
modern keresztyénség felfogásának. De mi azt hiszszük, hogy 
a Jézus feltámadásának kérdése ma sem csak puszta tör-
téneti, theologiai vagy psychologiai, hanem mint a múltban 
volt, ma is vallási kérdés is. 

9. szám. 
Schmiedel, Die Auffassungen des Namens „Menscliensohn." Össze-

veti az újabb eredményeket. S különösen Fiebig legújabb ku-
tatásaira hivatkozva Lietzmannal és az előbbi álláspontját 
feladva legújabban ehhez csatlakozó Wellhausennel szemben 
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vitatja, hogv nem a későbbi kor, hanem Jézus használta az ő 
messiási igényeiről ezt a kifejezést. Ezt azonban más alka-
lommal igéri igazolni. A rendkívül vitás kérdésben Schmiede, 
czikke kitűnő tájékoztató. 

Neue kirchliche Zeitschrift. 1901. 
2. szám. 

Klostermann, Der 119. Psalm ein Gebet des Apostel Paulus. 
Azt a hihetetlenül érdekes hypothesist bizonyítgatja, hogy a 
119. zsoltár keresztyén termék és pedig Páltól származik. Sok-
kal érdekesebb ama helyes szempontnak a vitatása és értéke-
sítése, amelyből a vizsgálatot megindítja és vezeti, hogy az 
írás kutatásánál a traditio által sohasem szabad az embernek 
magát félrevezetni engedni. Az ő kutatását a traditio nem 
irányította. Azt hiszem azonban, hogy mégsem a helyes alapra 
irányította a „drót nélküli telegráf" sem. 

Couard, Jüdische Sagen über das Leben Jesu. Ismerteti Celsus. 
a Talmud és a Tholedoth Jesu adatait. Folytatja pedig érdekes 
ismertetését a 3-ik számban is „Altchristliche Sagen über das 
Leben Jesu" czímen. Tudományos jelentőségre nem, csakis 
ismeretterjesztésre törekszik. 

4. szám. 
Homberg, Jerusalem und Galilea, die Schauplätze der Erschei-

nungen des Auferstandenen. Kiegyezteti az ellentéteket, s azt 
állítja, hogy mindkét helyen megjelent a feltámadott Jézus. A 
προάξω szerinte a pásztornak szava a nyájhoz. S mert a nyáj 
nem Jeruzsálemben, hanem Galileában volt, tehát ott is meg-
jelent az Úr, bár előbb a 11 tanítványnak már Jeruzsálemben 
mutatkozott. Az egész fejtegetés alkudozás az ellentétek meg-
szüntetése érdekében. 

Landgreen, Bie Heilsbedeutung des Todes Jesu.A Ε biblia-theo-
logiai tanulmány e két kérdést igyekszik tisztázni: 1. Mit 
eredményezett nékünk Jézus halála? S itt rámutat az αφεσις 
αμαρτιών απολντρωσις, ζαταλλαγή jelentéseire. Α fő nem a bűn 
súlyának, hanem a bűn hatalmának a megszűntetése. 2. Mikép 
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volt képes ezt eredményezni? Ε kérdés megfejtésénél szakít a 
satisfactió vicaria régi tanával, mert itt nem az igazság' 
hanem a szeretet volt ható tényezó'. Mt. 20, 28-nak az az 
értelme, hogy Jézus egymaga adta azt a váltságdíjat, amit 
soknak vagy mindnek kellett volna adnia, de nem adták. S 
Isten ezt az egyet elegendó'nek vette. Tehát itt is a szeretet 
és kegyelem érvényesült. Mégis fenntartandó a satisfactió 
vicaria képzete a Jézus halálának az ó-test. engesztelő áldo-
zati jellege miatt és alapján. De ezt félreértések kikerülése 
végett satisfactió vicaria gratuitanak kellene nevezni. Mint 
biblia theologiai anyag értékes és helyes, de ez anyag alap-
jainak vizsgálatába is bele kellett volna bocsátkozni. 

7. szám. 
Wohlenberg, Glosse zu 1. Joh. 3, 9. Bengel magyarázatát eleve-

níti fel. σπέρμα = natus. A hely értelme tehát az: aki Isten-
nek a magva, tehát Istentői való, az benne marad. A magya-
rázat egészen megnyugtató. 

A 9-ik számban ugyanő I. János 3, 15—16-hoz azt a megjegy-
zést teszi, hogy a 15. végén álló μένονααν a 16. ν. αγάπη ν 
szavával kötendő össze, mert csak ezt az összefüggést igazolja 
a 17. v. is. Ε szerint a 15. vers εν εάντφ-γ&1 végződik. A ma-
gyarázat elfogadható, bár a μένοιοαν mint verset kezdő szó, 
helyzeténél fogva is, s a vezérigéhez való viszonya miatt is, 
nagyon szemet szúr. De e hely eddig szokásos magyarázatai 
sem mondhatók kifogástalanoknak. 

11. szám. 
Cölle, Die Pointe des Gleichnisses von d. zehn Jungfrauen. 

Helyesen mondja, hogy nem allegória ez, hanem hasonlat, 
még pedig nem jövendölés, hanem óvás. A főgondolatot a 13. 
vers tartalmazza, ahol Jézus a folytononos vigyázásra és 
készenlétre int. Helyesen emeli ki, hogy a hangsúly a vigyázás 
folytonosságán van, s hogy az allegorizálás a parabolát az 
eredeti értelmétől eltereli. 
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12. szám. 
Couard, Die messianische Erwartung in den alttest. Apokriphen. 

Hogy alig szólanak a messiási ország és a Messiás eljövete-
léről, annak okát Schultz és Smend után ő is abban látja, 
hogy a Jézust közvetlen megelőző korban látták az utolsó 
időt. Ezért nem szólnak többé róla mint jövendőről. Egyéb-
ként a messiási országnak és a messiásnak a képe is egészen 
zsidós nemzeti érzéki. A hallgatás okát én nem abban látom, 
hogy az idők teljességét érezték. Ez a magyarázat keresztyén 
szempontból kedvező ugyan, de történetileg is igazolni kellene. 
A korok és irók egyéni felfogása és hangulata nyilatkozik 
meg minden egyes irodalmi műben. S ezeknél vannak ural-
kodó, vannak háttérbe szorult eszmék. Ez utóbbiak közé 
sorolhatjuk a messiási várakozások erőteljesebb kiszínezését 
is. Mert ha az utolsó időnek tekintették volna a két századra 
terjedő politikai fellendülés és ingadozás korát, akkor az 
ebből származó irodalmi termékekben ennek határozott nyoma 
volna. S aránylag a kanonikus könyvekben sem több a mes-
sianistikus részlet, mint az apokrifusokban. 

Közli llaffay Sándor. 

Zeitschrift für die alttestamintliche Wissenschaft. Herausgegeben von Β. Stade 
1901. 21. Jahrgang. 

Stade lapjának legutolsó évfolyamát Luther i?.-nek az 
izraeli törzsekről irt, 76 oldalra terjedő tanulmánya nyitja meg. 
A czikk nem kíván egységes feldolgozása lenni mindazon kérdé-
seknek, melyek e nehéz és sokat vitatott thémánál felmerülnek. 
Csupán adalékokat akar szolgáltatni egyes, e körbe tartozó 
problémák megoldásához. Innen a mozaikszerű összeállítás, melyet 
a szerző választott. A tanulmány 5 fejezetre oszlik. Az első a 
törzsek keletkezésével, lényegével és jelentőségével foglalkozik. 
A nomadizáló hébereknek nem volt törzsi szervezetük. A meg-
maradt emlékekből azt kell következtetni, hogy csakis a család 
és a nemzetség létezett mint közösség. Előbbinek berendezéséről 
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majd semmit se tudunk. Utóbbiról elég világos képet lehet 
alkotni. A nemzetség (mispacha) sok család egyesülése. Tagjai a 
vagyonosak, a birtokkal rendelkezó'k, kik veszély idején a véd-
eró't szolgáltatják (gibborim). Ezek kezében van minden jog és 
hatalom. Élükön a nemzetségi fó'k állanak (zegenlm), kik az 
egyes tagok között a peres ügyeket elintézik, kifelé a nemzet-
séget képviselik. Háború esetén a nemzetség tagjai együtt har-
czolnak egy nemzetségi fó' vezetése alatt. A cultust a mispacha 
együtt végzi (I. G. 20) s a vérboszú végrehajtása a nemzetség 
egyik kötelessége. Ily szervezettel lépték át a héberek Kanaán 
határát. Itt a honfoglalás és az azt követő' letelepedés uj viszo-
nyok közé vezette a sivatag beduinjait. Csak hosszas küzdelmek 
után jutottak nyugalomhoz, előbb a hegyvidékeken, később a 
síkságon. Majd a nomadizálók földművelőkké váltak. Ez átala-
kulás változást idézett elő az eddigi közösségekben. A nemzet-
ségek közti kapcsolatok lazulnak, a mispachot elveszítik jelentő-
ségöket. Az idegenekkel való folytonos hadakozás uj, kiterjedtebb 
szövetségeket tesz szükségessé. Kik egymáshoz közel, egy terü-
leten szereztek birtokot, tartozzanak bár külömböző nemzetségek-
hez, közös védelemre és közös támadásra vállalkoznak. Az érdekek 
azonossága rokonságot létesít az együtt lakók között. Idők multá-
val e rokonságot vérbélinek tekintették, eredetileg azonban csak 
a geographiai helyzettel adott érdekközösség volt az összetarto-
zás érzetének forrása. így jönnek létre Kanaánban a hódítás és 
letelepedés folyamán a törzsek territoriális alapon. Ezt mutatja 
nem egy törzsnek neve, mely geographiai név (Ephraim, Benjamin). 
Ettől fogva a törzsek veszik át azt a hivatást, mely azelőtt a 
nemzetségeké volt. A törzs (sebet, matte) visel közösen háborút, 
intézkedik jogi kérdésekben és védelmezi a hozzá tartozókat. 
Cultusa azonban nincs, ez megmarad a még létező, de jelentő-
ségnélküli nemzetségeknél. A törzsek jelentősége sem tart sokáig. 
A történet nem a külömböző törzsek, hanem azon ellentét körül 
íorog, mely az éjszaki (Izráel) és a déli (Juda) tartomány között 
az idők folyamán kifejlődött. Már a királyság első korszakában 
a törzsek mint különálló közösségek alig játszanak szerepet. 
Csupán a systhematizáló geneálogiák juttattak nekik oly kiváló 
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helyet, minőt a fenmaradt történeti könyvekben elfoglalnak. — 
A II. fejezet a genealógia legrégibb formáját tárgyalja. Ismeretes, 
hogy az ó-test. iratokban a törzsek osztályozása a genealógia 
alakjában történik. A monda a törzseknek egymáshoz való viszo-
nyát az ősatyáknak rokonsági viszonyaival fejezi ki. így a meg-
levő emlékekben azon felfogás uralkodik, hogy a héber törzsek 
testvéreknek utódai, ősatyáik egy közös apának gyermekei. Jákob, 
kit máskép Izráelnek is hívnak, a családfő, a 12 fiú a család-
tagok. Ε fiúk mindegyike egy-egy a történetben szereplő törzs-
nek repraesentánsa. Ε felfogás legelőször a Jahvista iratában 
fordul elő. L. valószínűnek tartja, hogy J volt az, ki a törzsek 
ilyen osztályozását forgalomba hozta és a további irodalomban 
meghonosította. Bár lehetséges, hogy J csak átvette azt a nézetet, 
mi a köznép gondolkozásából fakadt és a nép ajkán forgott. 
Mindkét esetben azonban kétségtelennek véli, hogy e genealógiai 
csoportosítás a IX. sz.-nál nem idősebb. Ahab korából lehet leg-
jobban megmagyarázni, hogy Jákob-Izráel szerepel mint a 12 
fiú atyja, kik között Juda is megtalálható. De van egy régibb 
osztályozás is, melynek nyomai egy-két helyen még átcsillám-
lanak. II. G. 19,44 és Dt 33,17-ből L. azt igyekszik bizonyítani, 
hogy volt idő, midőn Izráelt nem tekintették Jákob epitheton-
jának, hanem önálló személynek, ki Judának testvére. Más szó-
val a régibb genealógia szerint Jákobnak csak 2 fia van, Izráel 
és Juda. Előbbi az elsőszülött, de különben a 2 testvér teljesen 
egyenjogú. Ez osztályozás oly korból származik, midőn Juda 
politikailag egyenrangú volt az éjszaki részszel, vagyis valószínűleg 
Dávid és Salamon korából. A déli tartománynak folytonos sülye-
dése, Izráellel szemben való gyengülése a genealógiának oly át-
alakulását vonta maga után, mint az J-nél megtalálható. A IX. 
sz. derekán a héber ember szemében Izráel nem volt többé 
fivére Judának, de más elnevezéssel maga Jákob, kinek gyer-
mekei között szerepel az elhalványult dicsőségű Juda is. — A 
III. fejezet a 12 törzs rendszeréről szól. A hébereknek 12 törzsre 
való beosztása nem történeti tényen alapul, hanem mesterséges 
számítás, mely a valóságot a systhema kedveért elferdíti. Hogy 
mi szolgált okul ép a 12-es szám felvételére, homályos. Lehet, 
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hogy a hónapok száma, lehet, hogy más körülmény. L. Salamon 
egy intézkedésébó'l véli legjobban megmagyarázhatónak e be-
osztást. Salamon ugyanis királyi háztartásának ellátása végett 
birodalmát 12 részre osztotta fel, hogy minden hónapban egy-
egy provinczia szolgáltassa az udvar számára szükséges élelmet 
(I. K. 4.) A késó'bbi idő' valószínűleg ebbó'l a felosztásból indult 
ki, midó'n a törzsek számát 12-ben állapította meg. A törzsek 
neve az ó-testámentom külömböző helyein eltérő sorrendben 
fordul elő. J nemcsak a gyermekek neveit sorolja fel, de azokat 
anyák szerint is csoportosítja (Gn. 29. 30). Azt állítja, hogy 
Jákobnak két felesége volt (Lea és Ráchel) és két ágyasa (Silpa 
és Bilha). A 12 gyermek ezek között oszlik meg. Az ó-test. 
kutatók J-nek e genealógiai osztályozását a messze múltban 
fekvő viszonyok megállapítására használták fel. Történeti 
hátteret kerestek J e közleményében és a Kánaánba való 
bevándorlás előtti állapotok visszatükrödözését látták a fele-
ségek és gyermekek ily különválasztásában. Históriai magya-
rázatát kívánták adni, hogy miért szerepelnek ágyasok a 
feleségek mellett, s hogy mit jelentenek történetileg a külöm-
böző anyáktól származó gyermekek. így Wellhausen, Stade, 
Guthe és Cornill, kiknek mindegyike más és másképp értékesíti 
J osztályozását. L. részletesen ismerteti e 4 kutató eredményeit, 
majd azok bírálatába bocsátkozik. Hangsúlyozza, hogy úgy a 
genealógia, mint a genealógiai elbeszélések és mondák csakis a 
bevándorlás utáni időre vonatkozhatnak. Szó sem lehet arról, 
hogy ezekből valaki azokra az állapotokra következtessen, 
melyek a héberek között akár a Sinai félszigeten, akár az Aegyp-
tomban való tartózkodás alatt uralkodtak. A mondák egyáltalán 
nem használhatók fel, mint idáig oly gyakran előfordúlt, egy-
szerűen bizonyos történeti viszonyok megállapítására. Ez végze-
tes methodicus tévedés. A mondák külömböző elemekből vannak 
összetéve, melyeket először szét kell választani, hogy az eset-
leges történeti magvat ki lehesen beló'lök hámozni. A két fele-
ségnek, a kedvencz Ráchelnek és a megvetett Leának szembe-
helyezése Izráel és Judának ellentétéből magyarázandó. Az ágya-
sok gyermekei azon határtörzsek képviselői, melyek többnyire 
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nem voltak Izráel birtokában és azért nem voltak egyenrangú-
aknak tekinthetők. Az a körülmény pedig, hogy J tudósításában 
Ruben mint elsőszülött szerepel, mi oly sok történeti conbina-
tióra adott alkalmat, nem arra enged következtetni, hogy Ruben 
valamikor egy előttünk homályba takart időben nagy tekintély-
nek és hatalomnak örvendett. Jelentőségnélkülisége elegendő ok 
arra, hogy Izráel és Juda vetélykedése mellett őt tekintse a 
genealógia az elsőszülött gyermeknek. Ez alapgondolatok mellett 
L. sok más kérdést is érint e fejezetben, melyek szorosan nem 
tartoznak a felvetett thémához. így egyebek között, hogy Izrael-
ben valószínűleg 2 hagyomány létezett a bevándorlást illetőleg. 
Az egyik szerint Izráel egyenesen Naharaimből jött Kanaánba, 
a másik szerint Aegyptomból. Továbbá, hogy eredetileg Jákobot, 
Izsákot és Ábrahámot Kanaán külömböző vidékei egymástól 
függetlenül tekintették a nép ősatyjának. Bethelben Jákob, Beer-
sebában Izsák, Hebronban Ábrahám volt az az előd, kitől magát 
az egész nép származtatta. Csak a IX. sz.-beli valószínűleg J-től 
kezdeményezett genealógiai osztályozás hozta őket egymással 
rokonsági viszonyba. Izsákot megtette Jákob atyjának, Ábrahá-
mot nagyatyjának. — A IV. fejezet egy. az ó-test.-i kutatóknál 
elterjedt hypothezissel foglalkozik. Ε hypothezis abból indul ki, 
hogy régebben a törzseket nem Jákob fiainak, de feleségeinek 
tüntették fel, a nép egyes részeit tehát nem a fiúk, hanem a 
feleségek szerint osztályozták. Ezen, a feleségek szerint történő 
csoportosítástól függetlenül fejlődött ki idővel a másik felfogás, 
mely a fiukat tette meg az egyes törzsek ősatyjává. L. e hypo-
thezist indokolatlannak és tévesnek tekinti. Sem a nevek, sem 
az elbeszélések (Gn. 34. 38, Jud. 1, 12—15) nem engedik meg 
azon felvételt, hogy eredetileg a törzsek az anyák szerint osz-
tályoztalak volna. Sőt egész határozottsággal azt kell állítani 
hogy elejétől fogva a törzsek repraesentánsai mint Jákob fiai 
szerepeltek a genealógiai tudositásokban. — Az utolsó fejezet 
végül Jákobot teszi vizsgálódás tárgyává. Ε részlet Izráel vallás-
története szempontjából is érdekes. Jákobot illetőleg jelenleg 
felette eltérő nézetek uralkodnak. Stade azelőtt törzset látott 
benne, de később e véleményét megváltoztatta. W. M. Müller és 
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Meyer Eduárd, miután e név Jakobek formában egy aegyptomi 
feliraton több város között felsorolva fordul elő, azt vélik, hogy 
egy kanaanita várost kell benne keresni Nöldeke viszont azt 
sejti, hogy valamely Isten rejlik e szó mögött. L. is ez utóbbi 
véleményt tartja legvalószínűbbnek. A név formája, a Jákob 
monda több vonása, az „Izráel ( = Jákob) köve" kifejezés (Gn. 
49, 24) arra mutatnak, hogy eredetileg kanaanita Istenséggel van 
dolgunk, melylyel a bevándorolt héberek megismerkedtek s 
melynek tiszteletét elfogadták és gyakorolták. Döntő bizonyíték 
L. számára a Gn. 32. 24—32-ben foglalt elbeszélés. Ez mostani 
alakjában persze erősen átdolgozott formát mutat. De még így 
is kivehető az eredeti értelem. Jákob és az Isten viaskodása két 
numennek, talán a nap és éjszaka Istenségének küzdelme. Erről 
beszélt az a kanaanita mythus, melyet a héberek bevándorlásuk 
után a föld előbbi lakóitól elsajátítottak. Monotheistikus irány-
zatuk azonban nem tűrte meg sokáig az idegen Istenséget Jahve 
mellett. A kanaanita numen a nép gondolkozásában lassanként 
átalakult. Az emberfölötti lény emberré lett és az eredetileg 
mythikus hős a héber nép ősatyjává degradálódott. Időmultával 
Jákobot Izráellel hozták kapcsolatba és e nevet ő reá ruházták. 
Tulajdonképp azonban a kettőnek egymáshoz semmi köze. Mert 
Izrael egy heros eponymos, míg Jákob a kanaanita egyik Isten-
monda alkotó része. Utóbbi ősrégi, előbbi ellenben meglehetősen 
fiatal és mesterségesen construált alak. — Mint e rövid kivonatból 
is látható, L. sok érdekes és fontos problémát tárgyal terjedelmes 
értekezésében. Kár, hogy czikke sok helyen annyira zűrzavaros, 
hogy az olvasó alig tud benne eligazodni. L. sem az anyagot 
elrendezni és csoportosítani, sem a hozzátartozót a hozzá nem 
tartozótól különválasztani nem tudja. Hogy emellett az eredmé-
nyek jó része nagyon is hypothetikus értékű, talán felesleges 
külön kiemelni. H. A. 

8 



Könyvismertetés. 
J. Wellhausen. Heinrich Ewald (Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 

1901. 25. lap.) 

A múlt század theologiájának történetében a ledérdekesebb 
alakok egyike a göttingai Ewald (1803—1875.). Vele új aera 
kezdődik az ó-testamentom tanulmányozásának terén. A ratio-
nalismus és supernaturalismus külön-külön képtelennek bizonyult 
az írás megértésére. Ewald mindkettőnek elveit egyesítette ma-
gában és igy törekedett az isteni tartalmat emberi eszközökkel 
megközelíteni. Számára a vallás egyedül a bibliában foglaltatott. 
A maga életfeladatát abban látta, hogy az örök isteni szót a 
tudomány segítségével megérthesse és gyakorlatilag érvényesítse. 
Innen a nagy tisztelet és kegyelet, melylyel az Írással foglalko-
zott, másrészt a legszigorúbb tudományos principiiumok alkal-
mazása. Mint egységes, egyöntetűen gondolkozó ember ellenmon-
dást nem ismert. A vallás és tudomány nála nem került össze-
ütközésbe. Hogy czélját megvalósíthassa, 'az írás szavába beha-
tolhasson, első sorban a nyelvben való teljes járatosságot köve-
telt. Működésének első idejében kutatásai a nyelvészet körében 
mozogtak. Kiadta héber grammatikáját 24-éves korában. Ε mun-
kával nagy és maradandó sikereket ért el. Nemcsak új, hatal-
mas indítást adott az ó.-t. nyelvével való foglalkozásra, de számos 
pontban erősen előbbre vitte a kutatást. A héber szintaxisnak 
Ewald az első pontos megfigyelője, Az ő grammatikája óta e 
téren mondhatni semmi haladás sem történt. A héber névkép-
zés magyarázatát is helyesebb alapra fektette mint Gesenius. 
Tisztában volt azzal, hogy az ó.-T, nyelvének megértéséhez a 
rokon nyelvek ismerete elkerülhetetlenül szükséges. Tanulmányai 
körébe felvette tehát az összes sémi dialectusokat. Igaz, tévedett, 
midőn azt vélte, hogy a héber eredetibb formáját mutatja az 
u. n. ős sémi nyelvnek, mint az arab, De az ő sajátos tehet-
sége, melylyel a zűrzavarost világossá és átlátszóvá tudta ala-
kítani, melylyel a részt mindig az egésznek szempontjából vizs-
gálta, ez alaptévedés daczára is a sémi nyelvészet terén kiváló 
munkák producálására képesítette őt (Grammatica critica linguae 
arabicae, czikkei a gemischte Abhandlungenben stb.) Általában 
a nyelvészet körében ért el legtöbb el nem muló eredményt. 
Csak e bevezető munkálkodás elvégzése után látott az ó-testa-
mentomi iratok széleskörű interpretátiójához. Nem egyes részié-
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leket ragadott ki s tett vizsgálódás tárgyává, — ó't mindenütt 
az egész érdekelte a maga összefüggésében. Eló'ször az ó.-t. költó'i 
könyveit fordította le s kisérte magyarázatokkal (1835 —1839). 
Zsoltár magyarázata ma is felette becses munka. Nemsokára 
a prófétai iratok kiadása következett (1840—41). Ε művé-
ben Ewald a legnagyobbat és legszebbet alkotta, mire 
mint exegeta képes volt. Az 6' lelke közel rokon levén a prófé-
ták lelkével, mélyebben hatolt azok gondolataiba, mint bármelyik 
eló'dje. A históriai könyvekre vonatkozó nézeteit Izráel történe-
tében foglalta össze. (1843.) A Pentateuch kritikája iránt azonban 
nem volt valami különös érzéke. Inkább akadályozta a meg-
oldást, mintsem eló'segítette azt. Különös súlyt helyezett Izráel 
vallására és azt mindenütt eló'térbe állította. De az ó.-T.-ban 
nem látta befejezettnek az Izráelnek adott kinyilatkoztatást. 
Számára az Újszövetség folytatása és koronája volt az ó-nak. 
Ezért az újszövetségi iratokat is Studium tárgyává tette. Lassan-
ként lefordította az egyes könyveket és azokat jegyzetekkel ki-
sérte. A vallás kutatása terén nyert eredményeit végül egybe-
foglalta befejező' munkájában, a 4-kötetes Die Lehre der Bibel 
von Gott-ban (1871—1876). Mind e műveiben egy nagy látkörű, 
széles ismeretekkel rendelkező, tudományos munkálkodásra 
kiválóan alkotott rendszerező elme, erősen kifejlődött individuá-
litás és mély vallásos kedély tárul az olvasó elé. Egy férfiú, 
kinek egyénisége erős nyomokat hagy hátra mindazoknál, kik 
vele érintkezésbe lépnek. Innen nagy tekintélye és messzemenő 
hatása. Ewald mint tudós egy félszázadon keresztül mondhatni 
dictatori szerepet játszott az ótestamentomi kutatók között. 
Napjaink legkiválóbb orientálistái és ótest-i exegetái az ő isko-
lájából kerültek ki. Nöldecke. Dillmann, Wellhausen, hazánkban 
Kámory tőle tanulták a szentirások iránti szeretetet, a szigorú 
tudományos methodust, az ó.-T. tanulmányozása iránti lelkese-
dést. De kutatásai közben jelentkező magasfokú egyoldalúsága, 
sértő és kíméletlen modora a hivek ós tisztelők tekintélyes 
száma mellett az ellenségek táborát is nagyranövelte. Mint a 
maga külön világában élő, saját gondolataitól áthatott egyéniség, 
Ewald meg volt győződve, hogy egyedül ő képviseli az igazságot. 
Ki tőle eltért, annak felfogásában nem tudoményos differentiát, 
vagy tévedést, de az igazság elleni merényletet látott. Elleneivel 
szemben ép ezért elnézést nem ismert. Ez elfogultsága a szün-
telen hadakozás és polémia forrása lőn. Az ellenfelek vissza-
fordították a fegyvert és hasonló kíméletlenséggel támadták őt. 
(1. Lagarde, Bildung der Nomina 1889, ρ. 2. Mittheilungen II. ρ. 
91.) Végzetes volt azonban számára az a küzdelem, melyre a 
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politika terén ragadtatta magát. Az írás szavától megittasult 
göttingai próféta kötelességének tartotta, hogy a nagy világ kér-
déseiben is felemelje szavát. Az ő hivatása nemcsak az írás 
megértésére terjedt ki, de annak gyakorlati érvényesítésére is. 
Nem is mulasztotta el, hogy külön brosúrákban, esetleg tudo-
mányos művei bevezetéseiben avagy a kadhédrán kifejezést 
adjon azon véleményének, hogy Németországban nem megy 
minden úgy, mint a hogy ő szeretné. Már 1837-ben politikai 
agitátiója állásába került. De azt nemsokára visszanyerte. Midó'n 
1866-ban a poroszok bevonultak Hannoverába és azt annektál-
ták, Ewald haragja a legmagasabb fokra emelkedett és szenve-
délyes támadást intézett a betolakodók ellen. A politika nem 
méltányolta az 6' tudományos érdemeit és szigorúan büntette a 
felszólalót. Állásától felfüggesztették, majd midó'n megtagadta a 
porosz király iránti hűségesküt végleg nyugalomba küldötték. 
Ewald ekkor is folytatta a harcot. Még 9 esztendeig, halála órá-
jáig ostromolta a porosz régimét és követelte vissza kathédráját, 
melyet elvettek tőle. 

Ε felette érdekes alakot mutatja be néhány oldalon az ő 
legkiválóbb tanítványa, Wellhausen. Ewald születése napjának 
100-ik évfordulója közeledik. Erre az alkalomra a nagy mester 
tudományának és kathedrájának örököse a hálás tanítvány 
pietásával beszámol annak értékéről és becses reminiscentiákat 
közöl abból az időből, midőn még ő ült a félelmetes tanár előtt. 
S teszi ezt abban a szellemes modorban, melylyel jelenleg 
egyedül Wellhausen rendelkezik az ó-testamentomi kutatók között. 

H. A. 

Szabadelvű vallásos gondolkozás a XX. század kezdetén. Angolból fordították 
az unitárius lelkészek és tanárok. Kolozsvár 1902. Vili. 245. Ara 3 korona. 

Az 1900. évi május 25-én Bostonban fennállása 75. évfordu-
lóját ünneplő „Amerikai unitárius Társulat" jubileumán más 
világrészek más államok és más egyházak jelesei is összesereg-
lettek. Itt merült fel a felekezeteken felül álló egy oly szerv 
alkotásának eszméje, a mely a szabadelvű vallásos gondolkozás 
képviselőit és munkásait magában egyesítve gyakrabban össze-
hozhatná. Azonnal meg is alakult „Az unitárius és más szabad-
elvű vallásos gondolkozók és munkálkodók nemzetközi tánácsa", 
a mely legelső gyűlését 1901. május havában tartotta Londonban. 
Ez összejövetel szellemi gyümölcseit kapjuk e könyv tartalmát 
képező 18 felolvasásban. 
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Ferencz József unitárius püspök e bevezető' tájékoztatása 
után csak annál nagyobb érdekló'déssel kezdtem e könyv olva-
sásába. S érdekló'désem egy pillanatra sem csökkent. A tárgyak, 
a melyekről a felolvasók szólottak, a módor, melylyel élnek, az 
eredmény, melyre törekszenek egyaránt lekötik az olvasó figyel-
mét. Szorosabb értelemben vett elméleti czikk Carpenter 
elnöki megnyitóján kivül csak három van a 18 felolvasás között. 
És pedig Pfleiderer „Korunk vallási válsága" Drummond „Azélet 
lelki tényezője és a modern materialismus", és Crothers „Rokon-
szenv a vallások között" czimű igen érdekes felolvasásai. A töb-
biek mind inkább korfestő és jellemző rendkívül tanúlságos is-
mertetések, melyek arról tájékoztatnak, hogy az ébredő XX. 
század hajnalán milyen volt a szabadelvű vallásos gondolkozás 
állapota, iránya, mérete, törekvése Angolországban (Armstrong), 
Amerikában (Wendte), Francziaországban (Fontanes, Reville, 
Bones-Maury), Belgiumban (Hocard), a Svajczban (Montét), Olasz-
országban (André), Hollandiában (Eerdmans, Fleischer), Német-
országban (Schieler), Scandinaviában (Janson), Oroszországban 
(Tchertkoff), Ausztráliában (Lambley). S mikor mindezen felolva-
sások élvezése után azt kérdezzük, van-e haszna e könyvnek ? a 
legteljesebb elismeréssel kell mondanunk, hogy mindenképpen 
sok. Ismereteink tágulnak, látókörünk tisztul. Az unitárius lel-
készek és tanárok hasznos munkát végeztek e könyv kiadásával. 
Magyar theologiai irodalmukra nézve határozott nyereség annak 
megjelenése. Mert habár mi is elmondjuk Ferencz József püs-
pökkel, hogy „nem írjuk alá s feltétlenül nem teszszük magun-
kévá a felolvasásokban foglaltakat", — de arról is meg vagyunk 
győződve, hogy e könyvet nemcsak a szabadelvűek, hanem az 
orthodoxok is haszonnal olvashatják. Amazok erősítésül, emezek 
hogy az ellenfél gondolkodását, törekvéseit, munkája körét, czél-
ját, eszközeit, erejét megismerhessék. Hogy a könyv írói az evo-
lutiónak és az egyház ellenes irányzatoknak propagálói, s hogy 
nagyon hajlandók a történeti igazság ellenére a szabadelvűséget 
az unitarismussal azonosítani, az a hozzáértőket nem zavarhatja 
s a munka tudományos értékét nem csökkenti. 

A munkát ajánljuk olvasóink figyelmébe. Kapható Stein 
János és Gibbon Albert könyvárusoknál Kolozsvárt és Józan 
Miklós unitárius lelkésznél Budapesten V. Koháry utcza 4. 

Π. S. 
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Mas lehrt uns Harnach? Von Dr. Felix Perles, Rabbiner in Königsberg i. Pr. 
Frankfurt a. M. Verlag von J. Kaufmann. 1902. 35. lap. 

Alig van könyv az újabb időben, melynek megjelenése 
nagyobb hullámokat vert volna, mint Harnack Das Wesen des 
Christenthums czímű műve. S különösen érdekes.'hogy a zsidó-
ságot mennyire megmozgatta. De nem csak ellenmondásokat 
keltett maga ellen, hanem a megelégedés érzetét is táplálta a 
zsidóság körében. Igy nevezetesen ez a röpirat egyenesen úgy 
tekinti Harnack művét, mint a zsidóság legfényesebb igazolását. 
S mennél inkább van igaza, annál nagyobb és súlyosabb vád ez 
nemcsak Harnack, hanem az egész keresztyénség ellen is. Abból 
indul ki a szerző, hogy már egy század óta aggódva keresik a 
zsidóság legjobbjai, hogy mikép lehetne erősíteni a zsidóság 
öntudatát s akadályt vetni a hitehagyók növekvő áramlatának. 
Most Harnack segítségükre sietett, megmutatván, mit hagy el a 
zsidó, s mit nyer, ha keresztyénné lesz. Sokat, mindent veszít, 
a mi a vallás lényegét képezi és nem nyer csak olyat, a mit a 
keresztyénség világosabb fejű gondolkodói maguk is elvetnek. 
Harnack keresztyénsége nem a hivatalos vagyis egyházi keresz-
tyénség. S mert mindazt kizárja, a mit a zsidóság se fogadhat 
el, meglepő módon közeledik a zsidósághoz. A fő dolgokban meg 
is egyez azzal. S mennél inkább ellene mond Harnack a zsidó-
ságnak, annál bizonyosabb, hogy ez csak a ker. öntudat vergő-
désének tudandó be. Csak a Jézus személyiségéhez való ragaszkodás 
az, amivel Harnack választófalat emel a saját és a zsidóság 
vallásos felfogása közé. De mert Jézust közönséges embernek 
szeretné látni s mégis ki akarja emelni korából, azért minden 
módon lealacsonyítja azt a kort és azt a környezetet, a melyben 
a keresztyénség megváltója élt. S itt van Harnack egyik nagy 
hibája, hogy történeti alapokon igéri, hogy maradni fog s ép a 
történetet másítja meg bizonyos előfeltételek megóvása érdeké-
ben. Abban is megnyilatkozik ez, ami különben az összes ker. 
Íróknak szokása' hogy a keresztyénséget mindig csak a zsidó-
sággal s nem egyszersmind a pogánysággal szemben való haladás 
szempontjából bírálják el. Az is helytelen, hogy a zsidóságban 
és pogányságban mindig csak az árnyoldalt keresik és látják, 
mintha a gonoszok és képmutatók bizonyos korhoz és néphez 
volnának kötve. Pedig „a farizeusok nemcsak internationálisak, 
hanem interconfessionálisok is''. Egyébként a farizeusokat a gono-
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szókkal azonosítani a legnagyobb igaztalanság. S ebben igaza is 
van s ezt méltán vetik a zsidók Harnack szemére, ki a Jézus 
korát nem ismeri elég alaposan. Védi a szerző a zsidó ritualékat 
is, mert a monotheismust azok mentették meg s igy többre 
voltak képesek, mint maga a keresztyénység. S hogy a zsidóság 
ezt megtehette, azt amaz óriási benső erőnek köszönheti, mely 
monotheistikus világnézetében van, s mely az évezredes szenve-
dések közt is fenntartó és éltető ereje volt a zsidóságnak. S ez 
az erő Jézus korában is megvolt benne. S ha elvetették Jézust, 
nem azért vetették el, mert az isten és felebarátok iránt való 
szeretet követelte, nem is azt a történetileg vonzó, hatalmas 
alakot, a kit llarnack is oly szépen rajzol meg, de a kinek tanai-
ban a korabeli zsidó alig találhatott újat, hanem elvette őt a 
zsidóság abban az alakban, melybe tanítványai öltöztették, mert 
vallásos felfogásukkal nem egyezett meg az ember istenitése, 
mert nem fogadhatták el a feltámadást, mert nem tehinthették 
őt ,.megváltónak", s ebben mind teljesen megegyeztek azzal, amit 
ma Harnack tanít. Perles szerint Harnack művéből nyíltan kivi-
láglik, hogy a vallás igaz alakja a zsinagógák körében is meg-
őrizhető volt s megtalálható mindaz, a mi a keresztyénségre 
nézve lényeges. Harnack szerint tehát Jézus nem volt egyéb, 
mint a zsidó vallásos felfogás legnemesebb képviselője és élő 
megtestesítője. S ezt Jézus maga is igazolja Máté 5, 17—18-ban. 
De akkor miért mondják vallásalapitónak? — Azt mondják, hogy 
Jézusnak igazi jelentősése az ő áldozati halálában van. Ez akkor 
állhatna meg, ha az áldozatok az ő halálával szűntek volna meg. 
Ámde Hós. 6, 6, is igazolja, hogy már a próféták óta a jobbak 
mindig ellene voltak az áldozatoknak. — Végül összefoglalja az 
egész fejtegetés anyagát. Állítja' hogy a zsidóság a vallást, mint 
a monotheismus egyedül következetes képviselője, tisztábban 
representálja mint bármely hivatalos egyház. Örvend hogy a 
zsidóság Harnackban oly hatalmas és tekintélyes támogatót és 
igazolót talált, s melegen ajánlja Harnack művét hitsorsosai 
figyelmébe. A szellemesen megírt és sok igazat mondó kis mun-
kát igen hasznosnak ítélem. Nemcsak azért, mert a zsidóságra, 
hanem különösen mert a keresztyénség gyengéire is tiszta vilá-
got vet. Valóban nagy baj az. hogy a Jézus korát még mindig nem 
ismerjük elég világosan, de még sokkal inkább szégyenletes az, 
hogy a keresztyénség lényegének kifejtésével alig tudjuk meg-
találni a kiinduló pontot. S ha valaki a keresztyénségnek immár 
kétezer éves élete után annak lényegét ki akarja fejteni, körön 
kívül és körön belül a legnagyobb ellenmondásokat kelti fel, 
jeléül és bizonyságául annak, hogy maguk a keresztyének se 
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tudnak számot adni arról, mi az, a mi a keresztyénség igazi 
lényegét képezi? Az őskeresztyénségnek, a biblia vallásos eszme-
körének, sajátos keresztyén világnézetének és a többi vallásokétól 
eltérő' felfogásának objectív, minden elfogultságtól ment vizs-
gálata és megismertetése a legfontosabb keresztyén érdek. De 
érdekünk az is, hogy a mit mondunk, az történetileg igaz és 
a tudomány Ítélőszéke előtt mindenképen igazolható legyen. 

IL S. 



Grotefend. 

F o l y ó év szeptember 4-ike évfordulót jelent az 
orientális tudományok történetében. Ε napon múlt 100 
esztendeje a göttingai tudós társaságban lefolyt amaz 
emlékezetes gyűlésnek, melyen Grotefend az ékírás meg-
oldására vonatkozó kísérleteit bemutatta. Innen számí-
tódik az assyriologiának mint tudománynak története, 
illő, hogy megemlékezzünk e napról, annál inkább, mert 
a külföldi tudományos világ érthetetlen közöny nyel és 
hallgatással haladt el mellette.1) 

Az ékirás megfejtése nem a régi Assyriának vagy 
Babyloniának területén talált emlékekből indult ki. Ε 
sajátságos irásmodorra először a persepolisi romok hívták 
fel a figyelmet. A 17. és 18. század világutazói közül 
többen megfordultak Perzsia egykori fővái'osában és érdek-
lődésüket nem kerülték ki a falakra vésett írásjelek. 
Chardin (1674), Kämpfer (1694), de Bruin (1704) néhány 
sort le is másoltak e feliratokból és azokat utazásukról 
megjelent munkáikban közölték. A megoldás lehetőségére 

*) A mennyirt; a rendelkezésemre álló szakmunkákból és folyóiratokból 
látom, egyedül König (Bibel u. Babel) emlékeztetett e nap jelentó'ségére. 

6 
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persze senki még gondolni se mert. Egy ismeretlen, rég 
elpusztult korszak t i tokzatos maradványa i feküdtek az 
érdeklődő előtt. 1765-ben Carsten N i e b u h r kereste fel a 
persepolisi romokat . Ő is copiákat készítet t a feliratokról, 
de gyűj teménye nemcsak gazdagabb volt mint elődeié, 
h a n e m a máso lás is sokkal hivebb és megbízhatóbb. 
Niebuhr közleményei szolgáltatták Grotefend s z á m á r a a 
vizsgálódás anyagát . Ez a fiatal göttingai gymnásiumi 
tanár , ki keleti nyelvekkel soha nem foglalkozott, egész 
öt letszerűen vállalkozott a feladatra, hogy az ékiratok 
olvasásának kulcsá t megtalál ja . P róbá lkozása nem m a r a d t 
e redményte len . Két kicsiny, 3 co lumnára osztott feliratból 
indult ki, s az első co lumnában , melye t helyesen perzsa 
nyelven í rot tnak tartott, az azonos jelcsoportok egybe-
vetésével nemcsak 3 ura lkodó nevét (Hystaspes, Dárius , 
Xerxes), h a n e m a , ,király"-t jelelő szót is sikerült kibe-
tűznie.1) Az általa megállapított be tűk száma igaz csak 
8 volt, de e látszólag csekély e redmény ősi világok fel-
t á m a d á s á n a k kezdetét jelentet te. Megfigyeléseit s ietet t a 
göttingai t udós társaság tudomására hozni . A ludós tár-
saság azonban nem tula jdoní to t t va lami különös jelentő-
séget a felfedezésnek. Az 1802. szept . 4-ikén ta r to t t 
gyűlésről szóló jelentés csak néhány szóba foglalt rövid 
megjegyzéssel emlékezik meg Grotefend értekezéséről. 

Grotefend ez első lépését az ékiratok iránti érdek-
lődésnek csodálatos fel lendülése követ te . A legkülöm-
bözőbb országok tudósai láttak hozzá, hogy a megkezdet t 
nyomon tovább ha lad janak . S míg a megoldás fá rasz tó 

') Grotefend eljárása, következtetésének menete részletesen leírva meg-
található Hőmmel Gesch. Babyloniens u. Assyriens 1885. ρ. 65 —69. Kaulen,  
Assyria és Babylonia ford. dr. Szabó Árpád 1891. p. 145—148. 
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kérdéseivel i t thon százak vesződtek, vállalkozó u tazók a 
messze keleten u j anyagnak előteremtéséről gondoskodtak. 
A nemzetek versenyre keltek, hogy Assyr ia és Babylonia 
emlékei a föld mélyéből előkerüljenek. James Rich 
(1811—20) , Bottá (1843—45) , Layard (1845—47 és 
1849—51) , Hormuzd R a s s a m (1852 — 54), Victor P lace 

- (1852—55) , az Expédi t ion scientiflque en Mésopo-
tamie (1852—55) , George Smith (1873—76) , Sa rzec 
(1876—81) ásatásai egy-egy fejezetét jelentik e nagyszerű 
munkának . Egymásután ju to t tak napfényre az egykori 
világbirodalmak hires városai , Sargon, Sanherib, Assar-
haddon , Assurbanipál palotái . Utóbbinak pompás könyv-
tára is megkerült . Ε ku ta tások révén óriási feliratanyag 
ju tot t a t u d o m á n y bir tokába, mely m a m á r legnagyobb-
részt fel van dolgozva, kü lönböző m o d e r n nyelvekre le-
fordítva. És m a ismét i smere tes Assyria és Babylonia 
története, vallása, költészete, t u d o m á n y a és művészete . 

Az assyriologiának n e m c s a k azon szempontból van 
értéke, hogy e régi cu l turnépeket újból életre kelti. E red-
ményei felette közelről érdeklik az ÓT kuta tó já t is. Izráel 
politikai és szellemi a lakulása a legszorosabb kapcsolat-
ban állt e keleti birodalmakkal . Az assyr-babyloniai tör-
ténelre vonatkozó feliratok Izráel tör ténete számára első-
rangú források. Az emlékek pedig, melyek Assyria és 
Babylonia vallási, költészeti, művészeti hagyományát ta r -
talmazzák, bámula tos fényt vetnek Izráel szellemi kin-
cseire. Kitűnik belőlök, hogy a Tigris és Eufrát vidéki 
birodalmak szellemileg a legerősebb mér t ékben befolyá-
solták Izraelt és hogy ennek számtalan képzete, elbeszé-
lése, szokása, intézménye, mit a legutolsó időkig sa já tos-
nak és eredet inek tartott a tudomány, idegen földről 

6* 
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s z á r m a z o t t . I z r á e l szel lemi fejlődésének megértése és 
kellő mél tánylása ma m á r csak azon tudomány segélyé-
vel lehetséges, melynek alapjai t most 100 éve Grotefend 
vetette meg. így ez e m l é k n a p nemcsak az asszyriologiá-
nak, de az ó test.-i k u t a t á s n a k is .emléknapja. 

Hornyánszky Aladár. 

4) Erre vonatkozólag a legújabb és a legkönnyebben hozzáférhető 
munkák: Gunkel, Schöpfung u. Chaos. 1895. Sayce, Alte Denkmäler im 
Lichte neuer Forschungen. Urquhart , die neueren Entdeckungen und die 
Bibel 1900. Zimmern, Biblische u. babylonische Urgeschichte 1901. Schräder, 
Die Keilinschriften u. das Alte Testament III. Aufl. 1902. Barth, Babel u. 
israelitisches Religionswesen 1902. Fr. Delitzsch. Babel u. Bibel 1902. 



Az ó-testamentom revideált fordításáról. 

A Károli Gáspár bibliafordításából az ó-testamentom tavaly 
nyáron mint „az [eredeti szöveggel egybevetett és átdolgozott 
kiadás" jelent meg. Az átdolgozás külső' történetét nem akarom 
részletesen ismertetni; a t. értekezlet tagjai úgyis ismerik azt, 
miután egyes mozzanatairól annak idején sző volt az egyházi 
lapokban. Csak azt említem meg, hogy az átdolgozást a két 
prot. egyház tudósai közösen végezték, az átdolgozás részesei 
közül öt ágost. hitvallású ev. volt, s így annak eredménye, a 
javított fordítás, sokkal szorosabb és sajátabb értelemben a 
mienk is, mint a régi volt. Az igehirdetés, vallásoktatás és álta-
lában a lelkészi működés szempontjából ez esemény minden 
esetre elég fontos arra, hogy előtte egy pillanatra megálljunk s 
a felett örömünknek adjunk kifejezést. 

A munka a Brit és Külföldi Bibliatársulat kezdeményezésére 
indult meg, a mely már 1878-ban kiadta az Újszövetséget Győry 
Vilmos, Menyhárt János és Filó Lajos által átnézett és javított 
alakjában; de bár ez csakhamar ujabb javításon ment keresztül, 
nem tudta a jogos igényeket kielégíteni s most készülőben van 
ezen már másodszor javított átdolgozásának újabb javítása és 
átdolgozása. 

Még sürgetőbb volt az ó-testamentom szövegének revideálása. 
Kisebb-nagyobb javítások tétettek ugyan rajta Szenczi Molnár 
Albert, Tóthfalusi Kiss Miklós és mások által; egészben véve 
azonban semmit sem változtattak a Károli fordításának jellemén. 
Ekként nyelve elavult; mai irodalmi nyelvünkhöz hasonlítva 
nehézkes, sőt érthetetlen lett; mai magyar nyelvünk háromszáz-
éves fejlettsége után világosabb, gazdagabb, alkalmazkodni 
tudóbb. A mélyebben járó bibliamagyarázat szempontjából is 
mindinkább érezhetővé váltak a vizsolyi biblia egyes hiányai. 
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Ezen körülményekhez járult, hogy a magyar protestantismus 
körében az 1590-ben megjelent vizsolyi biblia háromszázados 
évfordulójakor, fó'leg Sárospatak befolyása következtében, mind 
általánosabbá ló'n az a nézet, hogy az ünnepély egyik legneve-
zetesebb mozzanata, Károli irányában a hála legszebb kifejezése 
az volna, ha fordításának javított kiadása megjelennék az ünnepély 
idejére, annál inkább, mert új fordításokra s Károli kiszorítására 
irányuló kísérletek sikerteleneknek és reményteleneknek bizo-
nyultak. Ily viszonyok között jött 1885-ben Londonban élő 
hazánkfia dr. Duka Tivadar közbenjárására az angol bibliatársa-
ság ajánlata, a melyben a revisióra szükséges negyedfélezer 
forint költséget magára vállalja. 

Nem szándékozom a mű részleteinek ismertetésébe vagy 
bírálatába bocsátkozni. Az határtalan gazdag anyagot adna s nem 
az értekezlet elé való tárgy volna. Különben is az értekezlet t. 
tagjai részint az időközönként megjelent mutatványokból, részint 
magának az egész műnek olvasásából és tanulmányozásából 
majd szereznek vagy már szereztek is maguknak képet a régebbi 
s az átdolgozott kiadás közötti különbség felől. Ε helyett inkább 
elvi szempontból kivánom röviden megvilágítani azt a kérdést, 
minő tanulságot tartalmaz számunkra ez az átdolgozás. 

Ez az átdolgozás is hangosan tanúskodik a mellett, hogy 
az ilyen munkáknál, akár új fordítás, akár egy régebbinek javítása 
akar az lenni, a hűség a legfőbb szempont és legfontosabb elv, 
a melynek betartásával önként érvényesülnek más, szintén 
jogosult szempontok, de a melynek mellőzése az egész munka 
és fáradság értékét veszélyezteti. A revideált Károli bibliának 
minden előnye abban áll régi alakjához hasonlítva, hogy nagyobb 
mértékben juttatta érvényre e követelményt; fogyatkozásai onnan 
erednek, hogy nem volt elég következetes ez elv keresztül-
vitelében. 

A magyar biblia átdolgozása tárgyában megjelent Tájékozás 
(1. az Ev. Egyh. és Isk. 1886, 48. sz., kivonatban Prot. Szemle 1886., 
1887. és 1890. évf.) körülbelül 25 pontban irja körül a revisorok 
eljárását. De egyszerűbb lett volna kevesebb pontot és elvet 
felállítani, mert egyik-másik csak a fogalomzavart alkalmas elő-
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idézni és fokozni. Az utasítás az eljárást ingadozóvá tette, nem 
egyszer következetlenségbe esett sokféle megszorításaival, a prot. 
elvet pedig a maga teljességében nem engedte érvényesülni. 
Mindjárt az első' pont szerint: a revisio feladata, a Károli Gáspár 
szövegének pontos átnézése, nyelvének a mai kor kívánalmaihoz 
alkalmazásával, de ódonszerűségének s bibliai zamatának meg-
óvásával, a bibliai tudomány és kritika már megállapítottaknak 
vehető' eredményei figyelembevételével, de minden, a prot. egyház 
hitelveivel és symbolikus könyveink tanaival ellenkező új tudo-
mányok mellőzésével. A bibliai zamat bizonyára annál nagyobb 
marad, minél nagyobb a fordítás hűsége, a hü fordításnál azon-
ban nem lehetnek a symbolikus könyvek az irányadók, hanem 
megfordítva, a symbolikus könyvek csak annyiban érvényesek, 
a mennyiben a szent iratokkal megegyeznek. 

A tájékozás azt kívánja, hogy az átdolgozandó Károli szöveg 
hasonlíttassék össze versről versre az eredeti héber szöveggel, 
de a mellett tartassanak szem előtt más nevezetes fordítások, 
jelesen a Luther-féle német s az angol Revised Version. 
A tájékozás némely reszlete szerint nagyon conservativnak 
ígérkezik az átdolgozás. „A Károli-biblia ódon nyelvén csak 
annyi változtatás engedhető meg, a mennyit az eredeti szöveg-
hez való hűség okvetlenül megkíván. Az átdolgozásnál a maso-
retikus héber szöveg veendő az eredetiben irányadóul", de egy 
más pontban hozzáteszi, hogy a részek és versek maradjanak a 
a Károli-biblia szerint, legfeljebb a masoretikus szövegre lehet-
nek az átdolgozok némi tekintettel. Oly tanács, a mely bezzeg 
sok fejtörést okozott annak, a ki komolyan meg akarta fogadni, 
míg rájött, hogy ez így képtelenség, hogy tekintettel is legyen 
a masorai szövegre, meg ne is. Az eredmény az, hogy pl. I. Kir. 
4 az eredetiben csak 20 versből, a revideált Károliban 34 vers-
ből áll, ellenben az 5. f. az eredetiben 32, a fordításban csak 
18 versből áll; s hogy Joel profétiája a héberben 4, ellenben a 
magyarban csak 3 fejezetre terjed. Talán lényegtelennek talál-
hatja valaki e tényt, de elvi szempontból véve semmi esetre 
sem az, az eredeti mellé még egy másik quasi-eredetit állítani 
nem szabad. 
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Egyes költői részletek, hogy a forma is segitsen kiemelni a 
mű sajátosságát, stichometrikus alakban vannak nyomatva. így 
Debora éneke, Bir. 5. Anna imája I. Sam. 2. Dávid egy éneke II. 
Sam. 22., és az Énekek éneke. Dávid éneke meg van a zsoltárok 
könyvében is a XVIII. szám alatt, de az új fordítás itt már közön-
séges prózai alakban közli, bár az eredetiben itt is a stichometriai 
formát találjuk. Anna imája az eredetiben nincs így, ép így nincs az 
Énekek éneke, ezt pedig az átnézett fordítás egészen stichometrice 
nyomatja. Miért e következetlenség? Ha megengedhetőnek látszott 
az alkalmazkodás az eredetihez egy-két szakaszban, miért nem 
más részletekben is ? Az egymástól eltérő exegetikai felfogásokra, 
magyarázatokra az angol Revised Version volt irányadóul fel-
állítva, mi volt az ok, hogy más tekintetben is az átdolgozás 
nem követte azt következetesen ? 

Mint a Tájékozás fentebb idézett szavaiból látható, a Károli-
biblia ódon nyelvének megőrzésére különös súlyt fektetett az 
elveket felállító bizottság. A fordítás nyelvének, a nyelvérzék 
forrásának kérdését illetőleg igen érdekesen nyilatkozik Luther 
„Sendbrief vom Dolmetscher" czimű, 153ü-ból származó iratában, 
amelyben nemcsak vallásos érzületének mélysége, a bibliafordítás 
münkájában kifejtett szent komolysága és szigorú lelkiismeretes-
sége tárul elénk, hanem egyszersmind kifejti a nyelv kezelésé-
ben követett elveit, egy csomó találó példával megvilágítva 
azokat. „Nem a latin — mi azt mondhatjuk általában: az idegen 
— nyelv betűit kell megkérdeni, hogy mondjunk valamit 
németül, hanem az anyát otthon, a gyermeket az utczán, a köz-
embert a piaczon kell megkérdenünk, annak szájára figyelnünk, 
hogyan beszélnek ők s a szerint fordítani: így aztán meg is 
értik és észreveszik, hogy németül beszélünk velők." Ez az elv 
nyelvünk fejlődésében, a népies irói iskola dicsőséges szereplésé-
ben a legteljesebb mértékben érvényesült. A bibliának, mint a 
szó legigazibb értelmében vett népkönyvnek, nyelvezete legyen 
népies. Külön ósdi, régies színezet után törekednie nem szük-
séges; az igazi népies nyelv, különösen a vallásos irodalomban, 
mindig nagyon conservativ, archaistikus színezetű — mutatják 
Arany naiv és népies eposzai. 
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Vajon az átnézett kiadás mennyiben mondható a régivel 
azonosnak? A sokféle megszorításoknak ez volt a czélja. Az új 
kiadás egy ismertetője a Prot. Szemle tavalyi (1898) 9. és 10. 
füzetében azon nézetet vallja, hogy a Károlinak szemére vetett 
gyöngeségek számát az átdolgozók a minimumra tudták le-
szállítani, a nélkül, hogy a Károli szellemi képét végképen le-
törülték volna vagy hogy az ő neve az átdolgozott ó-szövetségen 
immár idétlenségnek tün&etnék fel." A szavak sajátképpi és 
képies használatában végtelen sok árnyalat lehetséges, de indokolt 
ítéletet alkothatunk magunknak, ha a tényeket veszszük alapul. 
„Mint köztudomású — úgy mond Szász Károly a revisióról szóló 
jelentésében — Károli Gáspár az eredeti héber szöveg felhaszná-
lásával ugyan, de a római kath. egyházban használt s az eredeti 
szövegtől sok helyt el- sőt félretérő u. n. Vulgata — és más 
latin nyelvű bibliák (Tremellius, Pagninus, stb.) és a Septuaginta 
nyomdokain dolgozott főleg az idő rövidsége miatt, melyre a 
szükség sürgető volta kényszerítette, részint a könnyebbség 
miatt is, mivel ő a latin és görög nyelvben otthonosabb volt s 
könnyebben mozgott, mint a héberben; úgy, hogy mai Írástudóink 
kénytelenek úgy az írás templomi használatánál s az ige hirde-
tésénél. mint az iskolai magyarázásnál az ily hibákat kiigazítani. 
Azután nyelve már háromszázéves, elavult." Viszont az átnézett 
fordítás az ismertető szerint hűbb, tömörebb, csinosabb, egyszerre 
érthető, unalom és boszuság nélkül olvasható; a szavakba fullasz-
tott értelem kimosolyog az átdolgozott kiadásból, akár csak a salak-
tól megtisztított ezüst. A prófétai irodalomban, hol a régibb 
fordítás fonalán még tapogatva jártunk, most bátran siethetünk 
és bizonyossággal láthatjuk az Istenige mélységeit és magas-
ságait. Erő, szín, íz, ihlet mind megjelennek ott, a hol az eredeti 
szöveg s az eredeti iró lelke úgy követeli. A régi Károli terje-
delmessége, terpedtsége mellett azonnal szembetűnik a javított 
szöveg tömörsége s amannak ködössége mellett ennek áttetsző 
volta. Az összes prófétai Írásokban van most már élet, mozgás, 
tűz, lánglobogás. Hogy a kétféle fordítás ily különbségek mellett 
hogyan lehet mégis egy, azt nehéz belátni. Nem is egy. Csak 
néhány példát kívánok idézni. Jes. 9.,; (a masorai szövegben 
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8,23) a régiben igy hangzik: Mindazáltal nem lészen az ő seté-
tülése a nyomorúság szerint, mely ő rajta esék akkor, mikor 
először csak könnyen illető az ellenség Zebulonnak és Naftalinak 
földét: sem úgy, mint utolszor, mikor megneheziték a néppel 
teljes Galileát, a tengernek útján, a Jordánon túl. Az eredetiben 
ez összesen 21 szó, a régi Károliban 41. Az átdolgozásban a 
vers igy hangzik: Mert nem lesz mindig sötét ott, a hol most 
szorongatás van; először megalázta 'Zebulon és Naftali földjét, 
de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és 
a pogányok határát. Ez 3L szó, tehát tízzel kevesebb, mint a 
régiben; ezen 31 szóban azonban csak 8 közös a régivel, így 
ezen egy versben a régi fordítás szavaiból 33 szó van az át-
nézett kiadásban megváltoztatva; a mi megmaradt, tulajdon-
nevek, kötőigék. névelők mással nem voltak helyettesíthetők. 
Valljuk be, hogy a szellem is más, a mely az új fordításból 
felénk leng. A 45. zs. tartalmának összefoglalása a régi kiadá-
sokban igy hangzik: Jövendőlés a Krisztusról úgy mint az ő 
gyülekezetének vőlegényéről. Ezen szavakban csakugyan Károli-
nak és az ő korának felfogása tükröződik vissza. Ε helyett az 
átnézett kiadásban e szavakat olvassuk: Üdvözlő ének a király 
menyegzőjéről. Ε szavak viszont a történeti magyarázat fel-
fogását tüntetik fel, a mely szerint az illető zsoltár valamelyik 
észak israeli király menyegzőjére írott üdvözlő költemény. Ezt 
Károli neve alá illeszteni legalább is anachronismus s bizony az 
ő neve ez átdolgozott ó-szövetségen inkább csak conventioból 
állhat. 

A helyes szempontot az átnézett fordítás értékének igaz-
ságos megítéléséhez és méltánylásához a benne követett alkal-
mazkodási törekvésből, paedagogikai czélzatból kell vennünk. 
Ezen esetben mellékessé és alárendeltté lesz azon kérdés, hogy 
új forditás-e ez, vagy a réginek javítása; s megnyugoszik az, a 
ki tudományos és elvi szempontokból gyökeresebb változtatásokat 
és újításokat kívánt volna. A biblia a sző legtágabb értelmében 
vett népkönyv, az evangélium alapján álló prot. egyházak hívei-
nek legtöbbet olvasott könyve, a melynek nyelvébe kiki az elemi 
oktatás első éveitől kezdve egészen beleéli magát. Az ilyen, a 
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kegyelet dicsfényével körülvett ereklyék megújításánál mindig a 
legnagyobb kíméletnek kell az irányadónak lennie. Az igazán 
tudós theologus, az igazi lelki pásztor, a milyen mélyreható 
igyekszik lenni a buvárlatban s minden tekintetben behatolni 
törekszik az Ige titkaiba, ép oly gyöngéd és kíméletes az öröklött, 
az apák hagyománya által megszentelt formák iránt és kíméletes 
az újításban, hogy senkit meg ne botránkoztasson a kicsinyek, az 
eró'tlenek közül, jól tudván, hogy a gyarló forma is lehet szent-
tartalomnak edénye és hogy a burok kíméletlen elrontásával 
veszélyben forog a benne levó' szent mag is. Ezen lelkipásztori 
szempont volt az, mely az átdolgozás intézó'it a régi iránti ke-
gyelet s az új követelmények iránti tartozás között a megalku-
vásban vezette. Ezen szempontnak kellő méltánylása képesíthet 
csak valóban helyes és igazságos Ítéletre az egész munkával 
szemben. Különösen az ifjabb nemzedék nevelése számára a 
vallástanítás szempontjából az újabb fordítás sokkal tökéletesebb 
segédeszköz, mint a régi volt s ezért köszönettel tartozunk ama 
hatalmas társulatnak, a mely létesültét lehetővé tette. De helyes 
megítéléséhez tartozik azon tudatnak ébren tartása, a mit a 
revisorok kifejeztek, hogy ez csak átmenet, egy lépés a fordítás 
eszménye felé. Az a szellem, a mely a reformatio hajnalán a 
lelkek számára feltárta az Ige forrását, azt követeli, hogy minden 
rendelkezésünkre álló eszköz lelkiismeretes felhasználásával 
igyekezzünk mindinkább ezen forrás mélyére hatolni. Minden 
egyes új fordítás, a mennyivel jobb a réginél, annál közelebb 
vezet e czélhoz. Ámde minden új fordítás sikere annál nagyobb 
mértékben van biztosítva, minél általánosabb körben él világos 
tudata azon követelményeknek, a melyek vele szemben az evan-
géliumi tudomány szempontjából felállíthatók. És igy ez a munka 
és feladat terhe is megoszlik mindnyájunk között: minél nagyobb 
szeretettel mélyedünk el a szent irás ez ujabb tolmácslásába, 
annál világosabban megismerjük annak előnyeit úgy mint gyön-
géit és fogyatkozásait s a közös szellemi munka láthatlan, de 
minden külső köteléknél erősebb kapcsolatánál fogva, annál 
hatályosabban mozdíthatjuk elő annak lehetőségét, hogy majd 
az arra hivatott szerv igaz és méltó kifejezést adjon annak, a 
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mi töredékesen már sokunknak tudatában megvan. Ez a meg-
győződés vezetett, hogy egyházi irodalmunk ezen tényét a t. 
értekezletnek bemutassam s ezen látszólag talán távoleső és 
exotikus tárgyról ezen t. értekezlet körében megemlékezzem. 

Pukánszky Béla.*) 

*) Pukánszky Béla, volt pozsonyi theol. akad. tanár, ez értekezést 1899. 
őszén vetette papírra. Szándéka az volt, hogy munkáját ugyan ez év november 
havában a pozsonymegyei evang. lelkészi értekezlet elé terjeszti. A halál azon-
ban megakadályozta szándékában (f 1899. okt. 30.). Még az utolsó simításokat 
és javításokat se tehette meg. Innen az előadás formájának több helyütt észlel-
hető hiánya. De fogyatékossága daczára is ajánlatosnak tartottuk, hogy mun-
kája bár megkésve napvilágot lásson. Pukánszky oly tekintély volt az ÓT. 
kutatása terén, hogy minden e körbe vágó megjegyzése megszívlelésre érdemes. 



Jakab 1, 

Ε verset rendesen így szoktuk a magyar bibliából idézni: 
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről száll alá 
a világosságok atyjától." Ez a fordítás nem felel meg az eredeti 
szöveg értelmének. 

Jakab levelének elején a kísértések elviseléséről szól. Ezek-
kel a szavakkal kezdi levelét: „Merő örömnek vegyétek, testvéreim, 
amikor különféle kísértésekbe kerültök. 1,2. Mert a kísértés a leg-
jobb alkalom az ember hite, bizodalma erejének, állhatatosságá-
nak a kimutatására. Mert ,,Boldog az az ember, aki a kísértést 
megállja, mert mint kipróbált, elnyeri az élet koronáját, melyet 
megígért az őt szeretőknek." 1,12. Itt fordul aztán a fejtegetés más 
irányba. Ha a kísértés becsét, czélját, jutalmát kimutatta, most 
a kísértés eredetét mutatja meg. „Senki, ha kísértést szenved, ne 
mondja, hogy Istentől kisértetem; mert az Istent a gonosz meg nem 
kisértheti, de ő se kisért senkit." 1,13. S mikor most közben el-
mondja, hogy a kísértés az ember tulajdon vágyainak, ösztönei-
nek a gyümölcse, akkor folytatja a főgondolatot a 16. és 17. 
versben: „Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: csupa jó adomány 
és csupa tökéletes ajándék száll alá onnét felülről a világosságok 
atyjától." Ha másként volna, ha Isten az emberre, ha mindjárt 
csak kísértésképpen is, rosszat tudna bocsátani, akkor fel kelleno 
tennünk, hogy az Isten megváltozott, ami pedig képtelenség, mert 
„benne nincsen változás", ő mindenkor azonos, aki az igazság 
igéjével akart minket újjászülni, hogy legyünk az ő alkotásainak 
valamelyes zsengéi, akiket éppen ezért is bajokkal, kísértések-
kel keseríteni nem lehet szándéka Istennek. Hogy az újszövetség 
némely helyén Isten próbáló akaratára vitetik vissza a kísértés, 
az Jakab felfogására és e helynek értelmezésére semmiféle be-
folyással nem lehet. 

S ha ezt az értelmezést kívánja a szöveg összefüggése, ezt 
kívánja a πας is, melynek alapjelentése a kizárólagos teljesség, 
tehát: minden, egész; puszta, csupa, merő stb. 

Raffay Sándor. 



Mária a Szentírásban. 

Most, hogy Máriáról, Jézus anyjáról a róni. kath. egyház a 
testben való mennybeszállás dogmáját készítgeti eló', s ezzel a 
Mária istenné nyilvánítása útját egyengeti, az ember figyelme 
szinte önkéntelenül is az Írások felé fordul, hogy mit is monda-
nak azok Máriáról? Vájjon csakugyan oly magasan állott-e Mária 
Jézusnak és az ő tanítványainak szemében, a milyen magasra 
ó't idó'k folyamán a katholicismus emelte s különösen a milyenre 
emelni készül most? 

Tudjuk, hogy Máriáról a négy evangéliumon és az apostolok 
cselekedeteiről szóló könyvön kiviil a többi újszövetségi irat 
meg sem emlékezik. Jele ez annak, hogy Mária nem igen foglal-
koztatta az első keresztyének gyülekezeteit. 

Legrégibb evangéliumunkban, Márkban egyetlen egyszer 
van Mária névleg megnevezve. Akkor is nagyon kedvezőtlen 
körülmények között. Márk 3. 3 l ,35 (v. ö. Mt. 12, 46_>30, Lk. 8, tg—21) 
elbeszéli, hogy a Názáretben lakó Mária és gyermekei eljöttek 
Kapernaumba Jézusnak látogatására. De mert Jézust éppen 
messiási működése közben háborgatják, s a vérség igényével el 
akarják vonni hivatása teljesítésétől. Jézus elutasítja őket. Az 
elutasítás indító okainak közelebbi vizsgálata nem tartozik most 
feladatom körébe, elég legyen csak arra utalnom, hogy Jézus az 
eke szarvára vetett kézzel nem nézhetett hátra, csak előre, nem 
is szolgálhatott két úrnak, csak annak az egynek, a kinek 
munkáját a vérség semmiféle s még oly természetes jogai alapján 
sem hagyhatta félbe. Az elutasításnak azonban Máriára nézve 
igen jellemző okát adja a 35. vers. Jézus maga állítja itt szembe 
anyját és testvéreit, mint hitetleneket, a hivő, vagy legalább az 
isten országa iránt érdeklődő környezettel. Tehát Jézus maga 
bizonyítja, hogy nemcsak testvérei (Ján. 7,1—5), hanem az anyja 
is a hitetlenek közé tartozott. Világosan mutatja ezt ez a 
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mondása : „íme esek az én anyám és az én testvéreim. Mert a ki 
az Isten akaratát cselekeszi, az az én fiú és nőtestvérem és anyám." 
Mária tehát gyermekeivel együtt nem hitt az ő fiának Jézusnak 
isteni küldetésében, és Jézus szerint nem is cselekedte az Isten 
akaratját. Azok közé a hitetlenek közé tartozott tehát, a kik 
körében Jézus ama leverő igazság tudatára jutott, hogy még ő 
reá nézve is áll az, hogy senki sem próféta otthon (Mk. 6,4 . 
Mt, 13, S7. Lk. 4, 24. Ján. 4,44). 

Máriáról többé sem Márk, sem az ő nyomán haladó Máté 
ós Lukács meg nem emlékezik. Csak egy helyet találunk még 
Lukácsnál, ll,27-ben, ahol Jézus az ő anyjáról szól, de ekkor 
is csak hitetlensége mellett tesz tanúbizonyságot. Nevezetesen 
amikor Jézus csodatételének láttára egy asszony felkiált: „Boldog 
az a méh, a mely téged hordozott, s azok az emlők, a melyeket te 
szoptál!" Jézus anyjának ezt a magasztalását visszautasítja, 
mert ő a boldogságot egyedül csak az Istennel való helyes élet-
viszony birtokában látja. Minthogy pedig Mária hitetlen volt s 
így nem volt az eljövendő messiási országnak örököse, boldog-
nak sem volt mondható, mert Jézus szerint „igenis azok a boldogok, 
a kik az Isten igéjét hallgatják és megtartják." Mária pedig Jézus 
szerint ezek közé nem tartozott. S hogy Jézus közvetlen tanít-
ványai szintén így ismerték Máriát, bizonyítja az, hogy róla 
többé meg nem emlékeznek. 

Később azonban, bizonyosan a feltámadás után, úgy Mária, 
mint Jézus testvérei is — legalább a levélíró Jakab és Júdás 
bizonyosan — a hívőkhöz csatlakoztak. Ezt bizonyítja Acta 1.14. 
Ennek hatását kell látnunk János evangéliumában, ahol már 
csak a testvérek hitetlenek, de Mária hivő (7, i-r,), aki Jézus 
messiási hivatásáról és képességeiről meg van győződve (2,.-,), 
bár ha nem is úgy, mint Jézus szeretné. S mint hivő, már ott 
van Jézus keresztjénél is (19, 25). Ez evangéliumban a Jézus eddigi 
elutasításait az anyjáról való gyöngéd gondoskodás felvételével 
enyhítették. De azért Mária még itt is mindig jelentéktelen személy. 

Ámde a mikor apologetikus érdekből Jézus születésének, 
általában származásának a kérdését is tisztázni kellett. Máriával 
is többet foglalkoztak. 
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Máté evangéliumának elejére Jézus családfáját és szárma-
zását első sorban a Dávidtól való eredés kimutatásának érdeké-
ből már bizonyosan igen korán odatették. Ez már az eredeti 
kéziratban is benne lehetett, mert „az írások szerint" való e 
bizonyítás Máté evangéliumának éppen oly jellemzője, mint Pál-
nak. Pál is meg volt győződve Jézusnak Dávidtól való szárma-
zásáról, mert az írások a Messiást Dávid sarjának mondották 
(Róm. 1, 3.) Ezért Jézus atyjának, Józsefnek, Dávid királylyal való 
egyenes ágú rokonságát s ez alapon Jézus dávidi eredetét úgy 
Máté mint Lukács kimutatja. De a családfában Máriáról még 
nincsen szó.1) Jézus dávidi származása tehát a családfa alapján 
nem vérségi, hanem csak jogi természetű, a mennyiben adoptio 
illetőleg házasság által való elismerés esete forog fenn. Máténál 
Mária még különben is teljesen háttérben áll. József a szereplő 
személy. Neki jelenti meg az angyal Mária csodálatos állapotát, 
de jellemző, hogy nem a fogamzás előtt, hanem már a terhesség 
ideje alatt, reá bizza a névadást, vele érintkezik akkor is, a 
mikor az egyptomi menekülés szükségét és a visszautazás 
lehetőségét tudatja, ő választja meg a család lakóhelyét is (Máté 
1> is 2,23). 

Hogy a régi hagyományban Mária mennyire háttérben állott 
s a Józseftől való származást mennyire természetesnek tartották, 
mutatja János ev. 1,46 és 6,4 2 is, a hol Jézus József fiának 
mondatik. Mutatja az evangéliumok legrégibb szövege a syrsin. 
is, a hol Mt. 1, ífi igy hangzik: „Jakab nemzette Józsefet, József 
pedig, a kinek Mária, a hajadon, el volt jegyezve, nemzette 
Jézust, ki Messiásnak neveztetik."'-) Itt tehát a Dávidtól való szár-
mazás levezetése és kimutatása következetes, de a természet-
feletti származás van kizárva.3) De azért a Jézus csodás fogan-
tatása is el van már e szövegben is beszélve. 

Miként látjuk, Mária még Máténál sem olyan alak, a ki 

*) Lk. 1, M alapján, l , 5 - r e való tekintettel Máriát nem Dávid, hanem 
Áron törzséből valónak kell tekintenünk. 

2) V. ö. Gregory, Prolegemena 528. a 13. 69. 124. 346. minuscuiaris co-
dexekben és a cod. K.-ban szintén igy. 

3) V. ö. Acta 10,33. 3,2S. 2, ,2, so. Apoc. 5, s. 22, i e . Róm. 9,5 . 
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előtérben állana. Csak Lukácsnál válik ilyenné. De itt is csak 
az egyik hagyományban. Lukács ugyanis, a ki evangéliuma beveze-
tése szerint — akár Írásban, akár szóban éltek azok, — gyűjtögette 
és úgy jegyezte fel a Jézusra vonatkozó hagyományokat, Jézus 
származására vonatkozólag kétféle történetet ismert. Az egyik, a 
régibb, mert különösen első részében egyszerűbb, a második 
fejezetben van elbeszélve, 2, Ebben Mária alakja még szintén 
nem valami jelentékeny. Még itt is József a főszemély. Mária 
mit sem tud fiának csodálatos hivatásáról, csakúgy mint férje 
József sem. Mert nem a szülők, hanem a külső világ veszi az 
isteni kijelentést a gyermek messiási hivatásáról. A szülők csak 
álmélkodva jegyzik meg a Jézus körül történt eseményeket és a 
reá vonatkozó jövendőléseket: 2,19, 33, 50. Elnevezését sem viszi 
vissza ez a hagyomány sem Józsefre, sem Máriára, hanem csak 
általánosságban mondja, hogy elneveztetett. Az különben kétség-
telen dolog, hogy itt zsidó keresztyén hagyománynyal állunk 
szemben, mert Jézus szülei a törvényt pontosan megtartják 
(2j 22; 39' 4i)> amire Máté még nem terjeszkedett ki. 

Máriának az eddigitől teljesen elütő képét mutatja a Lukács 
evangéliuma első fejezetében közölt hagyomány, a mely kétség-
telenül már a mindenben hivő, s a fia isteni hivatásával teljesen 
tisztában lévő Máriáról van alkotva. Itt Mária már tényleg ki 
van emelve a közönséges halandók sorából, s bár még itt is 
kétkedik, bizonyságok után jár (1, 39), de ő maga hirdeti a 
születendő gyermeknek s önmagának a dicsőségét (L 46-55)· ^  
József már egészen háttérbe szorul s bárha nem Mária dicső-
sége, hanem Jézus isteni származása e történetnél a főgondolat, 
mégis bizonyság ez arra, hogy már az első század végén meg-
indult a Mária különös tisztelésének ama íolyamata (1,48), a 
melynek koronáját a pápa most Mária testi menybemenetelé-
nek a dogmájával készül feltenni. Pedig az újszövetség Máriát 
nem mutatja olyannak, aki testben szállhatott a mennybe, mert 
nemhogy hitnek tárgya lehetne, de még csak hivő sem volt, leg-
alább Jézus életében bizonyosan nem. 

Raffay Sándor. 

8 



Tanulmányok Augustinus tanrendszeréből. 

II. A Krisztus személye és működése. 

A háromságról szóló felfogás ismertetésében ezt mondottam: 
T. . . . a. háromságtan a személyiségnek finom értel-
mezésében végzó'dik" (1. I. füzet, 28. lap). 

Közönségesen tudott dolog, hogy a személyiség kérdése fó'leg 
a Jézus Krisztust illetőleg volt a gondolkozás és itélet-mondás 
tárgya. Ebből kifolyólag természetszerűleg követeli ez a tan a 
második helyen való tárgyalást, a mit annyival is inkább el kell 
végezni, mert a háromság tannak u. n. punctum saliense lévén 
ez a kérdés, amaz emezzel válik kikerekítetté, sőt teljessé. 

Fontos tárgy a Krisztus személyisége s azzal összekötte-
tésben működése, mert bár Augustinus előtt tisztán áll az, hogy 
a Krisztus ugyanaz, a ki az Atya (Chr. idem est, quod Pater) és 
bár az is bizonyos előtte, hogy Krisztus igaz ember, a kinek 
volt halandó teste (caro mortalis): mégis a megtestesülés szent-
sége, a fogantatás valósága nem volt teljesen megállapodott igaz-
ságként lelkében meggyökerezve mindaddig, míg a kérdést a 
maga egész valójában nem vette vizsgálat alá. 

Addig, míg az u. n. presbiterségbe bele nem jutott, nagy-
jában a következő lényeges tételeket körvonalozza Augustinus: 

Krisztus egyetlen és egyszülött fia az Atyának, a kivel 
„consubstantialis" és „coaeternus", a melynek következtében 
Krisztus az Istennek képe is és hasonlatossága is szemben az 
emberrel, a kiről ez van irva az írásban: „mondá Isten: teremt-
sünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra . . . teremté 
. . . Isten az embert a maga képére [I. Mózes, 1.20-27]· Krisztus 
nemcsak képére és hasonlatosságára teremtetett az Istennek, 
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hanem maga az Isten képe és hasonlósága abban az értelemben, 
hogy az Atya maga a hasonlatosság, a fiú pedig az Atya hason-
latossága [Pater ipse similitudo, Filius similitudo Patris]. A kettő: 
Atya és Fiú az állagban vagy lényegben is egy, mert „Pater est 
substantia, Filius substantia." 

Ámde a kettő, Atya és Fiú között mégis megvan a különb-
ség, a mennyiben az Atya fogalmához nincs hozzákötve a születés 
gondolata, míg a Fiúétól elválaszthatatlan, mert „Filius Semper 
natus . . . " 

A születés fogalmánál azonban különbség, még pedig éles 
különbségtétel jelentkezik Augustinus rendszerében. Ugyanis ezt 
a nyilatkozatot teszi: „. . . melior est.semper natus, quam si 
semper nascitur quia qui semper nascitur: nondum est natus 
et nunquam natus est, aut natus erit, si semper nascitur. Aliud 
enim semper nasci: aliud natum esse; nunquam Filius, si nun-
quam natus . . . " 

Észrevehető a különbségtétel éle, a mely a bekövetkezettet és 
a bekövetkezöt tünteti fel, ez utóbbi a még meg nem történtet, az 
előbbi a már beállottat foglalván magában, úgy azonban, hogy a 
beállottnak múltja nem megszűnést, sőt lételénél fogva működést 
tartalmaz, míg a még meg nem történt épen fogalmánál fogva 
a nem létet fejezi ki. Azaz: a natus valóság, az ellentéte nem 
valóság! 

Tovább fejtése ennek az, hogy a Fiú ilyen módon: bölcse-
sége Istennek, elv és kezdet a világlétele előtt, igazság, sőt Isten-
nek ereje is. [sapientia; princípium; veritas; virtus Dei.] Vagy 
hogy még nagyobb súlyt adjon ezeknek a fogalmaknak, kimondja 
ezt is: a fiú a dolgoknak ama rendje (vagy törvénye), a melyet 
követ az ember s a mely által egységre jut az ember is és a 
világ is. [Filius est forma rerum, quam sequimur, per quam ad 
unitatem formatur homo et mundus . . . .] Mint ilyen értelem is, 
igazság is és törvény is, a kiben összefolynak azok, a mik álta-
lában a ratio: eszme cim alá tartoznak, mint olyan alá, a mely 
fölös uralmat, fölényt juttat kifejezésre. 

Ez a Fiú maga az igaz ember, a ki egyáltalában nem kép-
zelet szülte alak, nem is merő képzelődés, hiszen a mi emberi 

7* 
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nemünkhöz való teste volt, beszélt is, cselekedett is, szenvedett 
is úgy, mint embernek fia, a ki, mint új ember, testben született 
nőtől. 

Kicsoda nem veszi észre, hogy az igaz ember fogalom ki-
fejezésnek elengedhetlen járuléka az a felvétel, a mely a születés 
módját állapítja meg, a melyre vonatkozólag kijelenti Augustinus,  
hogy Krisztus, mint ember nem emberi módon született, illetőleg 
fogantatott, hanem „intima illuminatione ab incunabulis illus-
tratus", vagyis kezdettől fogva benső világossággal volt meg-
világosítva, a mi a fentebbi bölcseség, elv, igazság és erő követ-
kezménye ? 

Krisztust az Atya küldi e világra, el is jön, kijőve az Atyá-
tól, hogy közöttünk lakozzék, mint testté lett ige, magát meg-
üresítve, hogy az ember-alak valóság legyen, vagyis a „susceptio 
hominis" meglegyen. A főtétel az Atyánál az elörelétel; a mellék-
tétel a Fiúnál az ember-létei elengedhetlen feltétele: a születés, 
a mely az elörelétel folytán nem lehet azonos más születéssel, 
miután az előzmény és következmény mást követel, annyival is 
inkább, mivel a háromságban ez az elörelétel és születés tulaj-
donképen azt fejezi ki, hogy az általános egyénibe megy át, még 
pedig jellemző egyénibe, a mely kizárólagos is és egyetlen is. 
Azaz: a Fiú születése csakugyan más, mint minden más születés, 
mert maga a Fiú nem egyéb, mint „norma et regula" s így elő-
állása mindeneken felűlálló, hiszen küldetésénél, eljövésénél, 
közöttünk való lakozásánál, mint fogalmi meghatározásoknál 
fogva is : születése azt fejezi ki, hogy az egyetlen s ennélfogva 
kibeszélhetetlen is. Az ő születése az előrelételnél fogva el-
hagyása az Atyának [relictio PatrisJ, de nem bűnnel összekötte-
tésben, hanem egyszerűen a földön való megjelenés következtében 
s igy lesz a születés: susceptio hominis fogalommá, mert az 
assumptio humanae naturae a születést jelenti, a melynek az 
lőn a következménye, hogy „assumsit Filius nubilum carnis 
nostrae." 

Krisztus tehát emberré lett: felvette a mi testünknek sötét-
ségét vagy szerencsétlenségét s így két természettel felruházott 
lény, a kinek megváltói működése épen így érthető tisztán és 
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világosan, a melyben a főeszme: az isten-ismeret, Krisztus nélkül 
lehetetlen. Az isten-ismeret által lesz eltávolítva a bolondság 
fellege, a mely az emberiségre borúit, az távolítja el az idői 
dolgokat, hogy az örökkévalók létesüljenek, a melynél elenged-
hetlen az időbeli orvosság (medicina temporis), mert az időbeliség 
orvoslása: az örökkévalóság előkészítése, a mely a Krisztus 
műve, a ki bölcsesége is és ereje is az Istennek, hogy az embert 
felöltözvén: az ember szabadítását elvégezze, annak az embernek a 
szabadítását, a kinek igaz emberi voltában jelent meg, mert azt 
a természetet vette fel, a melyet meg kellett szabadítani. Szaba-
dítási, vagy megváltói működése: a tudomány hirdetése s a jó 
élet példája, a mely kettő a halállal ér véget, a minthogy mind-
halálig hirdette Krisztus a tudományt és példánykép volt a 
szent és igaz életben a megváltás megvalósításáért. 

Mikor az u. n. presbiterségbe lépett Augustinus (391—395), 
a következő krisztológiai tan alakul ki felfogásában: 

Krisztus istensége kétségbe vonhatatlan, mert Krisztus igaz 
Isten az igaz Istenből [Iniceai symbolum !], Fiú ugyan, de termé-
szetében ugyanolyan, a minő az Atya, a kivel egyaránt örökké-
való, a kinek istenségében maradó, mert nem ragadomány reá-
nézve az istenség, hanem természet. Ez a Krisztus a világ világossága, 
a mely nem teremtetett változónak, hanem világosság lön kezdet 
nélkül, soha meg nem szűnve. Mint ilyen: második ember, a ki 
mennyei a mennyből úgy azonban, hogy valósága, igaz ember 
volta kétségbe vonhatatlan, mert nem a saját alakját megváltozz 
tatva lett ember, hanem a szolgaság alakját vette fel magára s így 
embersége valóság, a mely nem látszat. 

Krisztusnak emberi volta nem átváltozás, nem is átalakulás 
oly módon, hogy elveszítette' volna változhatatlanságát, hanem 
az igazi embert mintegy felöltözve: maga a teljes valóság; mint 
ember, a ki nem a maga, hanem az emberek hasonlatosságára 
lett emberi külsejű, teljes emberi természetű. 

Az örök isteni állag tehát változatlanúl megmaradt; a testté 
lett ige közöttünk lakozott nem testté változva, vagy átalakulva, 
hanem testtel felruházva, hogy a testiekkel összeillő, együttélő 
legyen. Isten-ember a Krisztus, a kinek a szűz méhében való 
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fogantatása ember voltának igazságát s bűntől mentességét tar-
talmazza, miután ez a fogantatás és születés „non de carnali 
delectatione" történt. Igazolván ezt még ezzel a felvétellel is: 
Krisztus születése időileg összehasonlítandó az örök származás-
sal, mert „Maria eredendő peperit, eredendő concepit" oly módon, 
hogy Krisztust előbb lélekben foganta s azután méhében. És 
megtoldván ezt még azzal a felvétellel is: az ige lényegéhez 
hozzátartozik az, hogy szűzen álljon elő . . . . Ime a kettős ter-
mészet tisztaságának s egymást fedező voltának az alapja. Méltó 
társakként állnak egymás mellett az egy személyben! Az emberi 
természetben pedig előtérben áll ezen a ponton a halál, a vált-
ság-halál eszméje, mint a mely által maga az emberiség tiszta 
eszméje diadalra jut, mert Krisztus meghalt az istentelenekért s 
így lesz a megváltó és szabadító cím jogos birtokosa, a kinek 
tiszta, igaz, tökéletes és szent ember voltából váltság sugárzik 
a halál által az emberiségre is általában és az egyes emberre is: 
mert ha Krisztus szeretett engem, fel is áldozta magát érettem. 

A kereszt a váltság által a világ megfeszíttetésének tényét 
jelenti, a mely által az egyén is megtisztult, hogy a világtól 
szabaddá legyen. Megtisztult, mert Krisztus vérét ontotta érettünk 
s maga az ezzel összekötött szenvedés egyenesen sacrificium, sőt 
holocaustum, azaz: égő-áldozat s általában: áldozat a bűnért, a 
mely minket terhel. 

Ime a fordúlat a megváltás egyszerű gondolatától az áldozat 
eszméjéhez, a mely helyet foglal minden többi mellett a Krisztus 
személyében, a ki maga az áldozat és maga az áldozó főpap is, 
a ki ilyen módon egy maga minden. Kereszt halált hal a bűnö-
sökért, meg- és feláldozza magát és az emberiséget megváltja, 
megszabadítja a bűnöktől és a haláltól, a mely kárhozat-halál 
volt. Ε haláltól való szabadulást és megváltást egyetemes hatású-
nak is vehetni, a mennyiben Augustinus szerint az eredendő hűn 
általánosságát állítja előtérbe, a melylyel szemben a keresztség 
lesz az a mozzanat, a mely által a halál eltűnik, maga ez a 
mozzanat pedig általánossá válván: amannak a hatását is ellen-
súlyozza és így a haláltól való megszabadulás is általános. 

Krisztus halála tehát bűnt eltörlő, haláltól megszabadító, 
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megváltást előidéző és még: engesztelödést, kiengesztelést támasztó. 
Ugyanis nemcsak bűnét veszi el Krisztus az emberiségnek, 
nemcsak a kárhozat halálától szabadítja meg, hanem ki is 
engeszteli Istennel: homo Deo reconciliatur. Az ember Istennel ki-
békül s nem az Isten az emberrel! Nem a menny és föld urának 
a kibékűlése, hanem az ember-szívnek engesztelödése következik be, 
a mely ember-szív átalakúl, jóvá, nemessé válik és így lesz Isten-
nel összeköttetésben élővé: lélekben élővé . . . . Áldozat-halála a 
Krisztusnak: élet-forrás, mert a bűnnek sötétsége és átka eloszlik 
és elmúlik, a közbenjárás pedig örök-élet-biztositás, a mely csak 
Deus-homo — Isten-ember által történhetik, a kinek feltámadása 
történeti tény, a melyet csak a hivők, a keresztyének fogadnak 
el, a kiket épen ez a Ilit különböztet meg és választ el minden 
más embertől. És ez a hit az, a mely által a kegyelem jelentkezik, 
a mely a régi bűnöket eloszlatja, a javulót támogatja, a szere-
tetet igazságnak számítja és a félelmet elűzi. 

Mindezek magszerüleg, elölegezően nagyobbára mindazt tar-
talmazzák, a mi a nagygyá lett Augustinusnak a rendszerében 
helyt foglal abban az időszakban, a mely egész élete végéig 
terjed. 

Ebben az u. n. végső vagy teljes kifejlésű korban egyéb-
iránt a következő gondolat-menet áll előttünk a Krisztus sze-
mélye és működése kérdésében: 

Krisztus, a mi Urunk és megváltónk: Istennek fia istensége, 
Dávid fia testisége szerint, a ki egyáltalán Fiú névvel nevezendő, 
mert Istennek fia, még pedig egyetlen és egyszülött, a ki ige volt 
8 ez az ige nem Atya, hanem Isten az Atyával! A fiú az Atyától 
származik, mert „proprium Patri est generare Verbum et Filio 
proprium est esse Verbum." 

Ez az isten-fiúság-felvétel az alap az emberré léteihez s az 
Isten-ember fogalomhoz, a melyek közül az elsőhöz az tartozik, 
hogy Augustinus a következő kifejezésekkel érezteti a fogalmat 
is és a valóságot is: assumtio, susceptio, incarnatio, carne indui, 
induere se carnem, accipere formám servi sive inbecillitatem 
nostram, fuerit caro et Filius hominis, venit in mundum, missus 
est, missio stb. Mindez a permixtio-1 jelenti, a mely feltételezi a 
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korábbinak a későbbivel való egybejövését, vegyűlését, vagyis 
a logos-nak a homo temporulis-íízíú egybekapcsolódását, oly módon 
azonban, hogy az Istennek alakja (forma Dei) nem szűnt meg, 
hanem az felvette a szolgaság alakját (forma servi). „Homo 
Verbo accessit, non Verbum in hominem convertibiliter accessit." 
Tehát az Isten-fiúság és az ember-forma állagi állandóság az 
idők-teljességében testté lett igére nézve, mert az ige testté 
létele: „non mutatio divinitatis in carnem, sed susceptio carnis 
per divinitatem." Igazolja pedig ezt a felvételt azzal, hogy példát 
hoz fel, szólván eképen: ha gondolatainkat közölni akarjuk vala-
kivel: beszélünk, szólunk, szót vagy hangot használunk; ámde 
maga a gondolat, mint ilyen, nem változik át hanggá, hanem a 
maga valóságában épen marad, csupán a hangnak, a beszédnek 
alakját ölti fel, hogy a fülekbe jusson „sine aliqua labe suae 
mutationis." 

Ez az emberré-létel az Isten-ember fogalmat aztán így 
fejezi ki: mikor az ige eljött: itt volt s mikor a testben volt: 
nem szűnt meg az lenni, a mi volt, hanem felvette azt, a mi 
nem volt s ezzel sem nem változott meg, sem nem kisebbedett 
meg, sem származott nem lett, sem fogyatkozásba és gyarlóságba 
nem jutott. Az ige, az Isten: nem szenvedett commutatió-t, sem 
conversió-t, sem confusiót. 

Hát clZ, 3L mit felvett az Isten? Az emberi, a melyet az 
isteni felvett: ment-é át változáson ? . . . . Nem, mert az emberi 
megmaradt emberinek, végesnek, a minek bizonysága Jézus föl-
kiáltása: Istenem, Istenem: miért hagyál el engemet?! . . . Ennek 
így kell lenni, mert a forma Dei mellett csak a forma servi 
állhat meg, mindkettő megmaradván a maga igazi természeté-
ben, „non formám Dei amittens", hanem „formám servi accipiens", 
még pedig a maga valójában s igy e kettő együtt, egymás 
mellett van, de személyi egységben, a mint ezt a következő 
nyilatkozata igazolja: „Unus Dei Filius idemque hominis Filius; 
unus hominis Filius idemque Dei Filius: non duo filii Dei Deus 
et homo, sed unus Dei Filius, Deus sine initio, homo a certo 
initio Dominus Noster Jesus Christus." „Christus est una per-
sona." 
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Ezt az embert azonban születésének dolgában meg kell 
határozni, hogy ember-volta igaz legyen, a mely a missio és 
incarnatio fogalmának egységében jelentkezik s a mely kizárólag 
a Fiúval állván összeköttetésben, csak erre s nem egyúttal a 
háromságra is tartozik. Ezért mondja: „Christus natus est ex 
virgine Maria." Van Krisztusnak idői és örök születése; az idői 
Máriától való s egyetlen. Egyetlen, mert több nincsen s csak így 
lehetett emberi volta tökéletes, mert teste állaga szűztől való volt. 
És emberi lelke is ilyen módon válik az emberi természettel 
összeköttetésben bűntől szabaddá, mert teste tiszta lévén, lelkének 
is bűntől mentesnek kell lennie, annak a léleknek, a mely az 
emberi természettől elválaszthatatlan. Tökéletes ember, a minő 
több nem volt, a kihez hasonlóvá lenni cél, de a kivé lenni 
lehetetlen. 

A kettő: Isten és ember egy személyt alkot Jézusban, a ki 
emberré akarván lenni, azzá lett a nélkül, hogy istenségét el-
vesztette volna. Azonban istenségének ember volta érvényesülési 
tartama alatt nem lehetett s nem is volt teljes kifejtése, mert 
az isteni nem vettethetett alá az emberre váró földi élet mozza-
natoknak s így a "/graig (használat) szempontjából az istenség 
más jellegűvé lett, mint az emberi voltát tartalmazó személyi 
rész. Ámde hogy a megüresedés (ν,ενωσις) és az elrejtettség (χρνψις) 
közül melyiknek van jogosultabb felvétele: nem állapíthatni meg, 
mert ez nyilt kérdés, a mely fölött lehet is, sőt kell is vitát 
folytatni, mint érdekes tétel fölött. A tény csak annyi, hogy a 
χρι,σις és ν.ττ.σις (birtoklás) között Augustinus is megteszi a 
különbséget s utat nyit az a felett való elmélkedésre, a mi ismét 
eldöntendő: van-e communicatio idiomatum épen az ő rendszeré-
ben ? Mert elmaradhatlan kérdés ez ott, a hol a genus tanra világot 
vető ilyen nyilatkozattal találkozunk: „Christus crucifixus est in 
forma servi et Christus mortuus est", vagy „natus est Deus ex 
femina et a mortalibus post tantas contumelias perductus ad 
mortem", holott bizonyos amott is, emitt is a vonatkozás (relatio) 
igazi tartalma. 

Kicsoda nem veszi észre, hogy a végleges tan-alakulások 
során ime újabb kérdések vetődnek fel, melyeket az idő folyamán 
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mások tárgyalván: a dogmatikus felfogásoknak egész új sorozata 
támad? A zsinati megállapodásokhoz előkészítési eljárások ezek. 
a melyekre hol ráüti az egyház a jóváhagyás bélyegét, hol az 
anathemát mondja ki. 

A Krisztus működéséről a következő felfogás jelentkezik 
Augustinusnál ebben az időben; 

A testben megjelent Jézus élet volt s az ő élete a halál halála 
lőn, mert életének halál lőn a vége s az ő halála a halált meg-
győzte. „Mortem moriendo superavit . . . " Életét a halál felvé-
telével fejezte be, de halála a halál megölése, mert halála által 
megszabadúlnak a halandók. [Mortem suscepit et mortem sus-
pendit in cruce, et de ipsa morte liberantur mortales]. Sőt e 
halál kettős haláltól szabadít meg, t. i. a testi és lelki haláltól, 
mintegy megfelelőleg ama nyilatkozatnak, a melyet az Úr az 
ó-szövetségben te t t : „halálnak halálával halsz meg:i s a kettős 
halál a lelki és testi halál volt, amaz rögtön, emez idő multával 
következvén be Ádámra is és utódaira is, míg az élet lelkileg 
rögtön bekövetkezik Krisztus tudománya által, testileg pedig a 
feltámadás folytán biztosítja a haláltól való szabadulást. 

Ebben a körben észrevehetőleg az a gondolat uralkodik, 
hogy Krisztus mindazt visszaszerezte, a mit Ádám elvesztett. . . 
„Hoc recipimus, quod perdidit primus homo. Christus Creator et 
reformátor", a ki új-ember, isten-ember: míg Ádám „homo-
homo." Krisztus munkája az élet-adás, a halál-eltüntetés, a 
melyet elvégezhet, mert „verus Deus, verus homo" s nem 
„homo-homo." 

Krisztus halála a munkának befejezése, a melyet végzett s 
halálával az ördög hatalmának megszűnése következett· be. A 
sátán birtoka volt az ember s a sátán az embert szabadító 
Krisztus halála fölött örvendezett, hogy Krisztus is az övé lesz; 
ámde öröme korai volt, mert a Krisztus halála az ember sza-
badulását s a sátán legyőzetését jelenti. „Exsultavit diabolus 
quando mortuus est Christus et ipsa morte Christi est diabolus 
victus . .." Ámde ez a sátán-birtoklás tulajdonképen a bűnben való-
iéiedzés, mert bűnösnek lenni egy a sátán hatalmában való léteilel 
s a sátán hatalma alól megszabadíttatni: a bűntől megszabadulni. 
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Bűntől való megszabadítás a Krisztus munkája s egyúttal 
a büntetéstől, mert „peccatum inpunitum esse: non potest." 
Krisztus a bűnt feloldja, a büntetést elvállalja s az embernek 
csak szivét kell a Krisztus által megtisztitottan felajánlani Isten-
nek és ez a bűnbánat: már büntetési dolog a maga fogalmában, 
a mely mellett a Krisztus büntetés-vállalása más természetű. A 
bűntől való szabadítás s a büntetés eltörlése: a Krisztus halálával 
jutott teljességre, a mely áldozat szabad is, önkéntes is, a mint-
hogy az áldozat eszméjének csak így lehet jelentősége elvileg is 
és gyakorlatilag is. Ez már magasabb fokú gondolat, a melylyel 
szoros összeköttetésben áll a közbenjárás, mint az ember-halált 
szenvedett Krisztusnak olyan munkája, melyet csak ember végez-
het összeköttetésben istenségével; ez a Krisztus, a ki superioritas 
hominis — tulajdonával a sublimitas Dei-t helyettesíti, amazzal 
nagyobb nálunknál, emezzel közelebb áll hozzánk, mint az Atya. 
Azaz: az Athanasius-féle felfogásnak más alakban való megjelení-
tése részint a váltság-munkájáról általában, részint annak az 
emberiségre gyakorolt hatásáról, a mely utóbbi tudvalevőleg az 
ariánismussal szemben azt tartalmazza, hogy Krisztus által a 
lehető legközelebbi viszony létesült Isten és ember között. 

Megváltást, szabadítást végzett a Krisztus és közbenjárói 
szerepet tölt be megváltói működésénél fogva Isten és ember 
között, a mit meg is tehet, mert egyáltalán „fons gratiae", a ki 
által Istennek gyermekeivé válnak az emberek és egymásnak a 
testvéreivé, a kikre ugyanaz vár, a mit nyert a Krisztus, t. i. a 
feltámadás. „In Christo spes resurrectionis nostrae adparuit." Ez 
is a Krisztus munkája ! Az alacsonyságnak magasságra jutása; 
a halálnak életrekelése! Az engedelmességnek jutalmazása, a 
szolgaság alakjának dicsőség ruhájába öltözése. 

Mind szentirásszerű, sőt szentírási tétel és állítás, a melyek-
hez még egynek kell csatlakoznia, a mely arra a kérdésre ad 
feleletet: kiknek adott Krisztus váltságot, szabadulást ? . . . Mert 
a bűnösök nem valamennyien váltattak meg, miután justitia és 
gratia nyilatkozott meg a Krisztus eljövetelében, hogy büntetés 
és kegyelem jöjjön létre. 

Eltérők a vélemények e tekintetben, t. i. két erős irányzat 
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áll egymással szemben, a melyeknek egyike csak a kiválasztot-
takat, másika az összes emberiséget tünteti fel a váltságban része-
sülők gyanánt. A nyilatkozatok Augustinus részéről egyenesen 
így is szólnak, mert beszél „pro omnibus" történt váltságról is 
és beszél „pro credentibus, conversis et electis" végbement 
szabadításról is. DG a kettő egyet jelent, azt tudniillik, hogy a 
váltság általános azokért, a kik hisznek, a minthogy hit nélkül 
nem is váltatnak meg és nem is idvezűlnek az emberek. Az 
egész mindenség Isten munkája és mégis e mindenségben ott 
van a rosz is. Jézus is megváltja az egész emberiséget, de a 
váltságnak eredménye: az üdvözítés csak a hivőké, az elválasz-
tottaké. 

* * 
* 

íme a főbb eszmék abban a hármas fejlődési körben, a 
melyben Augustinus felfogása jelentkezik. Lényegi, alapot érintő 
eltérésekre aligha lelünk: csupán szabatosabb, körvonalozottabb 
kifejezésekre s nyilatkozatokra találunk, a melyek a kérdést 
inkább tisztázzák. 

Nekem úgy tetszik, hogy Augustinus előtt tisztán állott a 
kérdés: Krisztus minden mindenekben! Az emberiségért élt-halt 
Krisztust, a föltám adottat, a megdicsőültet hirdette, a kinek 
személyisége is és működése is egyetlen! Nem csupán igét 
hirdető a Krisztus, hanem életet adó is, a mivel senki, egyetlen 
próféta sem rendelkezett. És épen azért Augustinus megtagadása 
a római egyháznak az a hite, a mely szerint a Krisztus nyomába 
hágnak a szentek, a kiknek épen semmi közük a Krisztushoz abban a 
körben, a melyben Krisztus működött. Viszont az unitarismus 
is olyan úton jár, a mely Krisztusokat teremt s állit elő. Mind-
kettő hibás eljárás! Augustinus századokkal ezelőtt jobb ösvényt 
mutatott s elfogadhatóbb álláspontot képviselt! 

Tüdős István dr. 



A kompromissz-katholieizmus Magyarországon. 

i. 

Éppen nem csodálkozhatunk azon, ha a római katholikus 
egyházszervezetnek még ellenfelei között is akadnak bámulói. 
Ha a lángeszű Macaulayra gondolunk, ki a pápaságot a legtö-
kéletesebb emberi szervezetnek mondotta, mely akkor is fenn 
fog állani, ha már London romjain tekint szét a nyájat legeltető 
pásztor: ez a bámulat meg van okolva azzal, hogy a historikus 
a majdnem két évezredes keresztyénség életrevalóságát ós fejlő-
désképességét a pápai intézménynyel látja egybeforrva. Macaulay-
nál kisebb embereknél elég ok ezen bámulatra az is, hogy egyre 
hallják a római katholikus egyház végtelen számú intézményeit, 
anyagi gazdagságát, functionariusai figyelmét, tömegeinek hitét, 
traditioi ősiségét és dogmatikus fejlődésének következetességét 
és szilárdságát említeni. A római katholikus főpap, csak úgy 
mint a római katholikus falusi káplán is ugyanazon főlényes 
nyugalommal szokták hangsúlyozni, hogy hit dolgában ők nem 
alkusznak ; ha a pápa locutus est, az egész római katholikus 
világ hajol meg előtte hódolattal. Az egységes, hagyományos 
rend és hódoló engedelmesség mint intézmény, bámulat tárgyát 
képezte mindig és fogja is képezni mindaddig, a mig meglesz. 
Hogy meddig lesz meg, nem tudhatjuk, de hogy a múltban az 
egységes egyházfőség nem volt meg, hogy a hagyományos kor-
mányzói bölcseség kapkodott, a hivek tömege ingadozott, az 
egyház pedig alkudozott még a hit dolgában is, azt tudjuk a 
történelemtől. 

Egyébként pedig nem ezen régi dolgokat akarom feleleve-
níteni, hanem ezeknek Magyarországra való vonatkozásait. A 
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római pápaság a jezsuita rend fellépése előtt a protestantizmus-
sal szemben nem tudott következetes álláspontott elfoglalni. Azt 
ugyan azonnal érezte, hogy a X. Leo-féle elvilágiasodott pápa-
ság veszedelmet rejt magában és az aszkéta, de nem politikus 
VI. Adorján pápa és utódai tettek is volna engedményeket a 
reformátiónak, ha ezzel az a veszedelem nem járt volna, hogy 
akkor meg Olaszország és Spanyolország megy veszendőbe a 
pápaságra nézve, anélkül azonban, hogy Németország visszahó-
dítását teljesen biztossá tenné. Rómától elszakadni és nem-
zeti alapon szervezni az egyházat a XVI. század derekáig sikerült 
mindenütt·, a hol a fejedelem vagy a nemzet többsége a refor-
mátiót elfogadta, tehát a Skandinávországokban, Skócziában, 
Angliában és Erdélyben. Hollandban a rendek többsége ugyan 
protestáns, de csak néhány évtizeddel később következik be a nemzet 
és akatholikus dynastiaközött az összetűzés és a végleges szakadás. 
Sokkal bonyolultabb a dolog Németországbban, a hol a római 
császár traditiói és érdekei jutnak egymással ellentétbe, mert 
V. Károly császár az Imperator Romanorum Semper Augustust 
csak úgy tudta elképzelni, ha a pápa koronázza meg császárrá, 
pápa és császár egymást anyagilag és erkölcsileg kölcsönösen 
támogatják és intézményeiket kölcsönösen fenntartják. Ezen 
politika azonban igen könnyen Canossába vezethetett, a miért 
is arra kellett törekedni, hogy a pápai befolyást lehetőleg korlá-
tozni kell, nehogy a római császári hatalom ebből kifolyólag 
csorbát szenvedjen. Luther és a reformátió I. Miksa császárnak 
nem volt ellenére, mert egy hatalmas német nemzetegyház lehe-
tősége a császár kezében félelmes fegyver lehetett a pápa elle-
nében. De már V. Károly, a mikor a reformátió teljesen pápa nélkül 
akart szervezkedni, akadályokat gördített eléje, bár egyes 
reformoknak az egyházban sem ő, sem testvére Ferdinánd 
főherczeg és magyar-cseh király nem voltak ellenségei; mutatja 
ezt a Károly által önhatalmilag, pápai beleegyezés nélkül adott 
augsburgi Interim és Ferdinánd álláspontja a tridenti zsinaton, a 
midőn főpapjai által a ccelibatus és az egy szin alatti úrvacsora 
eltörlését sürgette. A pápaság azonban ezen engedmények által 
egyházi tekintélyének utolsó maradványát látta veszélyeztetve s 
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azért a tridenti zsinaton merev konservativ álláspontjából sem-
mit sem engedett, miáltal nemcsak a teljes katasztrófától mene-
kült meg, hanem lassanként a spanyol világhatalom, a jezsuiták 
és a tömegek vakhite által megsegítve, védelembó'l támadásba 
ment át. A harcz még csak egy évszázad múlva a XVIII. század 
közepén dől el a kúriának teljes diadalával Francziaországban, 
Dél-Németországban és Ausztriában, részleges diadalával Magyar- és 
Lengyelországban és teljes kudarcával a Skandináv országokban 
Skót-Angolország- és Észak-Németországban, valamint a Német-
alföldön is. 

A küzdelem korszakának elején a pápaellenes politikának 
nagy előnyei vannak: Németországban az augsburgi vallásbéke 
a németbirodalmi rendek vallásszabadságát biztosítja, vagyis az 
egyházi birtokok saecularisátioja szentesítést nyert; Anglia, 
Skandinávia, sőt a katholikus Francziaország a német protestán-
sok állandó szövetségese, a katholikus választófejedelmi méltó-
ságokat már csak a reservatum ecclesiasticum vékony szála 
tartja még, három választó fejedelem: a szász herczeg, a bran-
denburgi őrgróf, a rajnai palatínus gróf protestánsok, a még az 
ősi katholikus hitben született és nevelt Ferdinánd császár 
öreg, fáradt, erélytelen, de utóda, a sok Habsburgkoronának 
várományosa, a koronázott magyar király, érzületében és gondol-
kozásában protestáns. 

Miksa főherczegnek protestáns érzülete úgy a katholikus, 
mint a protestáns világban nagy perspektívákra adott alkalmat: 
magatartásától függött, hogy Németországban egy nagy nemzeti 
egyház létesülhet e a német császár fősége alatt, ki azután meg-
szűnik római lenni a szónak pápás és egyetemes értelmében, 
vagy pedig a császár elfogadja a pápa szövetségét és ketten 
együtt fáradnak a katholicismus és a császárság régi traditiói 
megőrzésén. 

Miksa császár már atyja életében felismerte a saját histó-
riai missióját, ambitiója i s lett volna a nagyszabású feladatra, do 
nem volt meg benne az, a mi mindenek felett szükséges ilyen 
missió betöltésére: a saját személyébe és feladatába vetett 
megingathatlan hite, a mindent koczkáztatni kész, önfeláldozásig 
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menő elszántság, az aczélkemény akaró képesség, a hogy ez meg 
volt később, de az ellenkező irányban, a rekatholizálás terén, 
öcssében, II. Ferdinándban. 

Pedig ha Miksában csak felerészben van meg II. Ferdinánd 
akczióképessége, mint pr.otestáns cseh király és negyedik német 
világi választó a német nemzeti császárságot megalapíthatja, a 
saecularizált német egyházi választófejedelemségekkel teremthet 
maga körül támaszokat és egész közép Európa protestáns alapon 
fejlődik. 

Hogy nem igy történt, azt Miksa egyéniségén kívül annak 
a körülménynek is kell betudnunk, hogy a protestáns fejedel-
mek, rendek, nép, egyház és tudomány Miksát nem támogatták 
kellőkép, nem voltak szervezve, későn vették észre az újra 
szervezkedő pápaság félelmes erejét és támadását, túlságosan 
bíztak önmagukban és könnyelműen sokat hagytak a véletlenre. 

Hogy Miksa, mint a Habsburg koronának várományosa, csak-
ugyan át volt hatva protestáns érzülettől, az ma már kétségte-
lenül megállapított tény.1) Atyjával Ferdinánddal is sokszor jött 
vallásos nézetei miatt összeütközésbe. Ő maga, nagynénje Mária 
özvegy magyar királyné és a két századdal később ólt II. József 
császárok jutnak a Habsburgok közül azon, náluk úgylátszik 
tragikus sorsra, hogy a római egyházzal szemben foglaltak állást. 
Meggyőződése szerint a vallási dolgokban nem dönthet a kard ; 
a lelkiismereteken uralkodni akarni a legnagyobb bűn. Udvari 
papja, Pfauser Sebestyén, a bécsi Augustinus templomban luthe-
ránus szellemű prédikációkat tartott. Egyik udvari papja meg is 
nősült. Pfauser révén állandó összeköttetésben állott Melanchthónnal, 
ki utolsó nagy fontosságú iratát, melyben állást foglal a bajor 
inquisitio artikulusaival szemben és a protestantizmus contro-
vers kérdéseiben is, egyenesen Miksának küldi el. Bizalmas leve-
leiben határozottan a megtisztított tan hívének vallja magát ; 
szeretné, ha a protestánsok között teljes volna az egyetértés, 

') L. Maurenbrecher, Historische Zeitschrift LXXIX k. 241. 1. Hopfen, 
Kaiser Max II. und der Komprorniss-Katholicismus. Johanny: Der Protestan-
tismus in Wien. Wiener Evangelische Vorträge I. 86. 1. Loesche, Geschichte 
des Protestantismus in Oesterreich in Umrissen. 
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mert akkor a pápa nyakára lehetne tenni a kést. III. Frigyes Rajnai 
palatínus grófnak azt írja, hogy fél, mikép rövid idő' alatt mint 
földönfutó lesz kénytelen udvarába jönni vallásos meggyőzó'dése 
miatt, kéri tehát, hogy fogadja szívesen. Más német protestáns 
fejedelmekhez azon kérdéssel fordul, hogy mittevő legyen akkor, 
ha atyja erőszakkal kényszerítené a misén való részvételre, 
melytől pedig undorodik. Épen a protestáns fejedelmek figyelmez-
tették Miksát arra, hogy ilyen magatartással el fogja idegeníteni 
a katholikus választó fejedelmeket. Miksa talán kitartásra való 
buzdítást várt a német prot. fejedelmektől és e helyett opportunus 
magatartásra való intést nyert tőlök, ehhez járultak atyjának Ferdi-
nándnak fenyegetései, könyörgései és körmönfont politikai intelmei. 
Végül nem maradt el a pápai kúria azon magatartása sem, 
mely az adott esetben reá nézve legnagyobb haszonnal járt. 

Miksa igazán vallásos érzületéről kellőkép informáltatva a 
kúria is fontolóra vette a nagy veszedelmet, mely Miksa protes-
táns érzületével esetleg a katholicismust fenyegetheti. Csak nem 
regiben vesztette el a pápaság Angliát a miatt, hogy túlságos merev 
álláspontra helyezkedett Vérengző Máriával szemben, ki pedig jó 
katholikus volt és a pápaság javát is akarta, de a rekatholizálás 
nehézségei miatt türelmetlen pápaság a legridegebb és legszél-
sőbb eszközöket alkalmazván, Angliát Erzsébet királynő és a 
protestantizmus álláspontjára kényszerítette. Miksa császárral 
tehát nem volt szabad merev, intranzigens alapon tárgyalni, az 
ő egyéni nézeteit respectálni kellett és így nem lehetett őket 
eretnektanoknak nyilvánítani, hanem igenis azt a színt kellett 
nekik adni. mintha a pápaság előzetes tudtával és beleegyezésé-
vel vallaná a császár a dogmától eltérő nézeteit és ha a körül-
mények megváltoznak, az engedményt vissza lehet majd vonni. 
Ezen engedményeknek köszönheti részben a római katholikus 
egyház, hogy Miksa az egyház tagja maradt, hogy a Habsburg 
dynasztia német nemzetivé nem tudott átalakulni és így Rómának 
állandó szövetségese maradt és hogy a Habsburgok német tar-
tományai meg a többi német tartományok szellemi kapcsa meg-
lazul ós heterogén alapon külön politikai alakulások indulnak meg 
és csirájukban az osztrák és porosz ellentétet rejtik magukban. 

8 
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Igy keletkezett Miksánál és igen sok világi főúrnál azon 
meg nem állapodott vallásos érzület, melyet kompromissz-katho-
licismusnak szoktak nevezni. Ennek a hívei tehát katholikusok 
akartak maradni, nem sokat törődtek azonban a püspökökkel, 
annál kevésbbó a pápákkal, elvetették a bérmálást. böjtöt, fülbe-
gyónást, búcsút, tisztító tüzet, a szentek és ereklyék tiszteletét, 
utolsó kenetet, a zárdai életet és papi nőtlenséget, ellenben köve-
telték a két szín alatti úrvacsorát és a mise nemzeti nyelven 
való kiszolgálását. Ezen az alapon volt szándéka Miksának a 
régi és új hitet egymással egyesíteni, ezért törekedett a klérus-
ban egyházi fegyelmet, a protestánsoknál egységes tant létesíteni 
és kérte a pápát, hogy a kelyhet és a papok nősülését engedné 
meg. Csakhogy a tridenti zsinat ez utóbbiakra nézve már 
korábban a non possumus álláspontjára helyezkedvén, Miksa 
királynak csakis rendkívüli formában, fenntartásokkal és klauzu-
lákkal engedhette meg azt, hogy alattvalóinál az úrvacsorának 
két szín alatti kiszolgálását eltűrheti és a mellett a kath. egy-
háznak tagjai is maradhatnak. 

Mindezen szövevényes állapotoknak megtaláljuk mását 
Magyarországon is. A királynak a személye lévén mérvadó, a 
Habsburg-Magyarországon csak oly értelemben lehet szó protes-
tantizmusról, a hogy ezt a körülmények megengedték. A mohácsi 
vészig a hivatalos Magyarország és a rendek is megmaradnak 
katholikusoknak, a német lakossággal biró szabad királyi váro-
sokban ellenben rokonszenv mutatkozik a reformátió iránt. Ezen 
rokonszenv közvetlenül a nyugati határvidéken még a XVI. 
században alig képes intézményes úton érvényesülni; a katholi-
cizmussal való szakításról beszélni a XVI. század közepén 
Magyarország nyugati részeit illetőleg legalább is korai dolog. 
Azok a főurak, kiknek utódai később, a XVI. század végén és a 
XVII. század elején valósággal protestánsok, még a XVI. század 
közepén nem igazán azok, hanem érzületüknél és talán érdekeik-
nél fogva is a reformátió bizonyos tanát magukévá teszik ugyan, 
de formálisan a katholikus egyház kebeléből nem lépnek ki, a 
minthogy az első protestánsoknak ezen formális kilépésre semmi 
szükségük nem volt. Ε körülmények okozták azután azt, hogy 
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a jelenleg már szorosan elkülönített protestáns felekezetek egyes 
írókat, tudósokat, papokat, főurakat a maguk számára követel-
nek, holott tulajdonképpen azok csak kompromissz-katholikusok 
voltak. így Nádasdy Tamás nádort a protestánsok mindjárt 
kezdetben a maguk számára foglalják le, holott késő öregségé-
ben nyilatkozik úgy, hogy a lutheri hitvallást Magyarországon 
ki kell irtani. Már utódai, a csepregi colloquiumot összehívó és 
a Bécsben lefejezett Nádasdyak határozott protestánsok. Verancsich 
Antal, későbbi esztergomi érsek, egyidőben szintén nem olvasott 
misét, mert várakozó álláspontot foglalt el, hátha a Tridentinum 
eltörli majd a misét. Mikor Oláh Miklós a felső magyarországi 
papokkal zsinatot tart, ezek mind katholikusoknak vallják ma-
gukat, a katholikus egyháznak minden dogmáját elfogadják, — 
pedig legnagyobb részük nős és két szin alatt szolgáltatja ki az 
úrvacsorát. Kétségtelen, hogy ezen nős és az úrvacsorát két 
szin alatt kiszolgáltató papok alkották meg a későbbi protestáns 
egyházat, de ez formálisan csak akkor vált ki szervezetileg is a 
katholikus egyházból, midó'n akadt egy Bocskay István, ki a 
katholikus Habsburgoktól az új egyház létjogát az erősebb jogá-
nál fogva megállapította és akadt egy Thurzó György nádor, ki, 
mint a konfoederált magyar rendiség képviselője, intézményes 
alapon tette lehetővé a régi és új vallás híveinek a különválást. 

A mikor tehát Oláh Miklós esztergomi érsek a tridenti 
zsinat határozatai értelmében igyekszik papságát irányítani, 
tulajdonképen nem rekatholizál, csak épen megakarja akadá-
lyozni azt, hogy az érzületben és lényegben már nem katholikus 
papok szervezetileg is külön váljanak a régi egyháztól. A katho-
likus egyház szempontjából tehát azon nagy érdeme van Oláh 
Miklósnak, hogy a Habsburgok Magyarországában a protestánsok 
szervezkedését egy félszázaddal későbbre tolta ki. A török hódolt-
sági, az erdélyi fejedelmi, az észak-magyarországi és dunántúli 
részekben azonban ő sem tudta megakadályozni a protestánsok 
szervezkedését, a mint ezt az egervölgyi, herczegszőllősi, debre-
czeni és soproni zsinati kánonok mutatják. 

Egyébként Oláh Miklós érsek megelégedett mindenütt a 
katholikus egyház látszólagos, külső és formai diadalával, a 

8* 
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minthogy ő ennél többre az akkori körülmények között nem is 
vállalkozhatik. Miksa korában nem lehetett eljárni úgy, mint 
később II. Ferdinánd és Leopold korában. Oláh Miklós kihirdet-
teti az egyházi szószékeken, hogy az összes vallásos könyveket 
el kell hozni a parochiára, a hol azután elégették őket, de azt 
már nem volt módja megakadályozni, hogy ez ellen a szabad 
királyi városok a királynál panaszt emeljenek, ki azután az 
ilynemű autodafékat királyi parancsszóval beszünteti. Oláh 
Miklós érsek egybehívja egyházmegyéje papjait és megvizsgálja 
őket különösen azon tanokra nézve, melyek a régi és új egy-
házaknál eltérnek. Hogy ezen vizsgálatok miként folytak le és· 
minő haszonnal jártak az egyházra, azt mutatja azon két pap-
nak az esete, kik Somogyi Péter vágsellyei tanítóval együtt 
kerültek az esztergomi érsek Ítélőszéke elé. 

Schrödl József, 
pozsonyi ev. lyc. tanár-



A velenczei Fondaco dei Tedeschi és a gályarabok. 

A gályarabok általánosan ismert történetében nem kis 
szerep jut a velenczei német kereskedőknek, akik nemcsak nagy 
pénzáldozatot hoztak hithőseink érdekében, de egyébként is 
sokat fáradoztak érettük. Ε német velenczei kereskedőkre vonat-
kozólag a különben részletes forrás, a Kocsi Csergő Bálint-féle 
Narratio Brevis nem sok felvilágosítást nyújt. 

A gályarabok történetével foglalkozván, a szóban forgó 
velenczei német kereskedők után kutatni kezdtem. Kutatásom 
eredménye a következő: 

A velenczei német kereskedők kevés kivétellel a Rialto hid 
mellett, a Canal Grande partján épült palotában laktak, amelyet 
Fondaco dei Tedeschi ( = németek fondakója) néven ismernek 
még ma is a velenczeiek. Mostanság a Fondaco dei Tedeschi 
palotában a pénzügyigazgatóság van elhelyezve. 

A fondako sző állítólag az arab fonduk szóból származik; 
jelentése egy a görög πανόοχε'ιον (régibb alak ηάνόολος) szóéval, 
a mi oly raktárt jelöl, amelyben vendéglő is van. 

Velenczében két ilyen Fondaco volt, egyik a Fondaco dei 
Turchi, vagyis a török kereskedők bolt és szállőháza, a másik a 
Fondaco dei Tedeschi a német kereskedők használatára. Mindakét 
Fondaco a velenczei köztársaság tulajdonát képezte, tehát a török 
meg a német kereskedők csak zsellérségben bírták. A Fondaco 
dei Tedeschi 1228-ban épült a „Teutonici" kereskedők számára 
(a teutonok közé sorozták a tulajdonképeni németeken kivül a 
szavojaiakat, cseheket, lengyeleket és . . . . magyarokat!), a tűz-
vész azonban ezt az eredeti épületet elhamvasztotta, s a velenczei 
köztársaság a Fondaco dei Tedeschi ma is álló palotáját 1505-ben 
építtette. Ma ugyan már nem sok dísz található rajta, de gálya-
rabjaink idejében e palotát kivül Tizian festményei díszítették, 
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belül pedig a dúsgazdag német kereskedők ékesíttették a velenczei· 
hires művészekkel. 

A Fondaco dei Tedeschiben 25 bolthelyiség és 72 lakószoba 
volt, amelyekben a német kereskedők és alkalmazottjaik laktak. 
A Fondaco lakói maguk közül úgynevezett consulokat válasz-
tottak, hogy ezek őket a köztársaság hatóságainál és egyebütt 
képviseljék s a Fondacot igazgassák. 

A velenczei német kereskedők legnagyobbrészt Augsburgból. 
Nürnbergből és KaufbeuernbSl származtak, s az evangéliomnak 
nemcsak szóval, de tettel is buzgó követői voltak, mivel azon-
ban az inquisitio emberei éberül őrködtek az „eretnekség ellen"r 

a Fondaco lakói a legnagyobb titokban, csakis magán uton 
végezték istentiszteletüket. Amit a mi gályarabjaink érdekében 
tettek, arról részben a Lampe-féle Históriában található EIKAE 
Literarum (447—489. 1.), részben a Kocsi Csergő Bálint Narratio-
Brevisében lelünk felvilágosítást. A gályarabok ügyét Velenczében 
Zaffi Miklós támogatta leginkább, akiről egy más alkalommal 
fogom bebizonyítani, hogy nem orvos volt, hanem a velenczei 
német református gyülekezet lelkésze. 

Forrásaink a kereskedők közül Fontén és Bergert, Schorer 
Keresztelő Jánost és Lauber Mátyást jelölik meg. Fontén és 
Bergerre vonatkozólag új adatot nem találtam. Szerencsésebb 
eredményre jutottam a Schorer és Lauberre vonatkozó kutatá-
somban. Eredményeim a következők: A Schorer család Augsburg-
ból származott Yelenczébe, s a Fondaco dei Tedeschiben vagy 
170 esztendőn át tartózkodott. A Fondaco dei Tedeschi anya-
könyvei arról tanúskodnak, hogy már 1551-ben állandóan Velen-
czében tartózkodott a három Schorer testvér: Ferencz, György 
és Jeromos. Az 1029. évben Augsburgból Velenczébe menekült 
Schorer Raimund (lásd: Zapf, Augsburgische Bibliothek 1795. 
246. és 423. lap) s itt 1637. ápril 10-én halt meg. Schorer 
Raimund fia Schorer K. János, aki a gályarabok érdekében 
annyit fáradozott. Ő már az 1640. évben viselte a Fondaco· 
consuli tisztét, tehát 1676-ban már éltes embernek kellett 
lennie. Sikerült arczképét is megszereznem, amely alá e sorok 
vannak irva: 
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Sic Jan-Baptistae Schoreri vultus habebat: 
Pagina virtuti haud sufficit ulla viri. 

(amico dilectissimo memoriae caus. F. Norimb. 
Johannes Michael Dilherrus P. et Ρ. P.) 

Udalricus Meyr Pinxit. Matthaeus Kiisell sculpsit. 
Schorer K. János a Fondacoban levő lakásán kivül a S. Giu-

liano templom mellett a Pontedeila Guerra közben is tartott szállást. 
Ez utóbbit valószínűleg abból a czélból, hogy itt evangéliomi isten-
tiszteletettartathasson. Nem is maradt titokban ez a tény, s a ható-
ság előtt gyanúba jött, de mivel az „eretnek" istentisztelet vádját 
rábizonyítni nem tudták, megelégedtek azzal az utasítással, hogy 
„Schorer K. János uram a jövőben a botránkoztatástól óva-
kodjék." 

A Lauber család Kaufbeuernböl származott Velenczébe, de 
nem állapítható meg, hogy ez a Velenczébe származás mikor 
történt. Tény az, hogy a gályarabokat pártfogoló Lauber Mátyás 
a Fondacoban 1664 óta lakott, s itt a német kereskedők consuli 
tisztét viselte 1666-tól 1669-ig és 1673-tól 1675-ig. 1710. decz. 
26-án halt meg, s a Lido szigetén temették el.1) Sírfelirata a 
következő (lásd Cicogna 509. fasc. 6. Isole Lido. Inscrizioni nel 
cimiterio degl' Inglesi, Alemanni ec. n. 5.) 

Sta viator 
Hic iacet 

') Lauber Mátyás sírhalma báró Degenfeld Ferdinándé mellett volt, 
aki a magyarországi Degenfeldek őse. Ennek sírfelirata: 

Illustrissimus et excellentissimus dominus 
Dn. Ferdinandus 
L. B. a Decenfeld 
S. Ven. reip. conductus 
Ser. electori Palatino a consiliis intimis 
et eiusdem consil. bellici praeses 
Natus est 31 decembris anno MDCXXIX 
denatus 25 április anno MDCCX 
hic suam expectat anastasin 
prout pius prudens fortis et constans 
et immortalitate dignus eheu 
saxum hoc erigi curabant ex fratribus nepotes. 
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IUustrissimus Dominus Mathias Lauber 
S. Caes. Mai. a consiliis in mercibus dirigendis 

nationique Germanicae quae degit 
hic Venetiis suo tempore fuit 

consul meritissimus 
Natus Kaufbeira 27. ianuarii 1627 

et denatus 
1710 26 Decembris die Sti. Stephani 

Yenetiis 
animae requiem precare et lucem 

perpetuam. 

A XVII. század második felében egyébként a következő 
nevesebb német családok laktak Yelenczében: 

Auracher (Nürnberg), Burkhard (Zürich), Ebért, Eicheler, 
Fleischbein (Majna Frankfurt), Haid (Nürnberg), Hopfer (Augsburg), 
Imhof (Nürnberg), Kechel (Ulm), Langenmantel (Augsburg), Lauber 
(Kaufbeuern), Mangolt (Kaufbeuern), Möller (Lindau), Pfeffenhauser, 
Peller (Nürnberg), Pilgram (Memmingen), Pommer, Rottenhofer 
(Nürnberg), Schmid, Schorer (Augsburg), Sebald. 

Valószínű, hogy a felsorolt családok mind hozzájárultak 
többé-kevésbbé a gályarabok és a buccarii vértanuk kiszaba-
dításához. 

Kocsi Csergő Bálint a Buccariból kiszabadultakra vonat-
kozólag a következőket mondja: 

Expositi in portu, alii quidem suis viribus diversorium 
ingredi poterant, sed Stephanus Kallai jam jam moriturus, per 
pium et fidelem fere per annum hospitem Reverendi Stephani 
Beregszászi D. Constantinum Albertum Nobilem Rhaetum ulnarum 
complexu, in quartam usque contignationem diversorii ad Mariam 
Formosam deportatus est: et ibidem Vir pius et Doctus, Con-
stantissimus et invictissimus Christi modo nominatus Martyr pic 
in Domino propter Dominum Anno 1676 Mensis May 24 moritur. 

Szóval a Buccariból szabadultakat a velenczei Maria Formosa 
téren levő vendégfogadó negyedik emeletén helyezték el. A Maria 
Formosa tér mai napig is megvan, s rajta a négyemeletes ház. 
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Sikerült megállapítnom, hogy miért épen ebbe a szállóba, 
„diversoriumba" vitték őket. Steffani Sebestyén következő czimű 
kis könyve vezetett nyomra: 11 Faro delle cioe Venetia supplichevole 
e festiva per la liberatione di Vienna ... In Venetia. 1684. Ez a kis 
munka, amint czíme is mutatja, Bécsnek a török ostrom alól 
történt felszabadításáról szól, s többek közt élénk képét adja azon 
ünnepélyeknek, amelyeket Bécs felszabadításának örömére ren-
deztek. Az 5. lapon így szól: 

„II Campo á Santa Maria Formosa era il Teatro 
ove con piu frequenza confiuivano i popoli al Palaggio del 
Signor Baron Tassis, Mastro generale delle Poste di Germania, 
situato in detto Campo, s'affovalano ä truppé ä truppé, mercanti, 
botteghieri, operarii, e fino alla mezza nőtte per il piu da quel 
Cavagliere accreditatissimo, attendavano i ragguagli, ο prosperi 
ο avversi con impazienza si grandé, che non e facile esprimerla." 

Ebből az idézetből kitűnik az, hogy a velenczei Santa Maria 
Formosa téren nagy néptömeg gyűlt egybe báró Tassis most 
Taxis, a póstavállalat tulajdonosának háza elé. Az a diversorium, 
amelybe a gályarabok szálltak, véleményem szerint tehát ez a 
postaház volt, mert hiszen közismert tény az, hogy ez időben a 
nagy városok postaállomásain egyúttal szállóhelyiségek is voltak 
a postakocsikon, vagy hajókon érkezettek vagy elútazni kívánók 
használatára. 

Balogh Elemér, 
ev. ref. lelkész. 



Jézus Krisztus a nevelésnek elve. 
(2-dik közlemény.) 

B) POSITIV, KIFEJTŐ RÉSZ : 

A k e r e s z t y é n v a l l á s l é n y e g e . 

A keresztyén vallás lényegének előterjesztésével kívánunk 
felelni azon kérdésre, hogy váljon a keresztyén vallás megfelel-e 
nevelési elméletünk központjaként oda állított tiszta éniség állás-
pontjának, a vallás-erkölcsi jellem eszményének s továbbá, hogy 
váljon felismerjük-e a keresztyén vallás lényegének kifejtésénél 
azon erőket, a melyek a jelent állandóan áldólag a haladás 
irányában meghatározzák. 

Ugy látszik azonban, hogy igen bajos a keresztyén vallás 
lényegének meghatározása, minthogy az, a mit ma keresztyén 
vallás neve alatt ismerünk, egymással nem egy pontban lénye-
gesen ellenkezik, s az őskeresztyénség forrásai sem oly tiszták, 
hogy azokban a keresztyén vallást teljességében híven felismer-
hetnők. 

Ezért habár csak futólag is néhány szót 

I. a k e r e s z t y é n v a l l á s t ö r t é n e t i f o r r á s a i r ó l . 

Minden dolog lényege keletkezésében mutatkozik legtisztáb-
ban. A felekezeti eltérő felfogás mögött: ott van az evangéliom, 
a mely nevezetesen synoptikusi alakjában megbízható forrása a 
keresztyénség keletkezése korának. Lukács evangelista. a ki 
Domitian (81—96) idejében irta evangéliomát, mint történész 
fogott tárgyához. Tőle tudjuk (1, ,—4), hogy akkoriban már 
sokan {ηολλη)) kisérlették meg a megbizonyosodott (των πεηληρο-
(poorμένων εν νμΊν πραγματών) történeti tényeknek rendszeres 
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összeállítását; tudjuk azt, hogy ezek Jézus kortársainak kezdet-
től fogva szem és fültanúinak hagyományára támaszkodnak, 
tudjuk azt, hogy Lukács maga is mind erre támaszkodva, s 
mindennek kritikailag (ί'σ.ριβωc) utána járva vállalkozott egy 
teljesen megbízható rendszeres (/.α^εξής) történet megírására (ha 
έαιγνως τιερί ibv -λατηχήτης λό)ων τίρ dacfάλειαν). 

Tény az, hogy igen "lelkiismeretesen járt el a megbízható 
hagyomány összeállításában, mivel még stylusát is önmegtaga-
dőlag megváltoztatja: a megbízható anyagot szószerint adva, oly 
annyira, hogy az ő evangéliomában egészen határozottan két 
forrást külömböztethetünk meg: t. i. egyiket, a melyet Máté 
evangelista a λόγια •/< ρίακά-ban (λεχθέντα -ml nραχΟέντα) is 
használt, s a másikat, a mely a mi Márk evangéliumunkban 
van meg.1) 

Megbízható forrással rendelkezünk tehát a keresztyén vallás 
keletkezése korára nézve synopt. evangéliomainkban.2) 

Nem tagadjuk azonban, hogy a forrás nem valami bőséges: 
lényegileg csak is Jézus három éves galileai működését tár-
gyalja, s hogy ezen történeti törzset is mondaszerű, mythikus 
repkénynyel fonja körül; s végre, hogy a történeti anyagot is oly 
csudás vonással látja el, a mely mi bennünk nem kelt nagy 
bizalmat történeti megbízhatósága iránt. 

Közelebb azonban tekintve ezen aggodalmaskodó ellen-
vetéseket: azokat elejthetjük, sőt részben éppen ezek tanúskod-
nak az anyag történeti megbízhatósága mellett. 

Nem volna Jézus a történetnek, az emberiségnek providen-
tiális alakja, ha életének homályba burkolt szakát mythosok, 
mondák nem ionnak körül. Vallási herosokkal szemben szük-
ségszerüleg érvényesül annak tudata, hogy őket létükben a 

') Ugyancsak ily lelkiismeretességgel jár t el evangéliomát folytató 
„Apostoli cselekedetek·1 művében, a hol is az egyes forrásműveket szintén 
szorosan megkülömböztethetjük. 

2) János evangélioma a megdicsőült Urat, mint λόγος-1 emeli minden 
emberi fölé, megfosztva Jézust emberi vonásaitól , s a közvetlenségében meg-
ható jóságos és emberi tényt is kiszámított isteninek tüntetve fel. (A csudák 
epideuktikus jellege, nevezetesen Lázárus feltámasztása stb.) 
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közönséges történeti pragmatika meg nem magyarázza, s hogy a 
mulandóság természeti törvénye fölöttük haláluk után nem 
gyó'zedelmeskedhetik. Ezen minden eredeti elmére egyaránt álló 
igazság szüli a nagy férfiak születését megeló'ző és kiséró', vala-
mint a halálát kisérő mythikus elbeszéléseket, egy feltétlenül 
igaz eszmének materializálását. Nem lett volna Jézus clZ, cl lei 
volt, ha ily elbeszélések nem keletkeztek volna híveiben. Jézus 
vallási jelentőségét, hatásának híveiben való visszhangját látjuk 
a mythosokban. 

Értjük továbbá — különösen Jézus korában az evangéliomi 
történetnek más különben is csudás vonásokkal való ellátását. 
Az akkori kor más szemmel nézte a csudákat, mint a mienk. 
A csuda fogalma még nem különült el a csudástól; s a csuda 
nem jutott, úgy a mint ma, a természetivel, az észszerűvel 
ellenkezésbe. A próféták csudatevéssel legitimálták küldetésü-
ket; a kor az istenes embertől emberfelettit, csudát követelt. 
Kiemelkedő nagy személyiségek, a kik nem annyira elméletük, 
mint személyiségük ereje alapján hatnak •— még ma is csuda 
szerű, suggeráló, szellemi uton testet is gyógyító hatást létesí-
tenek. Nincs tehát mit csudálkozni a fölött, hogy az evangéliumok 
is bizonyos előszeretettel mutatják be Krisztus csudatetteit. 

Ilyen viszonyok közt relátiójuk hitelességét nagyon is emeli 
az a körülmény, hogy a csudák ily felfogása daczára mégis közlik 
azt, hogy Jézus maga a csudát nem becsülte sokra, sőt egye-
nesen kicsinyelte s a csuda-kivánást rosszalta Mt. 12, 39. 16, 4; 
sőt még azt is közlik, hogy Jézus, mivel hogy nem talált hitet, 
nem is volt képes csudát is végezni. Mt. 13, 57. 58. A szerző ön-
maga ellen szól, de mégis közli a hitelességében éppen e miatt 
emelkedő tényt. 

Vannak különben a csudákon kivül a synoptikus evan-
géliomokban is még oly tények a melyeknek keletkezését a kor-
viszonyok magyarázzák s melyeknek hiteles voltát magok az 

') Nagyon megfigyelendő azonban a synoptikusoknál és János evan-
géliománál a csudának a jelentősége. 

Mig amazoknál a csuda a hitnek egyrészt s másrészt a könyörülő 
szeretetnek gyermeke: addig Jánosnál az istennek inkább önző kijelentése. 
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evangéliomok is megczáfolják. Ezek közé tartoznak az eschato-
logiai jövendölések. A korviszonyok magyarázzák meg, hogy az 
eschatologia az evangéliomokban, nevezetesen Máté evangéliomá-
ban nagy tért foglal el. Minél kétségbe ejtőbb a jelen: annál 
élénkebben tűnik fel egy jobb kornak a képe. A zsidó a múltba 
e jobb kort nem helyezheté; nem engedé ezt meg vallásának 
igéreti jellege, jövőre való irányulása. Á létező' állapot azonban 
oly végtelen rossz volt, hogy természetes alapon kifejlődő uto-
pistikus képek nem keletkezhettek. Egy természet és történet 
fölötti hatalom: Isten létesít egy oly országot, a mely e földivel 
szemben a túlnanban nyeri valóságát s mely országba az egyesek 
csak is nagy katasztrófa utján, a végitélet utján juthatnak be. A 
bűnösök lakolnak, az isteni küldött hivei pedig eme túlnanban 
laknak boldogan. 

Igen természetes, hogy a nyomor, az üldöztetés a túlnan-
nak eme képét csak még inkább kiszínezte úgy, hogy e képnél 
igen bajos megállapítani, hogy mennyiben osztozkodott Jézus az 
ő korának e felfogásában s nevezetesen, hogy a képnek mely 
színei az elnyomottak fantáziájának vetítései.') Igen természetes 

') Feltéve, hogy Jézus ezen túlnani képzeteket hirdette volna: ezen kép-
zetek határozottan nem voltak az ő sajátos képzetei, hanem korának képzetei. 
Külömben én teljesen kizártnak tartom, hogy Jézus ezen eschatologikus kép-
zeteket hirdette, avagy azok elhivésében osztozkodott volna kortársaival, 
nevezetesen nem azokban, a melyeket Máté evangélioma szerint Jézus egye-
nesen hirdetett. 

Egyenes képtelenség az, hogy ugyanaz, a ki mint orvos jő, ki hivatását 
abban látja, hogy a bűnösökön és bajosokon könyörüljön, lehetőleg mindenkin 
segítsen: hogy ugyanaz mint kérlelhetlen itélő, elkárhoztató biró jelenjék 
meg. Mt. 14, 58. s köv. 

Lehetetlen, hogy ugyanaz, a ki az alázatosságot, a szerénységet, a 
gyermeki lelkület egyszerűségét prédikálja, hogy ugyanaz a legnagyobb pom-
pával, dicsőséges széken ülve jelenjék meg. Mt. 25, 31 s köv. 19, 28. 29. 

Lehetetlen, hogy ugyanaz, a ki tanítványainak a kölcsönös szolgálás 
elvét hirdeti: hogy ugyanaz Zebedeus fiainak anyját egy Isten által elkészített 
rangfokozattal (t. i. hogy ki ül majd Krisztusnak jobbja és balja felül) vi-
gasztalja. Mt. 20, 20 2S. Lehetetlen, hogy ugyanaz, a ki az üdvözülhetést 
tisztán csakis Istentől teszi függővé — s így az ember részéről a teljes sze-
rénységet és aphasiát követeli: hogy ugyanaz — a tanítványok nevében 
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végre, hogy az üldöztetés korában, akkor midőn immár a helyzet 
erkölcsileg, de physikailag is elviselhetetlennek, gonoszságában és 
szorongatott voltában immár magasabbra nem fokozhatónak 
mutatkozott, hogy ily időben a szabadulásnak, az új rend felállí-
tásának, a végitélet alapján Isten országa megalapításának kora 
a leg közelebb időpontban bekövetkezőnek tünt fel. Igen bajos e 
tekintetben is a Krisztusnak tulajdonított szavakat igazán neki 
betudni.1) 

Végre ezen nem hitelesek közé tartoznak még nevezetesen 
Máté evangéliomában azon részletek, a melyek már az egyházi 
fegyelemnek, rendnek megalakulását s magának az egyház func-
tioinak mágikus hatásában való hitet feltételezik. Ε részletek 
éppen azért későbbi korból kerültek be az evangéliomba, Krisztus 
szájába.2) 

kérkedő Péter számára a tanítványokat a palingenesia idejében 12 székre 
ültesse, a végett, hogy ők ítéljenek Izráel 12 törzse fölött. Mt. 19, 28. 29. 

4) Ezen felfogást megczáfolják magának, Jézusnak egyes kijelentései, a 
melyek evangélioma szellemével teljesen egyeznek. Kovászhoz hasonlít ja a 
mennyek országát, a mely lassan, fokozatosan hat ja át e világot (Mt. 13, 3S); 
más helyütt mustármaghoz, a moly lassanként legnagyobb zöldséggé, sőt fává 
növekszik (13, 32). Nem látják előbb, míg nem mondják a prófétákat üldöző, 
megölő és kövező jeruzsalemiták: Áldott ki jő az Úr nevében Mt. 23, 39. Ezen 
lehetőleg távol eső korig együtt érik a konkoly a gabonával (13, 29) az 
ítéletre. 

Ezzel szemben ugyancsak Mt.-nál vannak oly helyek, a melyek a vég-
itélet napját rögtön, hirtelen bekövetkezőnek mondják (24. fej.) s leghatáro-
zottabban felveszik, hogy a létező nemzedék e napot megéli (24, 33 . 34 ), hogy 
némelyek az itt állók közül a halált meg nem ízlelik, míg nem látandják 
jönni az ember fiát királyságában (16, 28.), sőt a térítő útra kiküldött tanít-
ványait Jézus Mt. ev. szerint biztosítja, hogy be sem jár ják Izráel városait, 
— s már is elérkezik az ember fia (10, 23). 

Ezek ki nem egyenlíthető ellenmondások. 
2) Mt. 18. 1 5 _ „ - b e n fokozatos egyházi fegyelem gyakorlásról van szó. 

Ε szavak itt is az összefüggés szerint magyarázandók és itélendők meg. Jézus 
az előzőkben elmondja gyönyörű példázatát az elveszett juhról"; a pásztor a 
99-et ott hagyja s keresi azt az egy elveszettet s nem nyugszik, míg azt 
meg nem találja. Éppen így nem akarja Isten azt, hogy a kicsinyek közül 
csak egy is elveszszen. 

Ezen kereső, mentő, minden mást otthagyó, az eltévedt után fáradozó 
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Az evang. történet hitelességét végre emeli, hogy a synop-
-tikusok majdnem kizárólag Jézusnak galileai szereplését adják, 
holott — ha irányzatos lenne elbeszélésük — bizonyára judaeai 
szereplését emelték volna leginkább. 

Megbízható történeti forrással rendelkezünk tehát bár 
végre azt sem tagadjuk, hogy nevezetesen Máté evangéliomában 
a szerző' azon igyekezete, mely szerint Jézust úgy tünteti fel 
mint az Ö-Testamentum messiási jövendőlésének betöltését — 
némi tendentiát hoz be a történetbe, a melyet azonban fel-
ismerve — kritikailag ellensúlyozhatunk. (Strauss volt e vonat-
kozások feltalálásában mester.) 

De nem csak megbízható, hanem elégséges bö forrással is 
rendelkezünk a keresztyén vallás felismeréshetésére nézve. Igaz 
ugyan, hogy Jézust illetőleg lényegileg csak is három óv mű-
ködése van előttünk: de igaz az is, 

1. hogy ezen három év éppen azt mutatja be, a mire 
készült ez időszak előtt; azt. a mi az ő hivatása, isteni 
czélgondolata, tehát lényege; hogy ezt nem csak szóval terjesztő 

szerelet után, mely semmiféle kalauzra utasításra sem szorul: következik a 
gyülekezeti rendezett életet feltételező fegyelmezésnek következő receptje: 

1. „Ha vétend ellened atyád fia (quo jure), eredj, dorgáld meg őt 
egyedül 4 szem között: ha szódat fogadja, megnyerted atyád fiát. 

2. Ha pedig szódat nem fogadja, végy melléd még egy-két embert, hogy 
két tanúnak vagy háromnak vallomására bírjon érvénynyel minden ügy. 

3. Ha pedig nem hajt reájuk, mondd el a gyülekezetnek (!); 
4. hogy ha a gyülekezetnek sem fogadja a szavát, olyannak tekintsd 

mint valamely pogányt vagy vámszedőt." 
Ezt Krisztus mondta volna ! ! ? ugyanaz, a ki a törvényszerűségtől, a 

külső pressiótól, a tanuknak, a gyülekezetnek pressiójától megakarta menteni 
— sürgetve az érzületet — a belső függetlenséget?! 

s az a Krisztus, kit a gyülekezet, a synagoga kiűzött és nem tudott 
méltányolni, s ki még maga külön gyülekezetet nem szervezett: ő citáltatja 
az atyafiút a gyülekezet elé? ! 

és továbbá szervezett, rendezett gyülekezet nélkül kinek jutna eszébe 
yalakit a gyülekezetnek feladni, illetőleg arra gondolni, hogy a feladatra ezen 
gyülekezet hasson, amaz a gyülekezetnek engedelmeskedjék: de végre — és 
pedig éppen ezt tartom legfontosabbnak — az a Krisztus, ki a pharisaeusok 
és képmutatók megbotránkozására a bűnösök és a vámszedők társaságában 
időzött, ki azt mondta, hogy ő éppen a betegekhez jött orvosként: ugyan az 
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elé, hanem szavait tettekkel, szenvedésével, halálával is meg-
pecsételte; 

2. igaz az is, hogy Jézus életét — elvi, történeti jelentő-
ségénél fogva — nem csak ez a három év zárja le, hanem vissza-
tükrözi az ő szellemét azon hatás is, a melyet ő környezetére, 
nevezetesen az őskeresztyónségre gyakorolt. Kisszerű annak élete, 
s alantas annak tanítása, a kit és a mit 3 év lezár. Történeti 
nagyszabású személyiségnek élni kell halála után is a történet-
ben s a tannak, a mely nem befejezett rendszer, hanem életelv 
— hatni kell az utókorban mint éltető, folyton növekedő, érvé-
nyesülő erőnek. Krisztus maga is vigasztalja tanítványait a szent 
szellemmel, a mely őket majdan megtanítja arra, a mi ma még 
az ő hirdetésében homályos. 

Ε szerint éppenséggel sem áll az, hogy a keresztyén vallás 
lényegének megismeréséhez teljesen elégséges az evangéliom, 
a szentírás. Krisztus szellemét a történetben való hatásában is 
ismerni kell, hogy annak jelentőségét felismerjük: de más részt 
nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy Krisztus szellemé-

a Jézus absolute nem mondhatta, hogy azt, ki a gyülekezet előtt meg nem 
hajol, tekintsük pogánynak vagy vámszedőnek, illetőleg vele éppenséggel se 
közlekedjünk. Az egyházias fegyelem közben ez a jézusi szellem és tan el-
torzulása. Külömben a többi evangéliomokban erről nincs is szó. 

Az egyházi fegyelem és üldözés közben a vezetők befolyása emelkedésé-
vel érthető, hogy az egyházat vezető egyének működésének mágikus befolyás 
tulajdoníttatik. Krisztus alázattal meghajol Isten akarata előtt. Önzőén imád-
kozik a halál közelében életéért, s fájdalommal sóhajt fel a keresztfán, hogy 
Isten őt elhagyta; s ime az a Krisztus, ki ezen alárendelésben kivánata s 
imája daczára mégis kénytelen érezni az ima tárgya nem teljesíthetésének, 
sőt az elhagyatottságnak keserűségét: ugyanez a Krisztus azt mondhatja, hogy 
azok a gyarló emberek, mint Péter és társai — bármiért is imádkozzanak, 
hogy mind az megadatik nekik ? ! (Mt. 18, 19 20). Sőt ugyanaz a Krisztus, 
ki éppen Péternek állhatatlan, sanguinikus szellemi irányzatát ismerte, ki őt 
szivének Isten ellenes kivánatai miatt, mint Sátánt megdorgálja (Mt. 16, 22. 
23.). s ugyanaz a Krisztus, ki az ember iidvözithetését kizárólag Istennek 
tart ja fenn (Mt. 19, 26.): ugyanaz a Krisztus egy Péternek adja meg a meny·; 
nyeknek kulcsát, s tanítványaira bizza azt, hogy ők döntsenek az üdvözül-
hetés fölött itt a földön és a mennyországban ? ! (Mt. 16, 18. és 18, 1 8 _ 2 0 . ) 
Ezek képtelenségek, a korán mutatkozó hierarchikus irány ízléstelenségei. 
(Külömben ez is csak Mt.-nál van meg így és Ján. 20, 23.). 
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nek a történetben való érvényesülése csak annyiban megbízható, 
a mennyiben egyezik az evangéliomban feltünó'vel. Ez lévén 
a kritérium, lényegileg csakis a synoptikus evangéliomokra 
támaszkodva igyekszünk a keresztyén vallás lényegét felmu-
tatni. 

II. J é z u s K r i s z t u s e v a n g é l i o m á n a k a l a p g o n d o l a t a . 

Jézus központi jelentó'sége abban áll, hogy az ő személyi-
ségében és személyi jellegű tanában elvileg győzedelmeskedett a 
tiszta éniség álláspontja az érzéki, valamint a történeti éniség 
ellentétei fölött. Sem az egyik, sem a másik álláspont magában 
véve nem felel meg az igazi emberinek; még csak Istenben 
érvényesülhet mindkét álláspontnak igaz mozzanata; még csak 
Istenben és az ő országában nyugodhatik meg éppúgy az egyes, 
valamint a közösség; benne szűnnek meg az embert gyötrő ellen-
tétek a függés és szabadság, a determinismus és Indeterminismus, 
a vallási és erkölcsi, az altruismus és egoismus ellentétei; s 
benne létesül végre a mást is boldogító boldogság. 

Krisztus álláspontján magában véve semmiféle ember, 
semmiféle intézmény sem lehet jó. Ő maga sem jó; visszautasítja 
e jelzőt, mint egyetlenegy emberre sem illőt, mint csak is Isten-
nek praerogativumát. Isten a magában véve jő (Mt. 19, 17). Jézus 
maga is törekszik a jó felé, ő maga is csak küzdő. Küzdött, míg hiva-
tását megtalálta, míg felküzdötte magát ezen theocentrikus állás-
pontra s még ezen állásponton is mily gyakran érezte a vissza-
vonulás, az imában való concentratio és megerősítés szük-
ségességét; s mily küzdelmébe került, míg megnyugodhatott 
végre is az övével ellenkező isteni akaratban s mily keserűen 
tapasztalta a keresztfán — végső fájdalmai közben Istentől való 
elhagyottságának érzelmeit. 

Hogy ezen küzdelem, nevezetesen a felküzdés valóban 
komoly volt: ezt a keresztelés és a kísértésnek története mutatja-
amint e két esemény mind a 3 evangéliomban egyformán (Márk-
nál a kísértés közelebb nem részletezve) megvan. 

Egyhangúlag vallanak az evangéliomok a mellett, hogy a 
9 
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ker. Jánosféle keresztelés a bűn bevallásával járt, s hogy annak 
czélja a megtérés volt, illetőleg a bűnök bocsánata.1) 

Ha már most igaz ez: úgy tagadhatlan, hogy Jézus is 
midőn ezen keresztelésnek alávetette magát bűneit bevallotta a 
(ίίΐαΐ'θ/ß-nak, illetőleg a bűnök bocsánatának czélzatával. 

Márk és Lukács ezt egészen természetesnek találja: ellenben 
Máté evangéliomában a szerző kiérzi e tény erkölcsi élét s így 
ezen relatio szerint Ker. János vonakodik Jézust megkeresztelni 
és pedig azért, mivel inkább Ker. János szorul arra, hogy ő 
kereszteltesse meg magát Jézustól (ki különben akkor még nem 
keresztelt). Az apokriph evangéliomok még inkább igyekeznek e 
tényt szépíteni. 

Ezen keresztelésnek a Jézus személyiségére, életére kiható 
nagy jelentősége van. 

Ker. János igazi prófétai alak volt; az Ó. T.-i ethnikus 
alapból kinőtt etliikns, hatalmas iránynak utolsó képviselője. 0 a 
ker. vallásnak Kantja, ki az erkölcsi törvénynek feltétlen voltát 
kérlelhetlenül — kímélet nélkül bárkivel szemben is hirdeti: — 
de új szellemet új melegséget, mely e törvényt örömmel követné, 
nem ad. 

Az ő működése lényegében negatív. Nincs senkinek sem 
joga ethikai szempontból Istennel szemben arra hivatkozni, hogy 
ő zsidó,' hogy Ábrahámnak ivadéka: Isten a kőből is teremthet 
magának fiakat. Nincs senkinek sem joga társadalmi állására 
hivatkozva — embertársait károsítani. Az ethikai törvény egy — 
Herodesre és a pharizeusokra nézve épp úgy, mint a katonákra, 
a kereskedőkre, a közemberre nézve. A nemzetiségi és társadalmi 
kiváltságnak nincs immár értelme. Az önzést az érzéki termé-
szetet eme történeti hatalmakkal hiába leplezik. A takaró épp 

*) Mt. 3, β. Ιβαπτίζοντο . . . (ξ ο μολογον με νοι τύς αμαρτίας αντών 
11. vers. Ιγώ ν μας βαπτίζω Ιμ νδατι είς μετάνοιαν. — 

Mc. 1, j. János keresztel κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας είς ΰψεσιν 
αμαρτιών. 

5. vers. Jánosnál megkeresztelkedének . . ί'ξο μ ολογον μ ε νοι τ ας 
αμαρτίας α ν τ οΊ ν. — 

Lukács 3, 3. κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας είς ίίφεσιν αμαρτιών. — 
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úgy, mint a mit az eltakar, Isten előtt semmis, illetőleg rossz. 
Az igazságosság hideg vizével hűti le az ethnikus, az érzéki és 
a történeti én törekvéseit: de a törvény teljesítésének szellemét 
és melegét (πνεύμα és ηνρ) a jónak lelkes szeretetét nem adja; 
csak is előkészíti azt. 

Jézus midőn magát ezen jánosi keresztelésnek aláveti — 
elismeri a jánosi ténykedésnek üdvoeconomiai — üdvtörténeti 
fontosságát, elismeri azt, hogy ezen ténykedés a vallási és er-
kölcsi életnek egy szükségszerű fejlődési fokozata, a melyen 
mindenkinek át kell mennie.1) 

Hogy pedig magára Jézusra nézve is eme keresztelés nem 
volt csakis formalitás: erről bizonyságot tesznek egyrészt a 
keresztelést kisérő és követő események. A keresztelés előtt is 
kereste ő az Istent, benne élt. Felismerte szivének jóságával, 
«lméjének az írásba való elmélyedésével ős a természet szemlé-
lésekor Istenben az atyát, úgy hogy vallási nagykorusításakor 
Jeruzsálemben mindenről megfeledkezve: itt Istennek templomá-
tól, annak tanítóitól alig tudott elválni. Oly természetesnek tar-
totta, hogy atyja házában hallgassa és kérdezze az írástudókat. 
{Lk. 2,4G_49). Az otthoni csendes foglalkozás ezen revelatiot 
mélyítette. Otthon érezte magát Isten házában, Isten világában: 
megtalálta Istenben atyját. 

S most íme a keresztelés kíséretében, a miután egész népé-
vel együtt saját végessége s bűnössége tudatában Isten előtt le-
borult, s elmerült a bűnt megbocsátó keresztelés hullámaiba s 
imában felemelkedett Istenhez (Lk. 3,2i): megnyílik előtte az ég 
s ő hallja fiúi szivének visszhangját az atya kijelentő szavában: 
Te vagy az én kedves fiam, a kiben gyönyörködöm.'2) 

Eddig tudta, hogy Isten az ő atyja; most megtudja s tapasz-
talja azt, hogy ő meg Istennek kedvelt fia, a kinek életében, 

4) Ezen gondolatot fejezi ki Mt. evang. midőn Jézus a vonakodó János 
aggodalmait e szavakkal szünteti meg: ΰψΐς Κρτι ovi ω; γαρ πρίηον ίστί rjutr 
ηληοώσαι πασάν διχαιοαννην. τ ότι άψίηηιν αυτόν. (Mt. 3., 15.) 

2) így Mk. és Lk.-nál, míg ellenben Mt. evang. a kijelentésnek subj. 
értékét már is általánosítja és e kijelentésnek objectiv jelentőséget tulajdonit: 
„Ez az én kedves fiam" stb. 

11* 
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lelkében Isten gyönyörködik; s kinek éppen ezért különös sajátos 
hivatása, hogy ezen atyát, ezen szerető atyát hirdesse. Igy lett 
az Isten előtt való megalázásnak percze az Isten által való fel-
magasztaltatás szülő órája. A bűn és baj mélysége nyitja meg 
Isten kegyelme tényének magassága tudatát. Wer nie sein Brod 
mit Thränen ass der kennt Euch nicht Ihr himmlischen 
Mächte. Isten szelleme ama galambhoz hasonlóan, a mely a 
világteremtésekor életkeltőleg a Chaos fölött lebegett, szállta meg 
őt is a kereszteléskor, hogy az Isten fiúságnak ő benne levő 
eszméjét minden zavaros elemtől menten kiköltse, kialakítsa.') 

Ezen természetes nagy küzdelmet vivta Krisztus a keresz-
telést követő kísértés történetében, melyben az Istenfiúság érvé-
nyesítésénél az érzéki és történeti én rugói kívánták a maguk 
részét. 

Kihasználja-e önzőén a maga érdekében ezen Istenfiúságot, 
úgy hogy minden a természet (a kő legyen az ő kedvéért 
kenyérré Lk. 4,3 . Mt. 4,3.) és a szellem (az angyalok is neki 
szolgáljanak, hogy lábát meg ne üsse Mt. 4,5. Lk. 4,9_1 2 · — ér-
zéki én.) világ neki szolgáljon: avagy vesse magát alá a világ 
köznézetének s ezen hódolat útján szerezzen ambitiója elismer-
tetést, hatalmat és dicsőséget: (A világ urának, a Sátánnak 
hódoljon, ezt imádja és ekkor őt fogja a világ elismerni és 
dicsőíteni Mt. 4, 8. Lk. 4,5_8 . = történeti én): ez volt az 
érzéki és történeti éniség talajáról kiemelkedő kérdés 

Jézus a leghatározottabban visszautasítja az Istenfiúság ily 
irányú érvényesítését. Vége az egocentrismusnak, de vége az egy-
oldalú altruismus hódolatának, az ön, valamint a más istenitésé-
nek, imádásának. Csak egy az Úr: őt kell imádni, neki kell 
hódolni, őt kell szolgálni. Ő táplál minket az ő igéivel s a testiek 
hiányát sem fogjuk érezni. Ε küzdelem közben érvényesült hivatás-
érzete, a mely szerint ő mint Istennek nem egyszerű prófétája, 
vagy küldötte, hanem mint Istennek fia hirdesse Istent, mint 
szerető, az embert éltető atyát ezen hivatásérzete mint sajátos 
isteni czélgondolat hatotta át Jézus egész lényét. Már keresztelés© 

») c e n vJerSj? ηεπ"ΐ2 d v i S n nmi Gen. i , s . 
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előtt ismerte ő Istent, mint atyát, úgy hogy nem személyiségé-
nek rázkódtatásával, rögtöni megtéréssel, hanem eddigi fejlődé-
sének következményeként — jutott a kereszteléskor — ezen 
önmagába való szállás idejében arra a tudatra, hogy ő meg 
Istennek a fia, s hogy eme Istenfiúság tudatának kifejtése, hir-
detése az ő hivatása, életfeladata. 

Nincs okunk, hogy kétségbe vonjuk az ακριβώς καθεξής iró 
Lukács evangéliomának azon adatait, amelyek Jézus ifjú korára 
vonatkoznak, s melyek Jézusról azt állítják, hogy fejlődése a 
bölcseségben és az Isten és ember előtti kegyelemben való 
növekedése volt.1) Nem zárkózott el az emberek elől, nem élte 
sem a rideg asketának,2) sem a betű tudósnak 3) különczködő 
életét. 

*) Érdekes Lukács evangéliomában Ker. János és Jézus fejlődésének 
ismertetésében a külömbség. 

K e r . J á n o s r ó l : Lk. 1,80 τό παιίίον ηΰξανίν xal ίχηαταιοντο πνενυατι 
szelleme szerint erősödék és volt a pusztában mind addig, míg fel nem lépett 
Izráel előtt. 

J é z u s r ó l és pd. a c s e c s e m ő k o r á t ó l k e z d v e : τό παιδίον ηυ£ανο· 
χηι íxnarittovio ηΧηοον μ f ν ο ν οοφίας χαί χάρις ϋεον ην αντό. Lk. 2, 40. 

a 12-dik évtől kezdve: χαι 'ίηιοΰς ngoíxomtv (ν rjj aoq/q χαι ήλιχίκ 
xct'i χάριτι παρά Sfm χαι άτΛρώιτυις. Lk. 2. 52 

2) Voltak, kik Jézust essenusnak mondták, vagy legalább azt állították 
róla, hogy ezek körében nevelkedett fel. Az essenusok visszavonultak az 
emberi társaságtól, sőt a társadalomtól is, a végett, hogy külsőleg tiszták 
maradjanak a világ szenyjétől; külön laktak, naponta mosakodtak, gyakran 
böjtöltek. Ker. Jánosban van némi rokon vonás: csak hogy nem többed 
magával, hanem egyedül vonul vissza s a pusztába ama külsőségek mögé búvó 
gyönge alakok helyett egy edzett, mindenkivel érintkező, kíméletlenül a szent 
törvényt hirdető s az emberek életére alkalmazó nyilvános életet élő hatalmas 
alak. Még kevésbbé illik az essenismus jelleme Jézusra. Jézus csak hivatás-
érzetének tisztázására, de nem érvényesítése végett vonul rövid időre a 
magányba; a bűnösökkel lakik és étkezik; nem a viz, hanem a szellem, a 
tűz játszik életében szerepet, s nem csak ő, hanem övéi sem böjtölnek. Ha 
csak később csapott volna át az essenusok ellenkezőjébe: úgy az essenusok 
ellen küzdött volna, s bizonyára reflektált volna — akár az 6, akár környezete 
életének ily fordulatára. A renegát soha sem szenvedély nélküli. 

8) De a rabbik iskolájának sem volt hivatásszerű tagja. A 12 évesnek 
jeruzsálemi templomi jelenete mutatja ugyan, hogy a szentírás magyarázata 
őt komolyan foglalkoztatta; hogy nem csak mint hallgató, hanem mint kérdő 
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Istenben megnyugvó szíve nem homályosítá el szemeit, hogy 
ne lássa a természet és az ember életének változatosságát, meg 
ne figyelje annak sajátosságát s ne vegyen részt az élet örömé-
ben.1) Csak is az ily egyenletes, harmonikus fejló'désnek felvétele 

és felelő vett részt minden másról megfeledkezetten a vitatkozásban: d& 
theocentrikus lelke nem engedte meg, hogy az iskolaszerűség csapásán kis -
szerűleg haladjon, hogy akár a kérdésekre, akár a megoldási módra nézve az 
Írástudók gyakorlatát kövesse. Nagyszabású elmélyedés volt az ő elmélyedése. 
A központi gondolatok világosan állottak előtte s a casuistica hálóit e világos-
ságban gyökerező erejével könnyen széttépte. Feleletei mindig meglepők 
voltak. Az 6 vágásait ellenségei nem voltak képesek felfogni, mert az iskolai 
vívással teljesen ellenkeztek. Feleleteire elnémultak. Viszont pedig ő is tett 
néha-néha egy-egy kérdést ő hozzájuk s íme ezen kérdések is annyira 
összefüggtek az üdvoeconomia főkérdéseivel, annyira nem tartoztak a 
részletekbe elmerült iskola keretébe, hogy az írástudók ismét meg-
lepetve hallgattak. (Mt. 22, 12. Mk. 12, 35. Lk. 20,41. stb.) A hallgatóság 
azért is bámulta a tanítását, mert hatalmas volt az ő sza.va (Lk. 4,32), mert 
szabadon uralkodott hivatásszerűen anyaga fölött (ω; i^ovalav 'έχων) és nem 
beszélt úgy, mint az írástudók (Mt. 7,29. Mk. 1 , 2 8 ) 

Mily nagy a külömbség Jézus és Pál apostol, mint exegeták közti 
Jézusnál általános emberi formákban mozog az irás magyarázata, míg Pál 
apostol igazán rabbinistikus körmönfontsággal okoskodik. Jézusnál az alap-
tan emberi, mindenki megérti azt, míg Pál apostolnál még az alaptan is 
zsidós, ügy hogy csak is az, ki az elégtétel, megváltás zsidó dogmáit, ismeri, 
képes Pál alaptanát is megérteni: Jézus — ember; Pál apostol — theologus. 

') Ezen nagyszabású és hatalmas irásmagyarázattal függ össze, hogy 
Jézus tekintete teljesen szabad marad, s elfogulatlanul, theocentrikus szem-
mel nyugodtan nézheti a természet és ember életének változatos, még kis-
szerűségében is kedves és jelentős vonásait: míg a czéhbeli theologus tárgyába 
való elmélyedése érdekében behunyja szemeit a világ képei előtt vagy leg-
alább látva nem lát, hallva nem hall, elveszti érzékét a természet és az 
ember élete iránt. Jézus ellenben szemléli a jók és gonoszok fölött éltetőleg 
és áldásosán elhaladó világító és melegítő napot ; elmereng az alkonyat szélt 
és esőt jelző pírjának látásában, megfigyeli a fügefa növését, termését, a 
mustármagnak terebélyes fává való fejlődését; gyönyörködik a mező liliomá-
nak pompájában; a szőllőtő pedig venyigéivel egy magasabb szellemi egység 
symbolumává válik; letelepedik majd a síkságon, majd Genezáreth tavának 
lejtőin; a háborgó tó is bizalmasa, álmaiban nem zavarja. A szeretet szemei-
vel nézi az égi madarakat a lombok közt, s a csirkéit egybegyüjtő anya-
tyuk aggodalmait, követi a rókát odújában, a hol üldözött élete nyugtot lel; 
még a keringő, baljóslatú keselyük és sasok gyülekezése sem kerüli el figyelmét. 
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magyarázza meg Jézus történeti szereplése idejében azt a derült-
séget, pártfölöttiséget, azt a souveraenitást az írással szemben, 
azt a nyilt emberi megfigyelést a természettel szemben, és az 
odaadó természetes bizalmat az emberek részéró'l és az ügyes-
bajos emberekre gyakorolt egyetlen nagy hatást. 

Az ártatlanságában, közvetlenségében, bizalmában megható gyermek a 
mennyország polgárának eszményévé vál ik ; a magvető, az arató a szellemi 
magvetés és aratás je lentős képévé. A napszámos a vásártéren, a szőlő-
birtokos vinczellérjeivel, a hű pásztor eltévedt és végre megtalált bárányával , 
a halász kivetett hálójával , az építész fundamentomos épületével, a kereskedő 
gyöngyeivel, az önhitt farizeus mutatós öltözetével és fellépésével és a szeré-
nyen meghúzódó vámszedő bűntudatával , a próféták s í r já t ékítő, de ezek 
szellemét üldöző papok, az önmagától eltelt s azért más nyomorát nem látó 
levita a könyörületes samar i tanus mel le t t ; az igaztalan b i ró ; s bennt a ház-
ban az atya correct és tékozló fiával; az anya gyermekének egyetlen szere-
tetével, házi gondjaival a buza, liszt és kovász körül; végre a szegény özvegy 
felajánlott utolsó garasával , elveszett drachmájával ; a háznak vigságai, a 
völegénynyel elmulatozó násznép, a gazdag lakmározása és a nyomorék 
koldus sorsa, a lakodalom előkészítése és rendje, a halott megsiratása: mind 
ezen megfigyelt dolgok egy szellemi országnak átsugárzó képei! minden Is ten 
országa szolgálatába kerül, egy magasabb ország rendjét jelképezi; úgy hogy 
egészen természetesen hasonlatokban ömlik Jézus beszéde, oly beszédben, 
melyet a halló bármely társadalmi osztályhoz tartozzék is nem csak hal l , 
hanem meg is ért, ellenben a lelketlen hal lva mitsem hall, látva mitsem lát. 
(Mt. 13, 1S. 34. Mk. 4, 33. 34.). így va lóban csak az beszélhet, kinek is teni 
fgovai'a-ja, van, ki mivel mindenben Istent lát, úgy mint Isten mindent is 
láthat. (A természetre és az emberi viszonyokra való vonatkozásokat Jézus 
beszédében gyönyörűen, autopsia és tudományos u tán já rás alapján fejtegeti 
Ludwig Schneller: „Kennst du das L a n d ? " czímű munká jában . Mint betlehemi 
lelkész irta e szép művet.) 

S beszédjének megfelelnek tettei. Bizalomban csak is az részesülhet, a 
ki önmagából, énjének szűk köréből kilép s másnak lelki állapotába bele-
helyezkedik, azzal egyet érez. Ezen életközösség a bizalomnak alapja. Fel-
tétlenné, hegyet mozgató hitté válik e bizalom, ha bizalmunk tárgya magasan 
fölöttünk áll és az életközösség a lapján ú j életerő fo r rásává válik. A rabbi a 
tudósnak iskolája és elmélete köréből ki nem lép s nem képes mást egyéni 
sajátossága szerint megérteni. Jézus éppen ezen egyéninek látásában, m á s 
lelki állapotának megértésében volt oly nagy. Ez volt a l ap ja azon t$ovoia-nak, 
a melylyel végezte azon istenes műveket , azon csudákat, a melyek a szellemi 
és lelki nagyságnak suggerált kísérői. A személyivé vált ismeret és isteni erő 
— csudákat művelt. 
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Egy tiszta theocentrikus élet áll előttünk, de az ő Istene 
nem a szenvedély, hanem a szeretet Istene, nem az igazságos-
ságot kérlelhetlenül nyomozó és exequáló, hanem a kegyelmet 
szívesen nyújtó és gyakorló Isten; nem az, ki hidegen tekint az 
emberi cselekvés gyümölcsére; nem számlálja elő a tetteket, hanem 
számol az érzülettel; ki nem biró, hanem atya. Csak az ily 
Istenben megnyugvó lélek élheti azt az önálló s mégis minden 
iránt érdeklődő, mindenkin szeretettel segítő, hivatását minden 
akadályok daczára hiven teljesítő életet, mint a minőt Jézus élt 
előttünk. 

S mind ennek daczára Ő is érezte Istennel szemben véges-
ségével s a fejlődéssel járó életének gyarlóságát. Magában véve 
csak Isten jó; az ember csak a mennyiben az isteni élet és erő 
részese, a mennyiben az ő sajátos létének alapjául szolgáló isteni 
czélgondolat vezérli, a mely Istenben nyugvó imaéletben tisztul 
földi salakjától és erősödik meg a hivatás munkájára. Mennyire 
megható, midőn még Jézust is a haláltól való horror naturalisá-
ban küzködve látjuk, midőn az ő akarat já t szembesíti az isteni-
vel, de csak hogy a magáéról lemondjon; s midőn a keresztfán 
Istentől elhagyottnak érzi magát, de csak hogy lelkét Istenre 
bizza és a consummatum győzelmi tudatával fejezze be életét. 
Ily életben ezen csakhamar leküzdött végességi, gyarlósági 
mozzanatok — a legmeghatóbbak, mivel csak az, ki igazán 
ember volt, lehet isteni életével vezérünk, szellemével a mi éle-
tünknek életelve. 

Ezen Istenben gyökerező sajátos életet Isten országa építése 
érdekében terjeszti elő Jézus tanában valamint életében. Ezen 
Istenhez való viszonyában gyökerezik épp úgy az Individualismus, 
valamint az universalismus, s igy tehát a szerves egész elvének 
feltétlen követelménye. 

Ugyanily elvi álláspontot kiván Jézus minden hivétöl. Az 
ember eszménye Isten. „Legyetek (εαεσΰε) tökéletesek mint 
mennyei atyátok tökéletes" (Mt. 5,48). Ő az egyedül jó; csak ő 
lehet a mi nemes törekvéseink czélja. (Mt. 19. j8). 

A czél azonban csak is megközelítő haladás mellett czél; 
elérve — megszűnt czélnak lenni. 
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Innen érthető, hogy Jézus mit és kitsem ítél el keményeb-
ben, mint az úgynevezett tökéleteseket, azokat, a kik úgy véle-
kednek, hogy ők teljesen elégségesek, teljesen jók, úgy hogy ők 
maguk lehetnek mások elitélésének mértékei: ellenben boldogok-
nak mondja azokat, kik végességük, gyarlóságuk tudatában bán-
kódnak, kik szerények, békések mással, még üldözőikkel szemben 
is, a kik lelkük központját, szivüket tisztán megőrzik az isteni 
hatás befogadására; de másrészt nem nyugodnak, nem pihennek, 
elméjük minden gondolatát és törekvését egy czélnak szolgála-
tába helyezik: az isteni tökély, a δικαιοσύνη τον ϋεον birtokolása 
végett. 

A lélek ily állapotához, irányzatához köti Jézus a boldog-
ságot. Ezen állapot, ezen irányzat az emberre nézve a normális. 

De nagyon jól tudja Jézus azt is, hogy a normális embert 
alkotó vonások nem fordulnak elő mind egyenlőképen az egyes 
emberekben. Az egyes ember — a normális embernek egy-egy 
sajátos megjelenítője úgy hogy majd az egyik, majd a másik 
vonás képezi annak jellemző, központi tulajdonát, azt a sajátos 
isteni czélgondolatot, a melynek érvényesítésére hivatott. Nincs 
általános ember; minden egyes ember egyéniség, individuum s 
mint ilyen részese a normális embernek s igy a boldogságnak. 

Ezért is jelentős, hogy Jézus azt nem mondja boldognak, ki 
mindezen vonásokkal bír, hanem már azt, a ki ezek egyikével bir. 

Ezzel Jézus az Individualismus elvét proclamálta. 
S tényleg magából az Istenben gyökerező Individualismus 

elvéből következnek is ama különböző vonások és tulajdonságok, 
a melyek Jézus szerint azt a normális embert jellemzik. 

A ki ugyanis tudja azt, hogy jó csak Isten, hogy Isten 
minden tökély, minden gazdagság, minden hatalom gondolt egy-
sége és valósága, a kinek szeretete alapján van és fejlődik minden 
egyes: azt az embert Istennel szemben végességének, gyarlóságá-
nak, koldúsvoltának tudata hatja át,1) s szivét szomorúság tölti 
el.2) Feltekint Isten felé, szivét osztatlanul, semmi által sem 

') μα κύριοι οι πτωχοί τω πνίνματι Mt. 5, 3 οι πραεΐς Mt. 5, 4. 
μακάριοι ol πιν&ονντις Mt. 5, 5. 
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zavartatva — tisztán felajánlja Istennek; ') s az isteni erő alap-
ján epedve vágyódik és törekszik mint mindennapi étele után, 
Isten, az ő tökélye és benne létező összhang (δικαιοσύνη) után.-) 

A ki gyarlósága tudatában, Isten szeretetének erejében 
fordul embertársaihoz: a szeretet szemével csakhamar látja 
mások baját és bűnét s a szeretet szivével e bajosokon és 
bűnösökön könyörül;3) ott a hol teheti, mások baján segít, lelkük 
békéjét műveli;4) s teszi mindezt belső szükségszerűségből, nem 
a végett, hogy mások részéről hasonló jóban részesüljön, hanem 
teszi még akkor is, ha őt ezen isteni δικαιοσύνη· ért való törek-
vése miatt üldözik, Krisztus miatt gyalázzák, szidják és üldözik.5) 
Jézus hivatása ezen embereknek szól! Nem az egészségesek, nem 
az igazak kedvéért jött, hanem a betegek és bűnösök meg-
gyógyítása — megtérése végett. (Mt. 9,12.13.) 

Az okosak ős bölcsek, ezek az önmagukkal elteltek mind-
erről mitsem tudnak, sőt minderről mitsem akarnak tudni. Nem 
a számítás, a reflexió, hanem a szív és a lélek közvetlensége érti 
meg a boldogító hirt (νηπίοι Mt. 11,25.) és ebből fakadó boldog-
ságot. Arról van szó, hogy Istennel szemben minden önérdem-
ről mondjunk le; hogy vele szemben alázzuk meg magunkat, 
bizalmunkkal feléje forduljunk; legyünk olyanok minők a gyer-
mekek anyjukkal, atyjukkal szemben (Mt. 18,1^4.10). Csak ezen 
állapot, csak ezen törekvés biztosítja a boldogságot, az Isten 
országúban való tagságot. 

Ily egyének ugyanis bírják a mennyek országát (Mt. 5, 3. ,0.), 
ezek azok, kik Istent látják (Mt. 5,8.), kik Isten fiaivá válnak 
(Mt. 5,9.), kik, mint ilyenek, Isten kegyelme alapján szintén kö-
nyörületet nyernek (Mt. 5,7.), megvigasztaltatnak (Mt. 5, R.), kik 
életczéljukat, a όικαιοσι νη-Ι, a mely után oly kitartóan és buzgón 

') μακάριοι ot χα&αρυϊ rij καρίία Mt. 5, 8. 
a) μακάριοι οΐ πεινώντας και ύι\ρώντες την δικαιοσννην Mt. 5, β. 
8) μακάριοι ot Ιλιήμονις Mt. 5, , . 
4) μακάριοι οι ιίρηνοτίοιοί Mt. 5, 9. 
s) μακάριοι ot δίδιωγμένοι f.vexev δικαιοσύνης, μακάριοι f.aif, 'όταν 

όνίιδίοωαιν υμάς και δίώ'ξονοιν και fϊπωοιν κα&' νμων πάν πονηρόν ρήμα 
evfxfv iuov Mt. 5, 10. 
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törekedtek, elérik (Mt. 5, „.), kik éppen szerénységük, másoknak 
elismerése alapján végre is a földet örökségül veszik, azt meg-
hódítják (Mt. 5,4.) s Krisztusért történt szenvedésükért gazdagon 
kárpótlást nyernek a mennyek országában. (Mt. 5,5,.) 

A boldogság, Isten országában való tagsági élet — szintén 
nem egyforma, hanem az ember egyéniségének, egyéni állapotai-
nak és törekvéseinek megfelel. Isten országának polgárai tehát 
nem egyenlők; a boldogság külömböző, szintén egyéni jellegű. 
Ezért azonban rangfokozat, alá ós fölé rendeltség nem létezik, 
még csak atyának, rabbinak, vezetőnek se nevezzék egymást 
Isten lévén atyjuk, Krisztus tanítójuk és vezetőjük (Mt. 23, 8 - 1 ? ) , 
mert az a legnagyobb köztük, a ki mások szolgája (Mt. 20, 25. s köv.),, 
SÍZ, cl ki magát, úgy mint a gyermek megalázza (Mt. 18, 
Krisztus maga is nem uralkodni, hanem azért jött, hogy szol-
gáljon (Mt. 20,2fi. s köv.). 

Isten országa, ezen boldogság országa továbbá sem hely, 
sem idő szempontjából nem különíthető el ridegen. 

Transcendens, de földi is. A boldogok birják a mennyek 
országát: de másrészt öröklik ezt a földet.') 

Jönni fog, de másrészt itt is van, birják azt valójában 
egyesek, mások pedig csak ígéret alakjában.5) 

Isten országa tehát egy folytonosan létező, fejlődő lelki, 
szellemi ország. 

Ezen országgal szemben és az ő életrendjének, áldásának 
(örAULooívr) birtoka mellett — minden mellékes; sőt ez ország 
birtokában bírjuk mindazt, a mi földi életünk fenntartásához 
még szükséges.3) Hogy Krisztus evangéliománalc alapgondolatát 
a hegyi beszédnek ezen kifejtett része képezi: ezt világosan 
mutatja az uri ima, a „Mi atyánk", a mely bámulatos rövidség-
gel éppen a mondottakat foglalja össze.4) 

') Mt. 5, 3 .1 0 .1 1 ( 5,4 . és mind a két helyre vihető meghatározások. 
Mt. 5, s_9. 

2) Mt. 5 , s . 10. Mt. 5 M 
3) ζητειτι ch πρώτον την βασιλίι'αν τον ϋ(ον χαϊ την διχαιοαννην αν τον, 

χαϊ ταντα πάντα προατί&ήοιται νμΐν. Mt. 6., 33· 
Α „miatyánk"-ot maga Krisztus közli tanítványaival és pedig m i n t 
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Jó csak egy, minden földitől, gyarlótól menten (εν τοϊς 
m-ράιοις) létező atya. Csak Isten άγιος, miért is legelső törekvésünk 
oda irányuljon, hogy Isten a maga lényege szerint ('όνομα) mint 
ily szent a világban is elismertessék, dicsőíttessék, s hogy 
igy mi is szavunk és cselekedeteink utján tegyünk ezen szent 
Isten mellett vallomást. 

Isten jó! legyetek tökéletesek mint Isten! άγιασ&ήτω το 
ονομα σοι·. Mt. 6,9. 

minta imát szemben azon hosszú és eldarált imákkal, a melyeket a pogányok 
szoktak elmondani. Ο tehát a pogányok βαττολογία-ϊΑν&\ és πολυλογία-jávai 
szemben állítja oda az imát, mint a keresztyéni imának lényegét összefoglalót. 

Voltak, kik ebből már most azt következtették, hogy más imát a 
keresztyén nem is mondhat. így a Bogomilok felekezete (a XIV. században. 
Harmenopulos: de sectis e. 19.) s bizonyos tekintetben Cyprian már a 2-dik 
században ezen szavai szerint: quae potest magis spirituális esse oratio, quam 
quae a Christo nobis data est, a quo nobis et spiritus sanetus missus esl; 
quae vera apud patrem precatio, quam quae a filio, qui est veritas. de ejus 
ore prolata est, ut aliter orare, quam docuit. non ignorantia sola sit, sed et 
culpa, quando ipse posuerit et dixerit: rejicitis mandatum Dei, ut traditionem 
vestram staluatis." L. Tholuck: Bergpredigt IV. kiad. 351 b. 

Ezen felfogás ily betűszerű értelemben nem gyökeresedett meg a 
keresztyének közt: de igenis mind inkább és pedig helyesen elterjedt ama 
meggyőződés, hogy ezen ima a keresztyén ima forrása és ima tárgyának 
mértéke. 

Chrysostomus ezen imát πέτρον της προσενχής-nek mondja. 
Tertullian pedig egyenesen; „breviárium totius Evangelii " u. o. 354. 1. 
Augustinus: Liberum est aliis atquealiis verbis eadem tarnen in orando 

dicere, sed non debet esse liberum, alia dicere . . . . habes, quantum arbitor, 
non solum quäle ores, verum etiam quid ores, úgy hogy Augustinus 
szerint tényleg minden keresztyén ima a Miatyánk kérései keretébe illeszt-
hető legyen. L. Tholuck u. o. 352. 1. 

Igen szépen Euthymius a XII. sz. exegeta: παραδίδωσι τύπον ινχης, 
ονχ ίνα ταντην μόνην τί,ν ειχ>,ν ινχώμι&α, άλλ' 'ίνα, ταντην 'έχοντες πηγην 
ΐ ν χ ΐ ς . ix ταύτης άρνο'μι&α τάς Ιννοίας των ίνχων. L. Tholuck u. Ο. 

Bucer: ,,ϊη liunc modum orate." 
Luther: a legjobb ima, a mely a földre leszállott vagy bárki elmé-

jében született, mert az Űr Isten szerkesztette azt a fia által s adta azt szájába, 
úgy hogy nem kételkedhetünk a fölött, hogy az neki különösen tetszé-
sére vagyon u. o. 353. 

') Luther egészen így a nagy kátéban: Das ist uns etwas finster und 
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Mi azonban mind erre magunkban vévo gyarlók, gyengék 
vagyunk, mert Istené s nem miénk a βασιλεία, ő az ország-
nak Ura, ő az az erő, mely ez országot s minden egyest 
mozgatja, s ő az, a ki felé minden törekszik s igy ővé az 
eredmény, a dicsőség (Mt. 6, ,:i.) — Az egyes magában gyarló. 

De nincs okunk elcsüggedni. Isten nem szigorú bíránk, hanem 
a mi atyánk; a szeretet tehát mozgató ereje és pedig azon 
szeretet, a mely kiterjed mindenkire (Mt. 6,9.). 

Ezen hatalomban és szeretetben bizva az a mi imánk és 
törekvésünk, hogy Istennek országa, neve dicsőittetése mind 
inkább valósnljon meg, jöjjön el. Mt. 6, ,,. 

Történik pedig ezen megvalósulás, hogy ha az isteni erő 
az isteni szellem mindenkiben, mindenütt a mozgató, (legyen 
meg a te akaratod miképpen mennyben, úgy a földön is) 6, 10. 

Isten akaratának mikénti megvalósulásáról szólnak a rész-
letező, már most közelebb az emberre vonatkozó kérések.1) 

Ε kérésekben Istenhez fordulunk a végett, 
1. hogy el ne sülyedjünk az anyagiságba, az érzékiségbe, 

(érzéki én.), 
2. hogy álljuk meg a küzdelmet a világgal, a világ urával 

(történeti én.) s 
3. hogy az elnéző, megbocsátó szeretetben érvényesítsük a mi 

bennünk léte ö isteni akaratot, széllemet (tiszta én.). 
ad 1. Elsülyedünk az anyagiságba, ha az anyagiak, az 

érzékiek gondja vezérel cselekvésünkben; ha azért élünk, hogy 
érzéki földi életünkről gondoskodjunk, azt lehetőleg biztosítsuk. 
Ε tekintetben nagyon is elégséges, ha minden napnak megvan a 
maga gondja.-) Ezért is az egy-egy napra való kenyérért! könyörgés/") 

nicht wohl deutsch geredet, denn auf unsere Muttersprache würden wir also 
sprechen: Himml. Vater, hilf dass nur dein Name möge heilig sein! wie 
wird er nun unter uns heil ig? Antwort aufs deullichste, so mans' sagen 
kann: ,,so beide, unser Leben und Lehre christlich ist." 

') Az eddigiek Isten országának megvalósulására külső dicső alakjában 
(ήγιαοβ-ητω—ϋνομα), mozgató elvében (yiνη!)ήιω—θέλημα) vonatkoznak 

!) μη ovv μίριμνήσητε el,· τψ' ανριον. ij γΰρ ανριον μιριμνια, ι έανιης, 
ι'ιρχϊζον τ?ι ημέρα ι] χαχια ανιης, Mt. 6. 34. 

8) τΰν ίίρτον ϊμών τον Ιπιονπιον ύ'ι'ς i'fiiv σίμιρον Mt. 6, u . 
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ad 2. A keresztyen álláspontra emelkedett emberre nézve 
szükségszerű, hogy ezen világgal, a létező világ köztudatával és 
•ezen köztudat hatalmával, mint a roszszal küzdjön. A történeti 
én a keresztyén vallásban elvileg le van győzve; az az egyes 
keresztyénnek feladata, hogy e küzdelemben szilárdul meg-
álljon. Nagy azonban ezen ellenség hatalma. A világ Ura 
az Istenben és az Isten által nyert szabadságnak, az Isten-
ben felszabadult egyéniségnek kérlelhetlen ellensége s minden 
egyest hatalmába kiván keríteni, kívánja azt, hogy az egyes 
hódoljon a világ hatalmának, a világ Urát imádja. Ha ezt nem 
teszi: erőszakot is alkalmaz, erőszakkal sodorja az egyest a köz-
tudat árjába. 

Ezért is a keresztyén szabadságra elvileg eljutott embernek 
forró imája Istenhez, hogy az embernek a világ által való meg-
kisértetése ne legyen túlságos nagy, az egyesnek erejét túl ne 
haladja s a mennyiben még is úsznék az árral, Isten őt a rossz-
nak hatalmából ragadja ki. ]) 

ad 3. Ezen negatióval szemben az egyetlen positiv különös 
kérelme, törekvése a keresztyénnek, hogy normális viszonyba 
jusson Istenhez (δικαιοσύνη)·, s ennek érdekében az, hogy Isten az 
•emberi végességgel és gyarlósággal adott elmaradását eszményé-
től, isteni czélgondolatjával adott feladatától -— nézze el, 
bűnét bocsássa meg. Ezen megbocsátásnak ethikai alapja pedig 
az ember részéről a szeretet érvényesülése embertársaival szem-
ben, a mennyiben embertársainak gyarlóságát, sértő viselkedését 
az ember is elnézi, nekik megbocsát; s így Isten részéről, a ki 
éppen a szeretet — ugyanezen ethikai alapon kérheti, várhatja 
a bocsánatot, s így a őiv.moavv^-t.'2) Bámulatos tényleg az a 
rövidség és az a mélység, a mely ezen úri imát oly egyetlenné 
teszi. Magát az utolsó kérést magokévá tehetik azok, kiket 
Krisztus boldogoknak mond (,ua-/.á(tioi); sőt a kérésből és annak 

') μ rt ilaevéfxíj; \uös tis πιιρασμίι·, ά).λα ρνααι ΐμι'ς άηι το ι ποί'ηρυ-. 
Mt. 6, 13. 

2) ίχψίς ί,μϊν τι! οφεΜ,ματα ί,μοτ, α'ς χαϊ ι,μιΐς άφΊχαμίν ιοί; Λ/f ιΗιαις 
ϊμων. Mt. G., 12 
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ethikai alapjából akár mint feltételt, akár mint következményt 
levezethetjük azon külömbözó' állapotokat és törekvéseket, a 
melyek miatt Krisztus egyeseket boldogoknak mond s így Isten 
országa tagjaiként tekint. A ki ugyanis bűneinek bocsánatáért 
folyamodik, az szellemileg gyarlónak, szegénynek, só't adósnak 
tudja magát (Mt. 5,3), ez állapotán szomorkodik (Mt. és ezért 
epedve vágyódik ezen megbocsátással járó igazság után. (Mt. 5.6) 

Ethikailag ezt csak úgy teheti, ha lelkét tisztán feltárja 
Isten eló'tt, hogy az isteni eró't magába befogadhassa (Mt. 5,8.) s 
maga is embertársaival szemben az elnézés és elismerés állás-
pontjára helyezkedik; végzi a könyörület müvét (Mt. 5,7) s ez 
által a béke művét is eszközli. (Mt. 5,9.) 

A makarismusok e szerint mind egynek kivételével vissza-
vihetó'k, akár mint feltételek, akár mint következmények a bűn-
bocsánat kérésére. A még hátra levő egy, t. i. az üldöztetés miatt 
boldognak mondás visszavihető az előző kérésre, a mely vonat-
kozik a történeti éniség álláspontjára. A jellemzett embert 
ugyanis — sajátos voltában a világ nem érti, miért is ellene 
küzd. Ezen küzdelem és az ebben érvényesülő üldöztetés csak is 
annak a bizonysága, hogy jó uton jár, miért is az ily üldöztetés-
nek, megpróbáltatásnak, világ ura hatalmaskodásának kitett 
ember — boldognak mondható (Mt. 5,10. n . ) . 

Istenre, emberre, Isten országára, Isten országának polgár-
ságára vonatkozó alapvonásokat mind megtaláljuk a „Miatyánk"-
ban. Bámulatos egy ima!! 

S e mellett aesthetikailag, logikailag is mily szépen com-
ponált! Az ima subjectiv jogczimével kezdi meg — s az ima 
meghallgattatásának objectiv alapjával — Isten mindenhatóságá-
nak dicsőitősével végzi. Ezen kereten belül adja először is Isten 
lényegét s ebből folyó rendeltetésünket, feladatunkat; s végre a 
feladat megoldásának módjára kéri az isteni segedelmet. Az Uri 
ima tényleg minden igaz ima forrása és mértéke. 

Dr. Schneller István. 



Lapszemle. 

Prot. Monatsheft . 1902. 
3. szám. 

Schmiedel Ρ. Jungfraugeburt und Tauf befehl nach neuesten Text-
funden. Vitatja, hogy kanonikus evangéliumaink szövege már 
maga is erősen a mellett bizonyít, hogy az első keresztyének 
Jézus természetes származását vallották. így nevezetesen az 
h'/cvi raer szó Jézusra ís vonatkozik; a családfa felvétele csakis 
természetes származás esetén érthető; Lk. 2, 27 és 4 l a ní γονείς 
szót kétségtelenül a szokásos értelemben használja. De mégis 
csak a legújabb felfedezések vetnek igaz világot az őskeresz-
tyén felfogásra, de sőt a mai kanonikus szövegek kialakulására 
is. És itt első sorban a syrsin. szövege jön tekintetbe, amely-
ben Mt. 1, 16 így hangzik: „József, a kinek szűz Mária (vagy: 
Mária, a hajadon) el volt jegyezve, nemzette Jézust, ki Messiás-
nak mondatik". Igen, de helyesen mondja Schmiedel, hogy ez 
a szöveg a mai egyházi felfogásra nézve nem veszedelmes, 
mert voltakép csak élesebb ellenmondást tartalmaz, mint a 
kanonikus szöveg, amennyiben ez után a kijelentés után 
azonnal elbeszéli a természetfeletti származást is, még pedig 
a kanonikus Mátéval teljesen egyezőleg. Ez az oka, ' hogy e 
varians lectiot sokan eretnek kéz munkájának tartják. Schmiedel 
szerint már sokkal fontosabb a Conybeare által 1898-ban 
közzétett Dialógus, a melyben a keresztyénnel vitatkozó zsidó 
egyenesen Máté evangéliumából olvassa fel ezt: „Jakab nem-
zette Józsefet, férjét Máriának, akiből nemzetett a Krisztusnak 
nevezett Jézus, és József nemzette a Krisztusnak nevezett Jé-
zust." Ez volna tehát Máté eredeti szövege, a melyből, igaza 
van Schmiedelnek, minden varians levezethető. Csakhogy 
itt két szöveggel állunk szemben. Az egyik teljesen egyezik a 
syrsin.-nal, a másik a mai kanonikus Mátéval. Schmiedel amazt, 
tehát a vers második felét tartja az eredetinek, a vers első 
felét, tehát a Mátéval egyezőt, tekinti későbbi beszúrásnak. 
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Hogy pedig egymás mellett állottak már a Dialógus korában, 
azt Schmiedel így magyarázza: Máté valamely példányára 
széljegyzetképpen valaki odajegyezte a tőle eltérő variatiot is, 
amit egy leíró aztán egymás mellé, a rendes szövegbe vitt be 
Hogy pedig Máté eredetileg ezt hangsúlyozta: „József nemzette 
Jézust", az természetes azért, mert Jézus törvényes származá-
sát kellett megvédeni (Zahn is ezen az állásponton van!). 
Majd aztán összeállítja Schmiedel, hogy mikép alakult a szöveg 
lassankérrt úgy, amint azt a kanonikus Mátéban találjuk. — 
Hát ezek az új felfedezések a probléma megoldását egyetlen 
lépéssel sem segítették előbbre. Mert ha igaz, hogy az eredeti 
Mátéban a Dialógus szövege állott, akkor arra is alkalmazható 
Schmiedelnek a syrsin.-re mondott Ítélete, hogy csak az ellen-
mondást élesíti ki jobban, de a megoldást nem mozdítja elő. 
Ennélfogva az egyházi felfogást történetileg positiv adat meg 
nem. ingatja. 

A Mt. 28, jg-ben foglalt keresztelési formulára nézve 
igaza van Schmiedelnek abban, hogy az az újszövetség egyéb 
helyeinek adataival ellenmondásban áll, mert az első keresz-
tyének a Jézus nevébe kereszteltek (Róm. 6. 4. I. Kor. 1, 13. 
6. n . Gal. 3, 27. Act. 2, 38. 8, 16. 10, 48. 19, 5). Conybeare 
pedig kimutatta Eusebiusból, hogy egészen 325-ig, tehát a 
szentháromságot alkotó niceai zsinatig Eusebius csak azt a 
szövegét ismerte Mt. 28, 19-nek, a melyben a szentháromsági 
formula helyett ez állott: τψ ονόματι μον. Minden esetre igen 
fontos adat volna ez, ha történetileg igazolható volna. Ma még 
inkább csak hypothezis, amit csak az egykorú irodalom alapos 
vizsgálata igazolhat. 

Studien und Kritiken 1902. 
1. szám. 

Schulz Ο. Τί ovv ό νόμος; Verhältnis von Gesetz, Sünde und 
Evangelium nach Gal. 3. Minden tekintetben érdekes és tanul-
ságos értekezés ez. Főbb pontjai ezek: A 16. versben az ígéret 
nem vonatkozhatik sem Gen. 13,15-re sem 17, 8-ra. Oly Ígéret-
ről van szó, melyet Ábrahám és az ő magva, a ki Pál szerint 
a Krisztus, nyert. A messiási üdv nem lehetett az ígéret tárgya, 

10 
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mert akkor a Kr. az üdvöt csakúgy kapta volna, mint más, és 
nem adta, szerezte volna, amint azt Pál is tanítja. Gal. 3, 8 és u 

bizonyítja, hogy itt csak a Gen. 22,18-ra utalhat az apostol (v. ö. 
Gen. 12,8). Már az ó-testamentumban tisztán fel van állítva az 
isteni üdvrend, hogy az ember egyedül csak a Kr.-ban vetett 
hite alapján érheti el a megigazitást. A 18-ik vers tehát 
igy értelmezendő: Ábrahámmal szemben (τω Ά.) az Isten 
kegyelmesnek mutatta magát (ν.εχάρισται) azzal, hogy ígéretet 
tett neki, de reánk vonatkozólag, hogy mi e neki adott ígéret 
alapján: „A te magodban áldatnak meg a népek", nyerjük el 
az igazságot. Tehát nem a törvényből, hanem az ígéretből 
fakad s így hit alapján, ingyen kapjuk azt. A 15—18 össze-
függése ez: „Isten oly Ígéretet tett, melynél fogva az embert 
a Kr.-ban vetett hite alapján akarja igazzá tenni. Ez ígéret-
nek azonos jelentősége van az ember végrendeletével. Erről is 
áll még hatványozottabb mértékben az a jogi alapelv: más 
valaki se nem érvénytelenítheti, se nem toldhatja meg. Isten 
igéretetét se szűntetheti hát meg a törvény." Ez teszi már 
most szükségessé a törvény új meghatározását. S ebben ki kel-
lett az apostolnak tűntetnie a törvény nagy történeti jelentő-
ségét és tényleges értéktelenségét. A törvény előtt nem volt 
tudatos, beszámítható áthágás. Hogy az áthágás legyen tuda-
tossá, felelősséggel járóvá, ezért adatott a törvény. Tehát 
ugyanaz volt a szerepe, a mi a paedagogusoké. A παιδαγωγός 
nem volt tanitó, nevelő, hanem a sző szoros értelmében a 
gyermek vezetője, vagy kísérője a dtdáay.alog-hoz. Óvta, védte, 
hogy baj ne érje útközben s valami illetlen dolgot se kövessen 
el. De önálló czélja a paedagogus működésének nem volt. A tör-
vény is ilyen paedagogus az egyetlen tanító mesterhez a Krisztus-
hoz, a hova ha elvezet, egész szerepe véget ér. De így is nemes 
hivatást tölt be, mert oltalmaz, s a tudatos áthágásért büntet. 
S mig igy Pál a törvénynek történeti igaz jelentőségét megadja, 
egyszersmind világosan kimutatja azt is, az üdv elnyerésében 
nincsen döntő szerepe: mindent a mestertől, a Krisztustól nyer 
az ember. De a törvény, mint paedagogus nem éri el a czél-
ját. Mert nem képes az embert odáig juttatni, hogy az minden 
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igazságot betölthetsön. Ezért nem is az igazságra, hanem csak 
a Krisztushoz tiszte eljuttatni az emberiséget. De a Krisz-
tusban igért és adott üdvösség már egészen más feltéte-
lekhez van kötve. Igy tehát a törvény csak bűnössége tuda-
tára juttatja el az embert, és akkor elhagyja segedelem nélkül. 
Tehát csakugyan a Krisztusra vezetett s így az Isten üdv-
igéretét nemhogy megszűntette, vagy helyettesítette volna, 
sőt egyenesen annak szolgálatában állott, annak útját 
egyengette, s igy a hitigazságot készítette elő. A törvény tehát 
és a bűn egyenes viszonyban áll egymással: a hol nincs 
törvény, nincsen bűn sem, mert nincs a törvénynek áthágása, 
s igy nincs beszámítás sem. De a hol nincs a bűnnek ez a 
tudata, ott nincs meg a bűntől való szabadulásnak, tehát az 
igazságnak, az üdvösségnek a vágya sem. Mert az ember a 
maga állapotát nem látva visszásnak, teljesen mégis van azzal 
elégedve. Úgy mint a gyermek, a kit a paedagógus még nem 
korlátoz, nem irányít. De a törvény csak az akaratot 
irányíthatta, de a cselekvést nem, mert a bűn uralma 
alól felszabadítani nem képes, csak éppen azt mutatta 
meg, mi a bűn. S igy a bűn alá rekesztett a törvény, 
de ebben is üdvczélt szolgált, mert így munkálta a hit kinyilat-
koztatásának útját. Nevezetesen azzal, hogy az embert folyton 
folyvást igaztalanságára figyelmeztette, s így felkeltette benne a 
vágyat az igazság után. Amikor tehát az ember felsóhajt: „óh 
én nyomorult ember, ki szabadít meg engem e halál testé-
ből ?", akkor reá nézve a törvény elérte végső czélját. Nem volt 
képes a szabadulást megadni, de az ember lelkét elkészítette az 
ingyenkegyelmű isteni hitigazság keresésére és megragadására. 
S így a törvény valóban vezető a Krisztusra, a ki a törvény 
vége. Az eredmény tehát a következő: Isten örök akarata az 
volt, hogy az emberiséget a Krisztus által a bűn rabságából ki-
szabadítsa. Ε czélból előbb a bűnt bűnül kellett meg-
ismertetnie az emberrel, tudatossá kellett tennie előtte, 
hogy tényleges állapota igaz rendeltetésének meg nem felel. 
Ezért adta a törvényt. Ez tudatára juttatta az embert annak, 
hogy a maga erejéből képtelen a bűntől szabadulni. Egyúttal 
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felkeltette benne a menekülés vágyát. Igy készítette elő Isten 
a törvénynyel a Krisztus eljövetelét. — Az értekezés a törvény 
és evangélium viszonyát helyesen világítja meg. 

Deutsch-evangelische Blätter 1902. 
7—8. szám. 

Thikötter J. Die moderne Theologie. Hogy a „modern" theologiát 
Ritschltől származtassák, az ellen tiltakozik. Ritschl erősen 
állott a lutheri egyház talaján s a modern theologiában ural-
kodó eszmék ő reá sohasem voltak hatással, mert ő a biblia 
értelmében vett hivő volt. Tanítványai és ezeknek a tanítványai 
már egészen más megítélés alá esnek. Ezeket a modernismus 
már meglehetősen inficiálta. Húsz esztendővel ezelőtt a liberális 
theologiának két ága volt. A jobb oldal Kant és Schleiermacher 
nyomain haladt. Főképviselői Lipsius és Schweizer. A theologia 
revelatát már ezek sem vallották, de negatiojukban nem 
mentek annyira, mint a baloldaliak, a kiknek vezérei Bieder-
mann és Lang voltak. Ezt az irányt, mely a vallást puszta 
fogalmi játékká és subjectiv bölcselkedéssé teszi, nem tartja 
jogosultnak. Ma ez irány egyetlen akadémiai képviselője 
Pfleiderer volna, ha a személyes halhatatlanság, illetve örök-
élet képzetét nem vallaná. De e baloldal kezd erősödni s nem-
sokára számolnunk kell majd az új hegelingekkel. A „modern 
theologia" kialakulására közreható tényezőket részint a theo-
logia körén kivül, részint ezen belül találhatjuk fel. A körön 
kivüli tényezők a sociálpolitikai, bölcsészeti és tudományos, 
különösen történelmi áramlatok, melyek az általános tör-
vényszerűségre, különösen a causalitásra való hivatkozással a 
mindent nivelláló evolutianistikus és materialistikus felfogás-
sal a féktelenkedés terére ragadták a theologusok ifjú nemze-
dékét. A theologián belül legtöbbet tesz a „mdern" theologia 
kifejlődésére nézve Wellhausen, kinek nagy érdemeit nem 
lehet elvitatni, de aki az ó-testamentumot kijelentésszerűségé-
től teljesen megfosztja s mondai alapokra viszi vissza kelet-
kezését. Az új-testamentumi tudomány terén a túlságos 
specializálás az egészet már szinte egészen elveszti szem elől. 
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A forráskeresés modern láza egyetlen lépéssel se vitte ugyan 
előbbre positiv tudásunkat, de annál többet ártott a szentírás 
és a keresztyénség tekintélyének. A- theologiai tudomány köré-
ben a választó a keresztyénség supranaturalis jelleméhez való 
viszony. Ε szerint az orthodoxia, minden árnyalatában, supra-
naturalis, tehát nem modern. De vannak, akik a kenotikus 
christologiát vallják, míg az inspiratio szigorú tanát általában 
mind feladták s a kánon kritikáját behatóan űzik. A moder-
nismus hatását mutatja az orthodoxia a socialis mozgalmak-
ban való részvételével, az egyesületezésekben, a mindennemű 
kongressusok tartásában és sok kultusi dologban. Szintén 
teljesen supernaturalistikus alapon állott magaRitschl s öregebb 
tanítványai, mint Häring, Gottschick, Bornemann, Reischle, Loofs, 
Kattenbusch. Hermann és a czikkiró. Ritschl elvetette a helle-
nistikus formába öltöztetett ókori egyházi christologiát és a 
Krisztus istenségét Jézus öntudatából és életéből, valamint az 
apostolok tanúbizonyságából állapította meg. A praeexistenia 
formája felett nem okoskodott. A csodát fentartotta, mert azt 
a gondolkodás csak vizsgálhatja, de meg nem döntheti, mert 
a csoda teljesen a hit körébe tartozik. Ez a hit pedig a 
Krisztus személyéhez csatlakozik, a ki minden tekintetben 
megváltója volt a világnak. Jézus testi feltámadását is vitatta 
az I. Kor. 15. értelmében. Az igazi ritschlianismus és a jobb 
oldali liberalismus közt a kölönbség az, hogy ezek a Krisztust 
nem az Isten legnagyobb csodájának, nem az egyetlen és elég-
séges engesztelőnek, hanem csak erkölcsi példaképnek tartják, 
halálát martyrhalálnak, feltámadását csak szivbelinek tekintik 
s a keresztyénséget minden tekintetben rationalisálják. Szám-
talan árnyalata van, melyek egyikével-másikával a pseudo- és 
félritschlianusok is egyesültek. De az igazi ritschlianusok nem 
tartoznak a modernek közé. A liberálisok balpártjánál a theo-
logia teljesen bölcselkedéssé válik s Biedermannt is meghaladja 
abban, hogy a názárethi Jézus személye és műve iránt a 
legkisebb pietással sem viseltetik. Ezek istenfogalma pan-
theistikus, ethikája deterministikus. Akadémiai tanszékük 
eddig nincs, de számuk szaporodik. A protestantismus élet-
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eleme a szabadság, de ennek sem szabad korlátlannak lennie. 
A hol a tudományos kutatás és a hit egymással ellentétben 
állanak, ott nincs egészséges theologia, amely nem a tárgya 
feltalálása miatt, hanem csak a feldolgozás methodusa miatt 
tartozik a tudományok közé. Tudományosan bebizonyított isten-
fogalomhoz sohasem juthatunk, de azt el se vitathatjuk. Ezért 
szükségkép az egyház szolgálatában kell a theologusnak állania; 
azzal szembe nem állhat, azt nem rongálhatja. A theologust 
nemcsak tudományosnak, hanem vallásosnak is kell nevelni, s 
aki a modern theologusok közül az egyház hitvallásával nem 
tud egyességre jutni, le kell vonnia ebből a consequentiát. 

Ez ismertetés felette érdekes nemcsak azért, mert Schwarz, 
Jörg és Frank művei óta az újabb theologia történetének 
jellemzésével nem igen találkozunk, hanem Írójának egyéni-
sége miatt is, a ki 70 évre terjedő élete alatt az újabb theo-
logia történetének lefolyását végignézte s szereplőivel személyes 
viszonyban volt. De nagy kár, hogy e történet vázolásában 
pártszempontok befolyásolják. Nemcsak abban mutatkozik ez, 
hogy Ritschlről túlságosan ideális képet fest, hanem abban is, 
hogy a tudományos theologiai munkásságot a közösségnek 
tett haszon, tehát gyakorlati szempont alapján bírálja el. Persze 
mert a ritschlianismus alapnézete szerint az egyház a fő és 
nem az egyes hívő. Igen, de a tudományt gyakorlati érdekek 
nem irányíthatják, annak csak egyetlen czélja lehet: az igaz-
ság megismerése. De ez nem zárja ki azt, hogy mennél jobban 
megismerem az igazságot, annál többet használok azzal egy-
házamnak, mert meg vagyok arról győződve, hogy az igazság 
és az én egyházam egy födél alatt lakik. Nagyon is subjectiv-
nek kell tartanom az egyes theologiai irányok megítélésének 
szempontját: a keresztyénség supranaturalis természetéhez való 
viszonyt. Mert ez csak rész, s nem az egész maga. A jobboldali 
liberálisok czime alatt szerzőnk igen sokat összefoglal, s nem 
mondja meg, kiket tart közülök moderneknek. De kétségtelen, 
hogy a modern theologiának azt nevezi, amely a szellemi élet 
körébe a természeti törvényt beviszi és ez alapon a szentírást 
pusztán emberi alkotásnak tekinti, kijelentést és személyes 
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istent nem ismer, s egészében ha nem is atheista, de minden-
esetre deista vagy pantheista. S ennek a theologiának a 
keresztyénség körében létjogosultsága nincs. 

Közli: Eaffay S. 

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Herausgegeben von 
Β. Stade. 1901. 21. Jahrgang. 

Büchler A. (Bécs). A váll és a kar mezítelenné tevése, mint a 
gyásznak jele. Ε szokást az ÓT nem ismeri. Csak a Talmudban 
fordul elő és több tudósításból kétségtelen, hogy a keresztyén-
ség I. és II. századában divatos volt a zsidóságnál. A szokás 
abban állott, hogy a gyászoló a halott előtt egyik vagy mind-
két karját kihúzta a ruha ujjából, miáltal a váll és kar me-
zítelenné lett. A halottak szerint változott az eljárás. Ki tudóst 
gyászolt, jobb karját és vállát tette mezítelenné, ki az iskola 
főnökét gyászolta, a ballal cselekedett igy. Szülők halálakor 
mindkét karról eltávolították a ruhát. B. véleménye szerint a 
gyász e jele tisztán symbolikus értelmű. A gyászoló e cselek-
ménynyel készségét kívánja kifejezni, hogy a legsúlyosabb mun-
kát is hajlandó a halott számára elvégezni. „A gyászoló aláveti 
magát a halottnak és a saját személyét az elhunyt alárendelt-
jének ismeri el". — Ez nyilvánvalóan értelmetlen magyarázat. 
Miért jelentené a mezítelen kar és váll az alárendeltséget ? B. 
felfogása mellett mikép értendő a megkülömböztetés, mely sze-
rint majd egy kar, majd mindakettő szerepel? Vájjon előbbi 
esetben a gyászoló csak félig veti magát alá a halottnak? — 
A kérdéshez hozzászólt Jastrow, a philadelphiai egyetem tanára, 
ugyanezen folyóirat 1902-iki évfolyamának 117—120. lapjain 
(angolúl). A kar és váll mezítelenné tevésében ősi gyászszoká-
sok maradványát látja, Volt idő, midőn a gyászoló ember 
egész mezítelenül járt. A szégyenérzet fejlődésével, a ruházkodás 
haladásával a rítus odamódosult, hogy a bánattól sújtott csak 
a ruházat egy részét távolította el, ugy hogy csupán a felső-
test maradt takaró nélkül. A további stádium a ruhának szét-
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szaggatása, de le nem vetése, végül az egyszerű behasítás. Ε 
processusnak egy részlete a kar és váll mezítelenné tevése, 
minek eredetét és értelmét azomban az a kor, mely alkalmazta, 
már nem ismerte. — Jastrow kétségtelenül helyesebb nyomon 
jár, mint B. Valószínű, hogy a ruházatnak a karról és vállról 
történő' eltávolítása kapcsolatban áll a ruházaton végzett egyéb, 
régi eredetű változtatásokkal. De Jastrowval szemben ki kell 
emelni, hogy az ÓT-ban sehol sem említtetik a gyászolóknak 
egész meztelen járása s igy kétséges, hogy e szokás Izráelben 
valaha divatozott. Izráel az e körbe tartozó gyászszokások 
közül csak a sarú levetését és, mint az arabok, a ruha meg-
szaggatásat ismeri. (Nowack, Hebr. Archaeologie. 1894. I. p. 
192—198. Wellhausen, Reste des arab. Heidenthums2 1897. ρ. 
181.) Emellett Jastrow is teljesen homályban hagyja a 
kérdést, hogy a gyász és a test mezítelensége között micsoda 
összefüggést statuált a régi izráeli gondolkodás ? Ε kérdésre a 
feleletet, mint általában az izráeli gyászszokások értelmének 
és eredeti jelentésének megoldását csak a jövő van hivatva 
megtalálni. A ruházatnak a gyász alkalmával előforduló meg-
változtatására a primitiv népek életéből érdekes példák talál-
hatók Lippert-nél, Kulturgeschichte 1887. II. ρ. 240-241. 

Volz Ρ. (Tübingen). Α kézfeltétel az áldozásnál. A kéznek vala-
mely személyre illetőleg állatra helyezése az ÓT-ban az áldás-
nál, a hivatalbaigtatásnál, a tanúskodásnál és az áldozásnál 
fordul elő (az uj-szövetségben a gyógyításnál is). Ε szokás 
értelmét keresve a magyarázók különválasztják az említett 
eseteket. Az áldás, hivatalbaigtatás, gyógyítás actusánál az, 
ki a functiót végzi, kezével érinti embertársát és ez érintés 
révén a benne levő szent erőt átviszi a másikra. A tanúsko-
dásnál (Lev. 24, 14.) a kéznek a bűnösre tétele egészen ho-
mályos jelentésű. Az áldozásnál az, ki az áldozatot bemutatja, 
azért helyezi kezét az állat fejére, hogy ily módon az elbo-
csátást, az ő tulajdonának Jahve birtokába való átadását 
jelezze (a római manumissio). így a közönséges értelmezés. 
V. ezzel szemben az összes eseteket egy közös gondolatból 
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kívánja megmagyarázni. Minden kézfeltételnél erőátvitel törté-
nik. Az áldozásnál és tanúskodásnál is. A bűnös ember azáltal, 
hogy rátámasztja kezét az áldozati baromra, a benne levő 
gonosz anyagot, a bűnt, átszármaztatja az állatra, ő maga 
pedig tisztává lesz. A tanú azért érinti a bűnös fejét, hogy az 
a rossz substantia, mely a hallás utján beléje jutott, a bűnösbe 
menjen át. Az áldozásnál szokásos kézfeltétel ezen magyará-
zata ellen V. szerint nem szabad felhozni azt, hogy ily, bűnnel 
terhelt, tehát tisztátalan állatot nem lehetett volna Jahvénak 
áldozni. Az engesztelő áldozatok eredetileg nem Jahvénak 
szóltak, hanem a daemonoknak. Avval sem szabad argumen-
tálni, hogy az izráeli cultus ismer áldozatokat, melyeknél 
használatos a kézfeltétel, pedig nem bűn kiengesztelésére 
szolgálnak (papfelavatás, üdváldozat, lengőáldozat.) Ezek késői 
utánzatai az eredeti áldozatnak, melyeknél a külső alak meg-
tartatott, mig a cselekmény jelentése a köztudatból kive-
szett. Végül váratlan fordulattal megengedi V., hogy a kézfel-
tétel az áldozásnál talán azt jelenti, hogy az áldozó az áldo-
zati barmot a halálnak szenteli. — V. helyes irányban tapo-
gatódzik. Hogy a kézfeltétel különböző alkalmazása eredetileg 
közös értelmet rejt magában, a priori valószínű. De V. maga 
sincs tisztában vállalkozásával és, mint nagyon sok 
ó-test.-i kutató, ő sincs világos tudatában a módnak, melylyel 
cultikus cselekmények értelmét fejtegetni kell. Innen 
habozása és több elhibázott állítása. Az adatok, melyek az 
áldozásnál előírt kéz feltételről szólnak, az 5. ik századból 
valók. Ebben az időben senki se hitte Izráelben, hogy az 
ember bűne e cselekménynyel az állatba megy át. De lehet, 
hogy egy régibb idő így gondolta. Minden cultuscselekménynek 
hosszú története, jelentésének bonyolult fejlődése van. A szá-
zadok folyamán a cselekmények megmaradhatnak, míg értelmök 
változik. Ki egy rituális szokás jelentését kívánja megfejteni, 
köteles annak fejlődését tisztázni. Az izráeli cultus, úgy amint 
az a Papi Codexben megjelenik, ma még számunkra túlnyomó-
részt homályos és értelmetlen, mert a fejlődés menetét senki 
se tetteobjectivés kimerítő vizsgálódás tárgyává. Robertson Smith 
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munkája (Die Religion der Semiten, übers, v. Stübe 1899.) igen 
értékes kezdet, bár a totemismus bevonásával téves szempont 
alá helyezi a sémi cultus fejlődését. V. sejti, hogy történeti 
úton kell a problémát megoldani. Kár, hogy e sejtést nem 
juttatja kellőképpen érvényre. A kézfeltétel kérdését is sok 
egyéb kérdéssel helyesen csak az fogja tisztázhatni, ki finom 
kritikai és néppszychologiai érzékkel nyúl az egész héber cul-
tus történetéhez és fokról-fokra kimutatja a haladást a szertar-
tások formájában és jelentésében. Külömben sajátságos, hogy 
V. a fenti magyarázatot úgy adja elő, mintha ez az ő talál-
mánya volna. Ha járatos az exegesis történetében, tudnia kell, 
hogy ez értelmezés a ker. egyházban minden időben megvolt 
és hogy ép legújabban Nowack (Hebr. Archaeol. 1894. II. p. 
231—234), Smend (Alttest. Rel.-gesch.2 1899. p. 330. jegyz. 1), 
Schultz (Alttest. TheolA 1896. p. 275,) is állást foglaltak 
ellene. 

Budde Κ. (Marburg). A Jahveládának eredeti értelme. Reichel 
W. class. philologus, 1897 folyamán megjelent munká-
jában (Ueber vorhellenische Götterkulte) azon nézetnek adott 
kifejezést, hogy az ÓT-ból ismert Jahveláda egy trónt ábrázolt 
és hogy Izráel képzelődése szerint Jahve e trónon ülve kisérte 
népét a pusztán át Kanaánba. Reichel ez ötletét Meinhold bonni 
professor, részletesen törekedett az ÓT tudósításából igazolni 
1900-ban egy német theologiai szaklap hasábjain. B. most 
figyelmeztet, hogy ő még 1898-ban felszólalt Reichel állítása 
ellen és közli azon, eredetileg angol nyelven irott czikkének 
idevonatkozó részét, melyben Reichel tévedését kimutatja. Fon-
tosabb argumentumai a következők: A láda nem lehetett trón, 
mert Izráel e szent tárgyat mindig „ládá"-nak nevezte. Jahve 
a legrégibb források szerint nem kisérte Izráelt Kanaánba, 
hanem a Sinain maradt s a láda ép az ő személyes jelenlété-
nek helyettesítéseül szolgált. A trón képzete királyt tételez fel, 
Jahve trónja azon meggyőződést, hogy Jahve Izráel királya, 
mi pedig nagyon késői, csakis a próféták korában fellépő 
gondolat. Azonban igaz, hogy az exilium utáni idő, mely a 
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ládát már csupán az irodalomból ismerte, eró'sen hajlott azon 
nézet felé, hogy a láda csakugyan Jahvénak trónja volt (külö-
nösen a Papi Codex). Reichel tévedése azon hibában gyöke-
redzik, hogy a legkésőbbi forrásokból construálja meg az 
Izráel története kezdetén szereplő képzeteket. 

Kahle Ρ. Adalékok a lxéber punctátio történetéhez. Az ó-test.-i 
iratok vocalisálásának két rendszere volt idáig ismeretes. Az 
egyik a tiberiási, mely mondhatni általános érvényre jutott ős 
a nálunk közkézen forgó héber bibliákban is alkalmazva van, 
a másik a babyloniai, melyet a szt.-pétervári prófétacodex 
őrizett meg. (Ezen, 916-ból származó kézirat másolatát Strack 
Η. adta ki 1876-ban.) Nemrégiben (1894) egy harmadik rend-
szerről is értesült a tudományos világ. Az oxfordi kézirat-
gyűjteményből néhány lapra terjedő Jesajástöredék (Jes. 5 8— 9 8 ; 
44 4— 48 n ) került elő, melynek magánhangzó-és interpunctio-
jelei egészen elütnek a tiberiási és babyloniai rendszer i eleitől. 
1899-ben pedig sikerült K.-nak a cambridgei könyvtár kéziratai 
között ujabb Jesajás és Jeremiás-töredékeket (Jes. 109 —12 4; 

is 20í 53 4— 59 g Jer. 26 19— 29 31) találnia, melyek az 
oxfordi töredékkel megegyező irásmodort tüntetnek fel és így 
kétségtelenül eredetileg evvel együvé tartoztak. Ezen elég ter-
jedelmes anyag alapján ismerteti K. az újonnan felfedezett rend-
szer vocalisálásának és interpunctiójának sajátosságait. Az 
accentusok kérdésével a Zeitschrift d. Deutsch.-Morgenländ. 
Gesellsch -ban foglalkozik (1901. 55. évf. p. 167-194: Zur 
Gesch. der hebr. Accente). 

Közli: Hornyánszky Aladár. 



Könyvismertetés. 

Lic. Lencz Géza, ev. ref. lelkész : A megigazúlás tanának fejlődése Me-
lanchthon Locijában. Theol. magántanári dolgozat. Debreczen, Horovitz 
Zsigmond nyomdája. 1902. Kapható a szerzőnél (Jépe) és Csáthy Ferencz 
könyvkereskedésében Debreczen. (VI. és 81 old.) Ára fűzve 2 korona 30 lillér. 

Melanchthon jelentőségét a reformátiói egyházak tanfejlődé-
sében nem lehet eléggé felbecsülni. Nem mintha akár a láng-
elme eredetiségével, akár a kezdeményezés bátorságával hatott 
volna egyházunk tanára — sőt ellenkezőleg, míg Luther ólt, 
arra támaszkodott és mikor Luther meghalt, annak a sok baj-
nak. a mely reá zúdult, éppen abban rejlett az oka. hogy nem 
volt kire támaszkodnia —, de Luther vallásos tapasztalatait, az 
újonnan felfedezett evangéliomi tant más aligha tudta volna 
jobban a megfelelő kifejezésre juttatni, mint ő. Példa rá a Loci 
első kiadása és főleg az ágostai hitvallás. Még Luther életében, 
különösen azonban Luther halála után eltért ugyan ettől egyes 
pontokban, de éppen ezen eltérései, melyek nagyrészt nem szel-
leme, hanem inkább jelleme gyengeségére vezetendők vissza, ha 
sok baj. forrásai voltak is, mégis a tanfejlődés történetében nagy 
jelentőségűek. Hiszen nem véletlen dolog, hogy Heppe kálvi-
nismusa és a 19. század úniós irányú theologusai épen Melanch-
thonra támaszkodnak és jelleme egyes gyengeségeinek és taní-
tása némely ferdeségének palástolásával benne látják a refor-
matio igazi képviselőjét és eszményképüket. Az újabbkori tör-
téneti kutatás itt felfedte ugyan a csalódásokat és igazságot 
szolgáltatott úgy jobbra mint balra, — de Melanchthon jelentő-
ségét érintetlenül hagyta. Éppen ezért, ha nem is kellett új 
utakat törnie, de szép és hálás thémát választott a fent idézett 
munka szerzője. Lencz Melanchthon megigazulási tanának fejlő-
dését követi a Loci három korszakában (12—81. 1). Sőt még 
visszanyúl a Loci előmunkálataira is, és Melanchthon ezen idő-
beli theologiájának álláspontját is körvonalozza (3—11 1.) A 
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megigazulás központi jelentősége és a Loci főleg első kiadásának 
azon sajátossága, hogy az üdvtan a középpontját foglalja el, 
okolja meg, hogy a szerző nemcsak magának a megigazulás 
tanának a fejlődését, hanem a Locinak majdnem egész tartalmát 
is vázolja. Ε tekintetben a szerző kétség kívül derék, szorgal-
mas munkát végezett. Szól pld. a szabad akarat-, a bűn-, a 
törvény-, a kegyelem-. Krisztus munkája-, a hit- és a justificatió-
ról a Loci előmunkálataiban, ugyanezen és még más tanokról 
is a Loci első kiadásában stb (Lásd az V. és a VI. oldalon a 
tartalomjegyzéket). 

A Loci 2. kiadása nemcsak külsőleg bővült, hanem tartalmi 
változtatásokat is szenvedett. A 35. és 36. lapon a szerző rövi-
den összefoglalja ezeket az eltéréseket. Seeberg a reformátiő 
történetében kutatja ezen eltérések okát és azt abban látja, 
hogy a reformátorok eredeti idealismusa engedett az idő és a 
kortársak szigorúbb pessimistikus megítélésének. Szerzőnk az-
után elemezi a Loci 2. kiadását, és közbe-közbe figyelmeztet az 
eltérésekre, a bővülésekre, melyek által e kiadás az elsőtől elüt. 
Itt említjük a synergistikus meghívást, (39. 1.) a justificatió in 
foro dei-t, (az in foro cordis humani helyett 47. I. v. ö. a 26. 1.) 
a fides historicát, a hit fogalmában az assensus felvételét a fidu-
cia mellé (48. 1.) és az előbb azonosított (25. 1.) justificatió és 
regeneratio szétválasztását (49. 1.). 

A 3. kiadásban Melanchthon „nem írt semmi újat, csak a 
régi úton haladt tovább." (63. 1.) A szerző vizsgálja a synergis-
tikus vitáknak Melanchthonra való befolyását (64. sk. 1.) s itt 
érdekes Kálvin ítéletét olvasni a Loci utolsó kiadásáról (65. 1.) 
Azután előadja szerzőnk az antinomismus elleni harcznak (69. 
sk. 1.) és az Oslander elleni küzdelemnek Melanchtonra gyakorolt 
hatását. (74. sk. 1.) A könyv ezen részében is találkozunk gyak-
ran a szerző kritikai, a 3. kiadást az előbbiekkel összehasonlító 
megjegyzéseivel. Ámde az olvasónak még igen sok munkájába 
kerül ezeket összeszedni, hogy magának összefüggő, teljes képet 
alkothasson Melanchthon tanának fejlődéséről. Sokkal jobb lett 
volna, ha a szerző munkájának ezen eredményét egy befejező 
fejezetben összeállította volna. Itt azután lett volna alkalma arra is, 
hogyMelanchthon tana jelentőségével is foglalkozzék és megállapítsa 
nevezetesen azt, mennyiben van igaza az újabb, főleg Ritschl úttörő 
felfogása nyomán haladó dogmatörténeti kutatásoknak, melyek sze-
rint Melanchthon a lutheri orthodoxiának s az egyházról mint 
theologiai iskoláról való felfogásnak atyja. Tudom, hogy a szerző 
összehasonlító és elemző munkája közben itt-ott utal ezen kér-
désekre (pld. a 69. 74. 1.) s ebből látszik, hogy jól ismeri ezen 
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problémákat. De mégis jó lett volna ezeket összefoglalni s 
szembetűnően tárgyalni, hogy a hazai theol. közönség figyelmét 
reájuk határozottabban felhívja. 

A tárgyra vonatkozó irodalom a szerzó' előtt ismeretes. Az 
1897. jubileumi év sok Melanchthonra vonatkozó munkát termett. 
Ezeknek figyelembe vételét nem észleltem. Ezen irodalom közt 
pld. Seebergnek egy czikke a „Neue kirchliche Zeitschrift" 
1887. évi 2. füzetében „Melanchthons Stellung in der Geschichte 
des Dogmas und der Dogmatik" czím alatt éppen a szerző mun-
kájának kérdéseit is tárgyalja. Ugyanott található Melanchthon-
nak egy kitűnő jellemzése Leziustól és Blassnak egy czikke 
Melanchthonról, mint humanistáról és paedagogusról. A Theol. 
Studien und Kritiken s más theol. szaklapok hasábjain, valamint 
önállóan is jelent meg akkor sok munka Melanchthonról. A 
szerző sok helyütt tekintetbe veszi Loofsnak (dogmatörténete 
mellett) egy czikkét a Theol. Studien und Kritiken 1884. év-
folyamában. Érdekes lett volna és lesz tán még elolvasnia Franknak 
egy kritikáját ezen czikkre (habár más kérdésekre is vonatkozik), 
mely szintén a N. k. Z. 1892. évf. 11. füzetében „Rechtfertigung 
und Wiedergeburt" cz. alatt jelent meg. 

A szerző egyes kritikai megjegyzéseire, melyeket nem osz-
tok, már nem terjeszkedem ki. Csak azt jegyzem meg, hogy a 
33. oldal utolsó mondatát oda nem tartozónak és az egész ki-
kezdéssel együtt problematikus vagy legalább is nem teljes 
igazságnak tartom. 

A munka kidolgozása egy kissé pongyola. De lehet, hogy 
ez nemcsak a szerzőnek, hanem részben a nyomdának is a 
hibája. Az utolsó lapon lejegyzett sajtóhibák száma még sok-
szorosan megtoldható. Maga ezen sajtóhibajegyzék oly sajtóhibá-
kat tartalmaz, melyek a kiigazítást meghiúsítják (pld. a 9. 13. 
21. sor). A legzavaróbb sajtóhibák a 21. old' 2. sorában, az 53. 
old. 8. sorában, a 69. old. 12 sorában (alulról) vannak. Az utóbbi 
helyen Kawerau: Joh. Agricola és Loofs olvasandó. Az, hogy e 
könyv 4 és 8 leveles ívekre oszlik, szintén olyan kiállítási hiba, 
a mely az olvasónak a könyv tanulmányozásánál bajt okoz. 

Mindezen megjegyzéseim ne vonjanak le semmit a könyv 
belső értékéből. Szorgalmas és derék munka az, a mely örven-
detes jele annak, hogy nálunk is akadnak theologusok, a kik 
fontos és érdekes részletes kérdések önálló fejtegetésébe fognak 
és megoldásukhoz is hozzájárulni igyekeznek. Ajánlom a könyvet 
az érdeklődők figyelmébe, mert nem elég — ha egyesek a tudo-
mányos theologia terén dolgoznak, szükséges, hogy a munka ter-
mékeit el is olvassuk, hogy eredményük közkincscsé és az egy-
házra áldásossá legyen. Lic. Dr. Daxer György. 
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Lencz Géza, lio. theol. ev. ref. lelkész: RUschlianismus és orthodoxia Ritschl 
haláláig. Részlet a legüjabbkori dogmatika történetből (sic). Külön lenyomat 
a Debr. Prot. Lapból. Ára 30 fillér. Kapható a szerzőnél és Csáthy Ferencz 

könyvkereskedésében Debreczenben. 

A czím és a tartalom nem felel meg egymásnak. A czím 
után ugyanis azt várnék, hogy a szerző azon vitákról fog szólni, 
a melyek Ritschl s iskolája és a positiv theologia között folytak. 
Erre vonatkozólag azonban a szerző az 1. és 2. lapon csak né-
hány hézagos részben hibás, részben oda nem tartozó történeti 
és irodalmi adatot közöl. Ha a ritschlianismus és „orthodoxiáról" 
van szó, mit keres ott p. o. Lipsius és Herrmann csatározása 
vagy Weiffenbach és Pfleiderer szereplése! Hogy „ 1874—80. 
(sic) a hevesebb viták korszaka" lett volna, az nem áll, sem az, 
hogy Bender „Ritschl halála óta" lett philosophussá. Azonban a 
vitapontokat se tárgyalja a szerző úgy, a mint azt dolgozatának 
czíme megkívánná. Áz orthodoxia maga szóhoz sem jut, hanem 
csak Lencz, illetőleg Pfleiderer, Riehm és Weiffenbach beszél. 
Ritschl tanának főbb pontjait ismerteti ugyan a szerző és pedig 
kellő objectivitással, de mint maga mondja, csak „dióhéjban". 
A ki Ritschl műveit ösmeri, de sőt az is, a ki theologiájáról 
bővebb ismertetést olvasott, nem szorul ilyen dióhéjas ismerte-
tésre és bírálatra, a ki pedig a ritschlianismust nem ismeri, az 
ilyen ismertetésnek semmi hasznát se veszi. Az ismertetés fő-
hibája, hogy csak egymás mellé állítja az egyes tanokat és nem 
emeli ki kellően azok belső összefüggését. Á bírálatnál Lencz 
Ritschl tanának különösen exegetikai alapját támadja elég ügye-
sen és végül kijelenti, hogy a ritschlianismusnak, habár „az 
újabb theologiát új eszmékkel gazdagította", mégis „egy hibája 
van, hogy — bármennyire igyekszik is a szentírás egyedüli ér-
vényét vitatni — nem bibliai". Kár, hogy a szerző nem szorít-
kozott arra, hogy valamely fontosabb tanra nézve behatóbban 
megbírálja Ritschl „erőszakos" exegesisét. 

A munka nyelvezete rendkívül nehézkes és a németből 
való fordítás verejtékes küzködésének nyomait viseli magán, a 
nélkül, hogy az eredeti értelmét mindenütt helyesen visszaadnia 
sikerült volna. 

Steinacker R. 

W. Soltau, Unsere Evangelien ihre Quellen und ihr Quellenwert, vom Stand-
punkt des Historikers aus betrachtet. Leipzig. Dietrich. VI. 149. 2'50 Mk. 

Három fő kérdést igyekszik szerzőnk megoldani. Ezek: 1. 
mikép keletkeztek, 2. mely forrásokon alapulnak, 3. milyen érté-
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kesek történeti szempontból a mi kanonikus evangéliumaink? 
Ε kérdések fejtegetésével kapcsolatosan megállapítja, hogy evan-
géliumaink 70—120 közt, (némely toldás 140-ből való) mai alak-
jukban készen állottak. Előállásuk alkalmi oka a gyülekezeti 
szükség volt. Amint alakultak a gyülekezetek, amint mind szé-
lesebb körre szóródtak szét az apostolok is, a hivek is, mind 
nagyobb szükség lett a Jézus tanításainak feljegyzéseire. A leg-
első feljegyzés Papias egészen hiteles adatai szerint Mátétól és 
Márktól való. Máté Logiája aram nyelven volt irva, de a csakhamar 
lefordították görögre s az első evangélium szerzője már nem 
aram, hanem görög nyelven ismerte azt. Ezt ^/A-val jelzi. A 
másik eredeti feljegyzés Márk evangéliuma. És pedig az ősmárk 
hypothesis tarthatatlanságát vitatva, egészen helyesen emeli ki 
Soltau, hogy a mai alakjában jegyezte azt fel Márk. Péter ige-
hirdetése ez, s Márk csak a következő részleteket toldotta 
Péter evangéliumához: 1, i - i 5 . 4, 35—-í5,43. 6,32_44. 9, 2 _ n . 10,46_52, 
és talán 6, 45·—8, 2e-ot, ha ugyan ez nem még későbbi kéztől való. 
Ε feltevés azért valószínű, mert Lukács ezeket a szakaszokat 
nem ismerte. Szerintem azonban ez a körülmény nem bizonyít 
idegen beavatkozás mellett. Végül a 16,9_20 Aristiontól való, 
amint azt a Conybeare-féle 1893-ban talált papyrus bizonyítja. 
Teljesen meggyőzőek a Márk eredetisége mellett különösen 
Hawkins alapján felhozott érvek, melyeket ideiktatok: 1. Márk 
egész anyagát — 30 vers hiján — megtaláljuk Mátéban és 
Lukácsban. 2. Jézus útjának pontos geográfiái menetét csakis 
Márk adja. 3. Jézus működésének középpontja Kapernaum. 4. A 
szenvedés hetéről csakis Márk ad tiszta képet. 5. Jézus élete 
fejlődését, s a katastrófa okait csakis Márknál találjuk meg. (De 
ennél a pontnál Soltau elragadtatja magát olyan hypothesisre, a 
mely nemcsak kalandos, hanem Márk egész hitelének lerontására 
is alkalmas, t. i. hogy Márk Pál apostol életének menetét vitte 
bele Jézus életének folyásába, hogy meglássék, hogy a tanítvány 
nem volt különb a Mesternél.) 6. Az igazi sorrend csakis Márk-
nál van meg, ezért a másik két evang. közül hol az egyik, hol 
a másik egyezik vele. 7. Az aram kifejezések késői műnél ért-
hetetlenek volnának. 8. A legrosszabb görög nyelven van irva. 9. 
Vannak kifejezések, melyek egyik része Máténál, a másika Lukácsnál 
található meg pl. Mk. 1,32 = Mt. 8,16 és L. 4,40. 10. Sok peri-
kopa részletesebb Márknál. 11. Nincsenek benne duplumok. Ε 
két utolsó érv a leggyengébb, mert a 10. alapján akár másik 
ev. elsőbbségét is lehetne bizonyítani, a 11. pedig nem áll meg 
(6, 4F) és 8, 

ι— io duplum), hacsak, mint azt szerzőnk teszi, nem 
az eredeti ev. alkotórészének tekintjük a 6 - 8 fejezeteket. Minden-
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esetre érdeme azonban Soltaunak, hogy a Márk elsőségét és 
eredetiségát és roppant történeti értékét igaz jelentőségében ki-
emeli. Hogy voltak-e Márknak forrásai ? erre a kérdésre Soltau 
így felel: csak a 13. fejezetnek az alapját képezte egy írásos 
„röpirat", mely a zsidó háború korából származott. S mert dup-
lumokat tartalmaz, a 6,4f>—8,2(i nem tartozott az eredeti fel-
jegyzéshez, mely 70-ben készen volt. 

Márk és a logia görög fordítása {síA) alapján készült az 
első evangélium. De nem mai kanonikus formájában, hanem 
eredeti alakjában, mint Ősmáté. Ez kiszorította az egyházi hasz-
nálatból a Logiát azért, mert azt csoportosítva úgyis felvette, 
Márkot pedig azért, mert szebben volt irva s gazdagabb is volt. 
Ez keletkezett 75 80 közt. Tehát az eredeti Máté féle feljegyzés 
(Λ) már az Ősmáté korában is ki volt bővítve. De hát 
nem sokkal természetesebb-e felvenni az Ősmáté helyett azt, 
hogy a Logia, amint azt Resch igen helyesen magyarázza, nem 
puszta beszédgyüjtemény volt, hanem Jézus története, tehát egy 
teljes igazi evangélium, amelyben a mai Mátéban és Lukácsban 
található beszédek is mind benne voltak ? Hiszen a Mk. és Logia 
alapján készült Ősmáté, amely Soltau szerint, minden problémát 
megold, voltaképpen csak a Resch-féle egyszerű magyarázat 
combinativ kerülgetése. S ennél a kérdésnél maga Soltau is ellen-
mondásba jön önmagával, mert a János evangéliuma számára is 
egy külön Logiát vesz fel, de az a jellemző, hogy ebben nem 
beszédek, hanem a synoptikusokához hasonló elbeszélések voltak, 
így hát ő sem következetes a Logia elnevezés értelmezésében. S 
ha Jánosnál a Logia elnevezés történeti anyagra vonatkozhatik, 
akkor a synoptikusoknál is vonatkozhatik. S ez annál termé-
szetesebb, mert ily módon nem kell Lukács számára megint 
külön Logiát venni fel, a melyben már nemcsak a beszédek, 
hanem a történeti háttér is megvoltak (v/B). Ez a szegények 
és samaritánusok evangéliuma volt, azért oly építő és a szegé-
nyeket istápoló a harmadik evangélium. Tehát Soltau szerint az 
evangéliumok alakulásának menete ez volt: 

Máté aram eredetije Λ 
Ennek görög fordítása A k 

I. evang. 
III. evang. Természetesen úgy az 

első, mint a harmadik evangélium még e mellett a II. evan-
géliumot is ismerte ős használta. Máté szerzője ezeken kivül 
még az 1—2. fejezet számára bizonyosan más forrást is használt 
s vannak benne egyes versek és kisebb-nagyobb szakaszok, 
melyeket a katholizáló kiadó toldott bele. Lukácsnak a forrásai 
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pedig még egy samarita jellemű evangélium, melyből valók: 
6> 20-47· ι a— 8, 3. 9,51 —18,14. 19,28) 22,28-32-35-38! a z tón egy 
gyermekségi evangéliumból való az első két fejezet, de nem 
egyező korból, sőt még az Actaból is vett át: 24,3e_53. Hát ezek 
már ismét olyan állitások, a melyeknek reális alapjuk nincsen. 
Sokkal jobb nyomon jár szerzőnk ott, ahol a szóhagyomány 
érvényesülését látja: 5,i—n- 7» 11—17· 23)6-16· 24,13-35· A3 . evan-
gélium 90 körül keletkezett, míg az első evangélium mai alak-
jában 110-ben lett készen, de a katholizáló tendentiák esetleg 
még később érvényesültek benne. 

A negyedik evangéliumra s általában a jánosi iratokra is 
kitér Soltau. A János evangéliumát csakúgy, mint a leveleket is 
János presbyter irta 120 körül. Magvát képezi a János apostoltól 
származható elbeszélés (v/J: 1, 35-51. 2,-1_11. 3, ,_12. 22-31· 4, 
16-42· 1-16· 7) 1-27- 37 n . 9, 24. · · · 11, 1 -46- 12, 20~23· 13> 2—15· 
19,25—37* 20, 3_8 . 14—18· 25 29·) é s a synoptikusokból vett anyag, 
a melyeket aztán a beszédek, a presbyter alkotásai, egészítenek 
ki. Azt állítja Soltau, hogy a János ev. beszédei a történetekkel 
semminemű összefüggésben nincsenek, sőt hogy a történeti 
összefüggést egyenesen áttörik. Hát a bauri iskola éppen ellen-
kezőjét állította ennek; t. i. hogy minden beszéd illustrálására 
egy történetet állított oda a szerző. Abban azonban igaza van 
Soltaunak, hogy ezek a beszédek inkább Jézus személyéről szóló, 
mint Jézustól való beszédek. Az is igaz, hogy ezek a beszédek 
bizonyos kornak Jézusról való felfogását fejezik ki, tehát a köz-
tudat tolmácsai a dogmafejlődés egyik stadiumában, de azért 
sem a philonismussal nem tudnám ez evangéliumot viszonyba 
hozni, sem az apostoltól nem vitatnám el a szerzőséget, ha nem 
is minden részletre nezve de egészben véve. Soltau szerint, igen 
helyesen, mindhárom levél ugyanazon kézből került ki, amely az 
evangéliumot irta. De az első levelet homiliának tartja, amiben 
ismét nem irom alá a nézetét. Úgy a levelek, mint az evan-
gélium szerzőjének János ephesusi presbytert tartja, de az evangé-
lium végét, a 21. fejezetet, szerinte később csatolták hozzá, a kanoni-
zálás alkalmával,mintconcessiót.Sittismétegyérdekes, demerőben 
helytelen hypothesist állit fel Soltau. Nevezetesen az ellen tilta-
kozik, hogy az újszövetségi iratok, s jelesül az evangéliumok 
bizonyos pártok érdekében keletkeztek, de még gyarlóbb okra 
viszi vissza ezek keletkezését: a személyi differentiák és az 
apostoli tekintély megőrzése vagy megvédése szempontjából 
toldogattak volna az egyes evangéliumokba olyan részleteket, 
melyek egyik vagy másik apostol kiválóságát akarták kimutatni. 
Ezért is János 21-et Péter és János egyensúlyának érdeke tér-
ni ette meg. Hát ezt nem fogadhatjuk el. 
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Az Apokolypsisre vonatkozólag azt tanítja Soltau, hogy 
János apostoltól csak a 7 levél való. Ez az egész műnek egyetlen 
keresztyén része. A másik három rész (a pecsétes könyv 4—8, j ; 
a trombitás könyv 8 2— 11,25·! a messiási könyv 11 16—22 5.) 
zsidó irat keresztyén köntösben. A forrás keresés és találás 
követőinek ismeretes álláspontja ez. 

Az evangéliumok kanonizálása csak a gnostikus harczok 
idején kezdődött. Minden egyháznak megvolt a maga evangéliuma. 
De csak egy. A közös ellenséggel szemben aztán az egyes tar-
tományi egyházak vagy gyülekezetek különösen Kis-Ázsiában 
140 — 160 közt egyezségre lépve, az összes használatban lévő 
evangéliumokat elfogadták, kanonizálták. Ez magyarázza meg az 
evangéliumok négyes számát, amennyiben csakis ezeket lehetett 
apostoli eredetre visszavinni, de ez teszi érthetővé a pótlási és 
egyeztetési, valamint a katholizáló tendentiákat is. A megoldás 
e módja szellemes, de kérdés, való-e? Harnaclc és Zahn e téren 
végzett alapvető kutatásainak kell kideríteniök, hogy az egyes 
tartományi egyházakban melyek voltak a használatban lévő 
apostoli iratok s hol csoportosították legelőször a négy evan-
géliumot? Mert hogy a második század derekán már csoporto-
sítva voltak, azt bizonyítják keleti és nyugati adatok egyformán. 

Soltau könyve bár nem eredeti, mégis mert az evangéliu-
mokra vonatkozó legújabb eredményeket szemléletesen csopor-
tosítva tárja az olvasó elé, tudományos szempontból is értékes. 
Sok érdekeset mond az egészre vonatkozólag is, a részletekben 
is. De még igen sokszor csak hypothezisek alapján vagy szolgá-
latában dönt nagyon fontos kérdésekben is. Munkája bizonysága 
annak, hogy az Osmárkkal többé nem lehet operálni, s hogy a 
synoptikus kérdés súlypontja Márkon és a Logián nyugszik, s 
így alapjában a kétforrás hypothezis van felszínen. A jánosi 
kérdésben pedig, a mint látjuk, a Wendt-féle hypothezis meg 
van fordítva, amennyiben Soltau szerint nem a beszédeket, hanem 
az elbeszélészek egy részét tartalmazta az apostoli forrás. 

Raffay S. 

C. Mirht, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katho-
licismus. 2. verbesserte und wesentlich vermehrte Auflage. Tübingen und 

Leipzig (J. G. B. Mohr) 1901. 461. lap. 

Ε mű nemcsak írójáért, ki a marburgi egyetemen az 
egyháztörténet híres tanára, de tárgyáért is megérdemli a különös 
figyelmet. Szerzője 508 rovat alá beosztva okmányokat közöl, 
melyekben a róm. katholicismus fejlődését, tanait, mai állás-
pontját és szervezetét mutatja be. Sőt többet nyújt, mint a 
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mennyit a czimben igér. A munka nemcsak történeti okmánytár, 
de, főleg a legújabb korra vonatkozó részleteiben, egyházjogi 
okmánytár is. Ez különben az anyag természetében rejlik. Az 
egyháztörténet és egyházjog forrásai igen sok esetben nem 
különíthetők el egymástól. A dogmaalkotó ós életszabályozó 
ókori zsinatoknál, Ps. Isodornál, a tridenti és vatikáni zsinatok-
nál az egyháztörténet forrásai azonosak az egyházjogéival. 

A szerző nem jár új ösvényen. Előtte már többen össze-
állítottak ily okmánytárakat. Nem csupán azok, kikről Mirbt mű-
vének egyik ismertetője, Müller Κ., megemlékezik. (L. Theol. 
Literaturzeitung 1896. 7. sz. p. 183—184. az 1. kiadásról; u. o. 
1902. 23. sz. p. 613 - 615. a 2. kiadásról). Az említetteken kivül 
Leopold Ε. „Das Predigtamt im Urchristentume" czimű művében 
(Lüneburg, 1846) nagy szorgalommal összehordta a keresztyén-
ség I. és II. századára vonatkozó okmányokat. Úgyanezt tette 
Friedberg Ε. a VIII. Bonifácius korából származó irott emlékek-
kel. Nálunk Magyarországon is vannak, természetesen legfőként 
a magyar viszonyokra vonatkozó ily okmánytárak. De elismerés 
illeti Mirbtet, mert munkája igen nagy anyagot ölel fel, és sok 
olyat tesz hozzáférhetővé, mi idáig el volt zárva a kutató elől. 
Bevezető megjegyzései, mellékletei, a forrásokat feltüntető sorai 
igen becsesek. 

Kár, hogy több felette érdekes és fontos okmányt nélkü-
löznünk kell e gyűjteményben. A felelet, melyet Szép Fülöp adott 
VIII. Bonifácius „Unam Sanctam" bullájára, nincs felvéve. 
Hiányzik X. Leo levele is, melyben VIII. Henriket „defensor fidei"-
nek mondja. Nincs meg IV. Leo nyilatkozata sem a verduni 
egyezményről (848). Sajnálatos, hogy a magyar történetre vonat-
kozólag csakis „das sogenannte ungarische Fluchformular"-t 
közli (1676-ból ?) Pedig itt gazdag anyag kínálkozott volna. S oly 
lényeges dolgot, mint az „apostoli király" czimének és jogának 
adományozása, még se lett volna szabad elhagyni. Be kellett 
volna venni I. Mátyásnak IV. Sixtus pápával folytatott levele-
zései is, mely a magyar apóst, királyi jogok körének és ezek 
gyakorlásának kérdése körül forgott. 

Müller Κ. a fentemlített ismertetésben felsorolja azon elő-
nyöket, melyekkel a 2. kiadás az 1-vel szemben rendelkezik. Az 
okmányok száma 155-ről 508-ra emelkedett. A könyv terjedelme 
megkétszereződött. A magyarázó jegyzetek megszaporodtak. 
Azon irók, iratok, törvénykönyvek, zsinati határozmányok sora, 
melyekből az idézetek származnak, tetemesen bővült. Mindez 
előnyök a 2. kiadást magasan az 1. fölé emelik. S érthető, hogy 
Müller, ki az 1. kiadásnál igen sok kifogásolni valót talált, a 2. 
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kiadással teljesen meg van elégedve. Sokat kívánt és többet 
kapott, mint a mennyit várt. 

A munka az egyháztörténet iránt érdeklődőknek igen 
hasznos szolgálatot tesz. A szakembernek egész kis szakkönyv-
tárt nyújt és pedig előadásra, felolvasásra alkalmas, kész alak-
ban. A magánytanulmányt megmenti a hosszas keresgéléstől. A 
nyilvános előadást nagyban elősegíti, mert az anyagot meg-
bízhatóan és hitelesen, emellett kész formában nyújtja. Az 
egyháztörténész mellett az egyházjogász is nagy köszönettel 
tartozik Mirbtnak. Hörk József. 

H. Zimmern, Biblische und babylonische Urgeschichte, Leipzig, Ilinrichs'sche 
Buchhandlung 1901. 40 oldal, 80 Pf . — Fr. Delitzsch, Babel und Bibel, Leipzig, 
Hinrichs'sche Buchhandlung, 1902. 52 oldal, 2 Mk. — ./. Barth, Babel und 
israelitisches Religionswesen, Berlin,· Mayer und Müller, 1902. 36 oldal, 80 Pf. 

A német nagyközönség, elütőleg a francziától és angoltól, a 
legújabb időkig feltűnő csekély érdeklődést tanúsított az assyr-
babyloniai kutatások eredményei iránt. Mit elsőrangú orientálistáik 
producáltak, évtizedeken át csak egy szűk körnek birtoka maradt, 
elzárva az egyetemek és tudós társaságok falai közé. A közöny 
azomban az utolsó három esztendőben hirtelen csodálatos érdek-
lődésbe csapott át. A műveltek kíváncsisága kelet felé fordult. 
Azok is tudomást kívánnak szerezni Nineve és Babylon törté-
netéről, kiknek idejét és szellemi erejét egyedül a mindennapi 
élet kérdései szokták igénybe venni. A napilapok mondhatni 
állandó rovatban foglalkoznak Nebukadnezárral és világhódító 
hadjárataival. 

Ε meglepő változás oka egy expeditiónak kiküldése, mely 
3 esztendő óta ássa Babylonia földjét és kutat eltemetett emlékek 
után. Idáig a német nemzet nem szerzett babérokat az assyr-
babyloniai ásatások körül. Annyi fényes siker, ősrégi városok 
napfényre hozása, elveszettnek hitt népek életrekeltése, Sargon 
és Sanherib palotáinak, Assurbanipál könyvtárának megtalálása 
franczia és angol nevekhez fűződik. A német nemzet az inter-
nationális versenynek ezen terén sem kivánt visszamaradni. 
1893-ban megalakult az u. n. Orientgesellschaft, mely a következő 
évben egy kitűnően szervezett expeditiót indított útnak, hogy az 
egykor hatalmas Babylon városát felkutassa. A vezetés Koldewey 
Róbert kezébe van letéve, ki vajmi hamar nevezetes sikerek 
hírével lepte meg a honfitársakat. Átvizsgálta Nebukadnezár 
palotáját és a nagy Marduktemplomot. Feltárta a híres búcsú-
járó-utat, mely régen Babylont Borsippával összekötötte. Az 
otthoniak természetesen feszült érdeklődéssel kisérik az Eufrát 
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partján lefolyó eseményeket, melyekró'l az Orientgesellschaft 
rendesen megjelenő értesítései tudósítják a világot. A nemzet 
becsülete és pénze van a vállalathoz kötve. Tudni kívánják egyúttal 
kiknek nyugalmát zavarja fel az expeditió ásója, minek megismeré-
sére vándorol ki annyi ezer márka az országból ? A feleletet első-
sorban az assyriologusok vannak hivatva megadni. A tudósok 
elhagyják tanszékeiket, nyilvános, mindenki számára hozzáférhető 
előadásokon aprópénzre váltják tudományos kincseiket és keres-
kedőknek és iparosoknak, előkelőknek és alacsonyaknak magya-
rázzák azt az időt, midőn az Eufrát és Tigris vidéke még nem 
volt oly elhagyatott, mint ma. Ε mellett könnyen érthető czik-
kekben és értekezésekben igyekeznek a nagyközönség kíváncsi-
ságát kielégíteni. Egész garmadája az ily ismertetéseknek jelent 
meg az utolsó három év alatt. Alig van assyriologiával foglal-
kozó német tudós, ki ne keresett volna alkalmat, hogy kisebb-
nagyobb körben felvilágosítással szolgáljon az annyira actuális 
théma felől. 

Az előadóknak és ismertetőknek nincsen nehéz feladatuk. 
A tárgyat, bármily távolesőnek lássék is az, érdekessé teszi már 
maga az időszerűség. De még valami más is. Assyria és Baby-
lonia története szoros kapcsolatban áll annak a népnek történe-
tével, melyről az írás beszél. Az assyrok leigázták és fogságba 
hurczolták Izráelt. A babyloniaiak elpusztították Jerusálemet és 
számkivetésbe vitték Juda lakóit. Ezt minden gyermek tudja. Ki 
kissé buzgóbban forgatta az ÓT -ot, megismerkedett Sargon (Jes. 
20.) és Sanherib (Jes. 37,37 II. Kir. 19,3S) nevével is. Tudomást 
szerzett Nebukadnezárról, kit Jeremiás könyve oly gyakran 
emleget. És sok azon földön játszódó eseményről, melyet most 
német ügyesség tesz vizsgálat tárgyává. így a modern hallgató-
hoz is jórészt közelálló alakokról és szintérről kell az előadónak 
beszámolnia. Fokozzák az érdekességet az assyriologiának az 
írásra vonatkozó eredményei. Kinek figyelmét nem köti le az a 
meglepő hír, hogy a vizözöntörténet, melyet az elemi iskola pad-
jain tanult, Babyloniából származik ? Hogy a teremtésről szóló 
tudósítás Gen. l-ben a babyloniai teremtésmythusnak hosszas 
fejlődésen átment recensiója ? És érthető, hogy az ismertetések 
és előadások, midőn a távol Babyloniát kívánják a mai kor 
gyermeke előtt megjeleníteni, különösen ezen részletekhez kap-
csolják a fejtegetéseket. Ε pontnál nem csak a nemzeti büszke-
ség érdeklődik Babylonia iránt, de a hagyományokhoz ragaszkodó 
gondolkozás is, mely csodálattal értesül az ő eddigi meggyőző-
dését felforgató tudományos vívmányokról és arról a világról, 
melynek felkutatása az ismereteknek ezen átalakulását előidézte. 
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A fenti három munka szintén az említett indokoknak 
köszöni létrejöttét. Mind a három külömböző helyen külömböző 
közönség számára tartott előadás. Szerzőik az orientális tudo-
mányoknak kiváló képviselői. Zimmern, a lipcsei egyetem tanára, 
főleg a babyloniai vallás tanulmányozásával tett nagy szolgálatot 
a sémi kutatásnak. Delitzsch (Lipcse) a német assyriologiának 
atyamestere. Kiterjedt iskola keletkezett körülötte azon 30 
esztendő alatt, melyet immár θ disciplina szolgálatában tölt. 
Barth (Berlin) pedig messze ismert tekintély a sémi nyelveknek 
grammatikai és lexicográphiai feldolgozásában. Közös vonása 
végül e 3 munkának, hogy új dolgokat egyikök sem foglal magá-
ban. Ez természetes is, helyes is. A felolvasó terem a tudomány 
műhelyében megvitatott kérdéseket kiván szélesebb köröknek 
hozzáférhetővé tenni és nem az a hely, hol ajánlatos volna kétes 
értékű új ötletekkel és gyanításokkal előhozakodni. 

A legnagyobb sikerrel Delitzsch dicsekedhetik. Előadása 
valóságos sensátiónak mondható. Már maga a társaság, mely 
végighallgatta, kivételes helyet biztosít neki. Midőn az Orient-
gesellschaft meghívására 1902 jan. 13-án a berlini énekakadémia 
dísztermében megtartotta felolvasását, a császár is megjelent a 
közönség soraiban. Sőt a felség külön felszólítására febr. 1-én 
megismételte azt a császári palotában, a császár családja, her-
czegek és herczegnők jelenlétében. Az előadás két részre oszlik. 
Az elsőben számos példával illusztrálja Delitzsch, hogy mily nagy 
mértékben előmozdította az ÓT megértését az assyr-babyloniai 
kutatás. Az írásban futólag említett városok és személyek egész 
tömege vált közelről ismeretessé az ékiratok felfedezése és meg-
oldása révén. „Az éjszaki ellenség", kit a próféták oly sokszor 
emlegetnek s kinek közeledését több helyen rajzolják, most szem-
től-szembe megfigyelhető. Az emlékek reliefek alakjában be-
mutatják az útra kelő tábort, várak ostromát, városok kifosztását, 
a legyőzöttek fogságba hurczolását, Az alakok" markáns vonásai-
ból pontosan kivehető, hogy melyik arab, melyik elámita és 
melyik tartozik Izráelhez. Ugyancsak ez emlékek világos képet 
nyújtanak az assyr-babyloniai uralkodók magánéletéről. Itt 
oroszlánvadászaton találjuk őket, ott lakmározás közben leg-
kiválóbb alattvalóiktól körülvéve. Az ÓT puszta nevei élő szemé-
lyekké változtak át e sculpturák kalauzolása mellett. A babyloniai 
nyelv az ÓT nyelvének tisztázására első rangú forrás. A baby-
loniai sajátos kifejezések pedig sokszor felette érdekes fényt 
vetnek a hébereknél használatos rokon kifejezés értelmére. A 
második rész azon, a cultura és vallás körébe tartozó elemekkel 
foglalkozik, melyeket Izráel Babyloniából kapott. Babyloniai 



160 

eredetű a mérték- és sűlyrendszer, a pénz és a naptár. Onnan 
vette át Izráel a sabbat intézményét, a törvények sajátságos 
formáját. A dekalogus 5., 6. és 7. parancsa ugyanúgy megtalál-
ható Babyloniában, mint Izráelben. Babyloniából származik az 
ó-test.-i teremtés-, vízözön- ós paradicsomtörténet. Hasonlókép 
az angyalok, a dämonok, az ördög és az alvilág képzete. Só't 3 
ősrégi feliraton Jahve neve is olvasható, mi azt bizonyítaná, 
hogy a Jahvecultus századokkal előbb megvolt Kanaánban, 
mielőtt az izráeli törzsek oda bevándoroltak és hogy Jahvét nem 
a Sinainál ismerte meg Izráel, hanem csak új hazájában. Az elő-
adás formája ügyes. Igen szemléletessé teszi a tartalmat az az 
50 illusztrátió, mit Delitzsch felolvasásához csatolt s melyek az 
eredetiekről készült hű másolatok. De meg kell jegyezni, hogy 
az eredmények több pontban még távolról sem oly biztosak, mint 
Delitzsch állítja. A paradicsomtörténetnek, a dämonok és angya-
lok, az alvilág képzetének babyloniai eredete, a Jahvenévnek 
a feliratokon való szereplése, még mindig igazolásra vár. Feltűnő, 
hogy Delitzsch az Elohim szónak Lagarde-féle etymologiáját fel-
újítja. Lagarde magyarázatának helytelensége ma már nem szorul 
ujabb bizonyításra annak, ki a primitiv nép gondolkozása iránt 
érzékkel bir. 

Zimmern felolvasása szűkebb körre szorítkozik. Csupán az 
ó-test.-i teremtés-, paradicsom- és vizözöntörténet babyloniai 
eredetét igyekszik megvilágítani. Becsét ez előadásnak az adja 
meg, hogy a babyloniai elbeszélésekbe sokkal részletesebben be-
vezeti a hallgatót, mint Delitzsché. Zimmern terjedelmes kivona-
tokat közöl az egyes mythusokból és azokat egybeveti az ÓT 
tudósításaival. A paradicsomtörténetnél néki sem sikerül a kettő 
azonosságának bebizonyítása. 

Barth előadása teljesen elüt az előbbi kettőtől. Ő tagadja 
Bábel és az ÓT közötti szoros összefüggést, az izráeli vallásos 
képzeteknek, intézményeknek Babyloniából való származását. 
Külön fejezetekben foglalkozik a sabbattal, a Jahvenévvel, a 
teremtés- és vizözöntörténettel és az eredmény mindenütt az, 
hogy ezek Izráelnek eredeti tulajdonai, melyek nem Babyloniából 
jutottak Kanaán földjére. Az első két kérdésnél a polémia nem 
nehéz. Az assyriologia tényleg nem rendelkezik még oly bizo-
nyítékokkal, melyekből a-z állítás helyessége kétségtelen volna. 
De csodálatos, hogy Barth a teremtés- és vizözöntörténet idegen 
eredete ellen is felveszi a harczot. Itt a közvetlen leszármazást 
már csak úgy lehet tagadni, ha nem akarjuk az igazságot el-
ismerni. Hornyánszky Aladár. 



Kámori Sámuel f 
1 8 3 0 - 1 9 0 3 . 

Ki a tudós értékének megítélésére a külső sikert tekinti a 
helyes mértéknek, az Kámorit joggal a tudósok legutolsó kategó-
riájába fogja beosztani. Mert élete a fiaskók lánczolata volt. 
Elismeréssel, méltánylással talán egyedül tanulóéveiben találkozott. 
A göttingai mester, Ewald, nagy reményeket fűzött az ő rend-
kívüli nyelvtehetségéhez és fényes jövőt jósolt neki. A jóslat 
nem teljesült be. A hazájába visszatért Kámori számára csak a 
sikertelenség volt fenntartva. Bibliafordítása, annyi előkészületnek 
és egy évtized szakadatlan munkájának gyümölcse, nem babérokat, 
de keserűséget szerzett neki. Belefektette nagy tudását és lelke-
sedését, minden képességét, mivel rendelkezett. Az eredmény a 
kritika éles támadása volt, egy heves tollharcz, melyből Kámori 
sebesülten került ki. Korszakos vállalkozása felett napirendre 
tértek, mint a hogy egy bukott dráma felett napirendre tér a 
színház közönsége. Egy ideig a gúny és élczelődés forgalomban 
tartotta még nevét, azután az is unalmassá vált. A 70-es években 
megjelent munkáiról már alig vett valaki tudomást. És midőn 
magába vonult vissza és csendesen nyelvészeti kutatásainak szen-
telte idejét, teljesen elfeledték. Tíz esztendő óta csak személyes 
ismerősei tudták, hogy az egész Szentírás eredetijének első 
magyar fordítója még nem költözött el az élők sorából. 

Távol legyen, hogy Kámori szomorú sorsát felidézve az 
emberi hálátlanság felett érzelgős reflexiókba bocsátkozzunk. Ha 
megtehetné, ő maga volna az első, ki ez ellen tiltakoznék. Mert 

Theol . Szaklap. I . óvf . 1 0 
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ő csak az irigységet ismerte ellenfelének és nem a hálátlanságot. 
Tisztában volt azzal, hogy neki mint tudósnak nem szabad mun-
kájaért jutalmat várnia. Legkevésbbé ott, hol a tudományos mun-
kálkodásnak még nincsen árfolyama. Távol legyen, hogy az ellene 
irányuló támadásokat, a felette folytatott olcsó szeli emeskedést 
indokolatlannak tüntessük fel. Kámori személye, gondolkozása, 
viselkedése folyton kihívta a bírálatot és a mosolyt. Az írást oly 
magyar nyelvre fordította, milyet soha ember nem beszélt és 
soha ember nem fog beszélni. A kritikát oly modorban utasította 
vissza, mely a komoly discussiót lehetetlenné tette. Nyelvészeti 
kutatásait a képzelődés irányította és nem a linguistikának meg-
állapított és mindenütt alkalmazott methodusa. Természetes, hogy 
a harcz hevében az ellenség eró'sen kihasználta az ő positiójának 
gyöngeségét. Érthető, hogy a nézők szívesen elmulattak azon a 
sok furcsaságon, mit a vita napfényre hozott. A közönségtől nem 
szabad azt kívánni, hogy a burok mögött a magot is észrevegye. 
De tartozunk az igazságnak azon kijelentéssel, hogy elfogulatlan 
bíró előtt a tudós értékének megítélésére a siker vagy sikertelen-
ség, a fényes győzelmek vagy gyászos vereségek, a maradandó 
eredmények vagy esetleges tévedések sohasem lehetnek mérvadók. 
Mint minden munkásnak, a tudósnak becsét is első sorban az 
az erkölcsi tőke határozza meg, melyet munkájába fektet. A 
tudós kizárólag az igazságnak szolgálatában áll, ezért hivatása a 
legszentebb hivatás. Kötelessége nem az igazságnak megtalálása, 
mi véletlentől és esetlegességtől is függhet, de annak minden 
mellékérdektől ment, lankadatlan és lelkiismeretes keresése. A 
tudós megfelelt a maga feladatának, ha nyugodt lelkiismerettel 
számot tehet, hogy szünetlenül csakis az igazságért dolgozott, 
mindég és mindenütt a rendelkezésére álló összes eszközökkel 
annak megismerésére törekedett. Mentől erősebben érzi azonban 
az igazságnak végtelen hatalmát, mennél sovárgóbban és kitar-
tóbban vágyakozik annak elérésére, mennél nagyobb áldozatokat 
hoz küzködése közben, annál hívebb szolgának fog majdan ta-
láltatni. A tudósok rangfokozatának ez az erkölcsi tartalom az 
igazságos és méltó mérővesszője. Minden egyéb csak alárendelt 
jelentőségű. Siker nem mindig követheti az erőmegfeszítést. Az 
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eredmény gyakran nem áll arányban az emberi buzgalommal. 
Ép ezért helyes ítélet számára nem is szolgáltathat alapot. És a 
ki az ethikai momentum szempontjából néz végig Kámori pályá-
ján, nem fogja tőle megvonni a legnagyobb tiszteletet és elisme-
rést. Élete a sanyarúság iskolája volt. Minden gyönyör és élvezet, 
kényelem és szórakozás, mit a világ nyújthat, ismeretlen volt 
előtte. Egymagában élt mint az anachoreta, kerülve másoktól, 
kerülve másokat. A szegénység és nélkülözés, a magány és el-
hagyatottság az akaraterőnek veszedelmes ellensége. Kámori szá-
mára nem volt az. Folyton tervezett és folyton alkotott. Terveit 
és alkotásait a hatalmas méretek jellemzik. Nyomorúságos viszo-
nyok között, ezer akadálylyal küzdve elkészítette bibliafordítását. 
A vállalkozás nagysága csodálatba ejt mindenkit, a ki tudja, mit 
jelent a Szentírást fordítani. Mit másutt a tudósok légiójának 
vállvetett munkája, előkelő társaságok korlátlan tőkéje képes 
csak megteremteni, azt elvégezte ő maga. Elvégezte úgy, ahogy 
tudta. Az eredeti nyelvekben való pompás járatosságát, a szigorú 
lelkiismeretességet, a törekvést, hogy a legjobbat nyújtsa, soha 
senki se fogja tőle eltagadhatni. Az objectiv és hozzáértő bíráló 
azt is el fogja ismerni, hogy az írás megértésében az ő fordítása 
messze felette áll az összes addigi magyar fordításoknak. A kritika 
«litélőleg nyilatkozott, Kámori évtizedes fáradozásának eredménye 
halomra dőlt. Más elkeserítve a szomorú tapasztalattól, passivi-
tásra kárhoztatta volna magát. Kámori kiapadhatatlan energiája 
és tudományszeretete nyugalmat nem ismert. A vita hullámai 
még le se csendesedtek, máris újabb munkákkal állott elő. 
Lapot szerkesztett, kiadta az „Arab gyöngyöket és gyémántokat", 
az ó-test.-i apokryphok fordítását, összehasonlító nyelvtudományi 
kutatásait. Az elhintett mag meddő talajra hullott Olvasó közön-
ség nem akadt, a kiadványokkal járó költségeket pedig nem 
bírta fedezni. Nem közölt többé semmit, de azért szakadatlanul 
tovább dolgozott. A tudomány iránti izzó szenvedélye sokkal 
intensivebb volt, semhogy meg tudott volna állani. A belső kény-
szerűség kergette. Lefordította a koránt, és jegyzetekkel látta el. 
Majd szótárakat állított össze, latin-arab, latin-szanszkrit, latin-
perzsa és egy összehasonlító német szótárt. Lexicographus talán 
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soha még oly kezdetleges módon nem dolgozott, mint ő. Forrá-
sául 3—4 könyv szolgált, ebből hordta össze az egész anyagot. 
De mit tehetett Kámori arról, hogy szegénysége nem engedte 
meg egy gazdag könyvtár beszerzését és hogy ez az ország se 
adhatta meg neki a szükséges segédeszközöket? Kinek nem áll 
aczélpenge rendelkezésére, kőkéssel kénytelen munkáját folytatni. 
Legutolsó munkájában az összes emberi nyelvek közös eredetének 
problémájával foglalkozott. Ha valakinek valaha e 8000 oldalra 
terjedő kézirat kezébe kerül , bizonyára szánakozó mosolylyal 
fogja végig nézni azokat a sajnálatos tévedéseket, melyeknek 
Kámori áldozatul esett. De szánakozása közben is ne feledkezzék 
meg arról, hogy nem lehetett köznapi ember az, ki ily hatalmas 
kérdést kívánt megfejteni és hogy e tévedéseket egy olyan tudós 
követte el, kit munkájában soha semmi se támogatott, csak lel-
kesedése és kitartása. 

Hornyánszky Aladár. 



Fordításrészlet az ÓT-ból. 
Jes. 2a—4. A viliigbéke. 

Duhm, Das Buch Jesaja. 1 8 9 2 ; Di l lmann, Der Prophet Jesaja5 . 1 8 9 0 ; Di l lmann-
Kittel, Der Prophet Jesaja6 . 1 8 9 8 ; Cheyne, The Book of tlie Prophet Isaiah. 1 8 9 9 
( a Haupt-féle The Sacred Books of the Old Testamentben). V. ö. Wel lhausen, Die 

kleinen Propheten3 1 8 9 8 ; N o w a c k , Die kleinen Propheten 1897 . 

Ε töredék tartalma a következő: Az eschatologikus időben 
a Cion és Jahve szentélye csodálatos tekintélynek fog örvendeni. 
A népek elismerik, hogy Jahve a legbölcsebb és legigazságosabb 
Isten, ki legméltányosabban tudja elintézni a közöttök fennforgó 
peres ügyeket. Ezért őhozzá fognak zarándokolni, hogy ő döntsön 
a vitás kérdésekben. Azontúl Jahve és nem a kard itél a felek 
között s ezzel minden háborúskodás önnönmagától megszűnik 
és megkezdődik a világbéke. — Jes. 22_4 nem próza, hanem 
vers, mit a fordító respektálni tartozik. 3 strófára oszlik s min-
den strófa 6 sorból áll. A töredék 3 stichossal megtoldva Micha 
4^-4-ben is megtalálható. A szerzőség kérdése örökre vitás 
marad. Minden időben lesznek exegeták, kik Jesajás, mások, 
kik Micha vagy egy régebbi író vagy egy későbbi interpolator 
mellett fognak argumentálni. A lehetőség, hogy Jesajás a szerző, 
nincs kizárva. (1. Duhm és Smend, Alttest. Relgesch.2 224. 
jegyz.) 

äS történni fog a legvégső napokban: 
Kiválik majdan Jahvénak hegye, 
Istennek háza a legfőbb hegyen lesz 
Felülemelkedve a halmokon. 

5. S tódulni fognak hozzá nemzetek, 
3És menni fog a népek serege: 
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„Előre! menjünk Jahvénak hegyéhez. 
A Jákob Istenének hajiokához. 
Hadd oktasson ki útjai felöl 

]Q És hadd járjunk az ő ösvényein, — 
Mert Cionból jő a kioktatás 
S Jerusálemből Jahve szózata." 

JS ítélni fog a nemzetek között, 
Sok nép számára ő fog dönteni, 

15 S átkovácsolják kardjokat ekévé 
S vinczellérkéssé dárdájok vasát: — 
Nép nép ellen kardot már nem emel 
És nem viselnek többé háborút. 

2. és 3. sor: javítva a LXX szerint. 1. Duhm. 
5. sor: A mint Dillmann és Kittel is elismeri, későbbi 

toldás. 
6. sor: Ί"1081 a szövegből törlendő. 
9. és 10. sor: A és n"155 itt az egyes esetekben adott 

isteni döntést jelenti, mit Wellhausen helyesen észrevett. Duhm, 
Kittel, Dillmann félreértik a szöveget. 

11. sor: A thora az isteni kioktatás oly kérdésekben 
melyekben az ember nem tud eligazodni. 

17. sor: helyett olv. ty-t. 
Hornyánszky Aladár. 



Jézus és a kanaáni asszony. 
Márk 7, 2 4_3 1 . Máté 15, 2 1 - g 9 . 

A használási hypothezisnek azt a részét, hogy Lukács a 
Máté evangéliumát is használta, újabb időben már jobbára fel-
adták, de annál erősebben tartja magát az a nézet, hogy a har-
madik evangélium egészben véve a második nyomán halad. An-
nál feltűnőbb hát, hogy ez az elbeszélés Lukácsnál hiányzik. 
Mi ennek az oka? Csak akkor tudnók ezt igazán megmondani, 
ha fel tudnók deríteni, hogy miért nem vette fel Lukács a Márk 
6, 45 — 8, 26-ig terjedő egész sorozatot, a melynek ez a történet 
is egyik részét képezi. 

Máté és Márk elbeszélése is lényeges eltérést mutat. A 
kiinduló pont mindkettőnél ugyanaz, de mások az elbeszélés 
körülményei s más annak a jelentősége is. Az asszony, ki Jézus-
sal az esemény középpontjában áll, mindkét evangélium szerint 
pogány. Márk szerint syrofoeniciai görög nő. A Syrofoenicia el-
nevezést az afrikai partokon levő Lybofoeniciától való meg-
különböztetés végett használták. Jellemző e név használata úgy 
a szerző, mint az olvasók műveltségére nézve. Máté zsidó módra 
itt egyszerűen a régi s közönséges kanaanita szót használja. Ε 
nő Márknál sokkal inkább előtérbe lép, mint Máténál. Máté sze-
rint a történet lényegét a tanítványokkal folytatott eszmecsere 
képezi. A kemény kijelentést sem az asszonyhoz, hanem a 
tanítványokhoz intézi Jézus. Ezért is Máténál egy elvnek prok-
lamálása ez, programm, vagy ha tetszik, a működés körének 
határvetése (Nippold, Holtzmann, Weiss.). Márknál ellenben az 
asszony hitének próbája. Márknál a tanítványok jelenléte kérdéses, 
szereplése szükségtelen. Az esemény színtere ugyanis Márk szerint 
Jézus lakása, Máté szerint ellenben az utcza. Ez különösen ki-
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tűnik az eddig legrégibbnek tartott szövegből, a sinai syr 
palimpsestából, hol ez áll: „Bocsásd el öt, mert lásd, kiabál 
utánunk és követ."1) 

Az elbeszélés következő részei csak Máténál vannak meg: 
„ 0 'pedig egyetlen szóval sem felelt. S a tanítványok hozzámenve 
kérték öt mondván: „Bocsásd el öt, mert utánnunk kiált" {vagy : 
mert kiált mögöttünk.) 0 pedig feleié: „ Nem bocsáttattam én, hanem 
csak az Izrael házának elveszett juhai közé." 0 pedig odament, le-
borult előtte és mondá: „ üram, segíts rajtam!" Márk ezeket nem 
ismeri. 

Viszont azt meg Márk írja meg, hogy mi indította az 
asszonyt arra, hogy Jézushoz forduljon segedelemért. Hallott róla. 
Máté Jézusnak ismerését egészen természetesnek veszi. Az ő 
előadása szerint az asszony nemcsak a zsidók messiási remé-
nyeit, hanem Jézus messiási igényeit is igen jól ismerte. Amazon 
nincs mit csodálnunk, de Jézusról csakis az előző időkből tud-
hatott valamit az az asszony, mert Tyrus határában Jézus eddig 
semmiféle messiási munkát nem végzett. 

S ha mindezen eltérésekhez az előadás külső formájának 
a különbségét is hozzáveszszük, bízvást levonhatjuk a synoptikus 
kérdésre nézve azt a következtetést, hogy e részlet előadásában 
Máté és Márk egymástól teljesen független. Még csak közös 
írásos forrásra sem vihetők vissza. S ez ismét újabb bizonysága 
annak, hogy a synoptikus kérdés körében a szóhagyomány fel-
vételét nem nélkülözhetjük. 

De felmerül itt az a kérdés, hogy miért megy Jézus a 
pogányok közé? 

Ε kérdésre sokfélekép igyekeznek felelni, de az igazit csak 
az írás maga adhatja meg. A működés körének kiterjesztése 
nem lehetett Jézus czélja, mert akkor nincs értelme, hogy rejtve 
kiván maradni. Hogy a távolból hajtson végre egy csodatettet 
ezért sem lett volna szükséges a zsidók közül kivándorolnia. Az 
igazi okot az összefüggés fedi fel. Holtzmann helyes nyomon jár, 
a mikor a pogány földre való menetelt a farizeusokkal folytatott 

*) Merx A. Die vier kanonischen Εν. nach ihrem ältesten bekannten 
Texte. 1897. Tudományos neve : Syrsin. 
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előző vitatkozással hozza okozatos összefüggésbe. De már a 
következtetés, amire jut, téves. Szerinte ugyanis nagyon meglepte 
Jézust az ő sorsának hirtelen kedvezőtlen alakulása. Látja a 
vitából, hogy közeleg a vég, azt akarja elodázni. De ez helytelen 
feltevés, mert eltekintve attól, hogy Jézus messiási tudata nem 
életsorsa különböző változásai alapján fejlett ki és alakult, ha 
csakugyan menekült volna, akkor érthetetlen úgy a gyors vissza-
térése, mint a még ezután is hosszan tartó nyilvános működése. 
Különösen pedig érthetetlen az, hogy ha már a zsidók elől ki-
tért, miért akar a pogányok biztos körében fejtve maradni, miért 
nem keresi a dicsőséget ,ott, a hol az önként kínálkozik ? Az 
utazás és a rejtőzködés oka mindenesetre egy és ugyanaz, de 
Holtzmann nem találta azt meg. 

A farizeusokkal való vitatkozás Wéiss szerint arra a szomorú 
tapasztalatra juttatta Jézust, hogy az ő tanítványai még mindig 
nagyon gyengén állanak az ő igazaikban. Az ő oktatásuk végett 
megy tehát el velük Jézus olyan vidékre, ahol őket nyugodtan 
és zavartalanul tanítgathatta. Ámde akkor miért nincsen semmi 
nyoma ezeknek a tanításoknak? Ily fontos dolog nem marad-
hatott volna megemlítés nélkül. Aztán miért akkor a gyors 
visszafordulás ? 

A hypothesis gyengeségét maga Weiss is érzi, mert ki-
segítőnek egy másik szempontot is kiemel. Ε szerint a farizeusok-
kal folytatott vitának Mk. 7, i5-ben található alaptétele indítja 
Jézust arra, hogy tanítványai előtt gyakorlatilag igazolja állás-
pontját. Zsidó felfogás szerint ugyanis a pogányok társasága s 
különösen a házaikban való tartózkodás az igazi zsidót meg-
fertőzi. De Jézus kijelentette, hogy nem a külső viszonyok minő-
sége, hanem a lélek állapota határoz az ember értéke, tisztasága 
és tisztátalansága felett. Ez állítása komolyságát most tettel is 
igazolja. Csakhogy álláspontjának a tanítványok előtt való iga-
zolására semmi szükség nem volt, mert hiszen azokat magukat 
is ép azért támadták meg a farizeusok, hogy a levitikus tör-
vények formalistikus rendelkezéseit nem teljesítették, azok kor-
látain már túlemelkedtek. Ha Jézus a pogányokkal a farizeusok 
jelenlétében érintkeznék, akkor érthető volna ez a magyarázat, 
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de így meg nem állhat. Különben is ha Jézus ennek az ő tetté-
nek oly heroikus jelentőséget akart, ha mindjárt a legszűkebb 
körben is tulajdonítani, akkor miért igyekezett mindenáron rejtve 
maradni ? Hiszen ezzel cselekvése egész erkölcsi értékét devalválta. 

A helyes magyarázatot a tényekből vont helyes következ-
tetés adja meg. Hogy nem komoly ok nélkül ment Jézus a 
pogányok földére és igyekezett ott is rejtve maradni, az az ő 
egyéniségéből következik. Az utazást megelőzőleg igen nehéz 
napjai voltak. A tömeg nem egy ízben annyira zaklatta, hogy 
menekülnie kellett a tolongás elől, mert még csak evésnyi ideje 
se volt (Mk. 3, 2u. 4, 3fl.). Ε miatt, a mikor a tanítványok 
apostoli küldetésükből visszatértek, a pusztaságba vonult ki 
velük pihenni (Mk. 6, 31 — 32)·' De ott se hagyta őket nyugton a 
nép. Ezért vándorolnak folyton a galileai tenger egyik partjáról 
a másikra, hogy legalább a hajón pihenhessenek. Mindehez most 
a farizeusok kemény támadása, zaklatása is járul.1) Jézusnak tehát 
semmi nyugalma nem volt. Tanítványaival is csak a házban tud 
pár szót váltani (Mk. 7, 17). Nyugalomra vágyva határozza tehát 
el magát arra, hogy kimegy a pogányok határába, ahol ismeretlenül 
kiván időzni. (Wendt). így érthető nemcsak a kivonulás, hanem 
a rejtve maradásra való törekvés is. Érthető a tanítványok nó-

') Meg kell itt említenem még egy lehetőséget, a melyet esetleg tekin-
tetbe vehetnénk. A Ztschrft f. d. ntl. Wissenschaft 1902. 4. számában R a u c h 
Mk. 6, 29—3 l-re vonatkozó magyarázatában (1. Lapszemlét) azt mondja, hogy 
a Keresztelő halála hirét hozó követekkel együtt Jézus maga is tanácsosnak 
látta, hogy Heródes haragjának kikerülése végett egyelőre elvonuljon a cse-
lekvés teréről. Ebből most már tovább menve azt is lehetne mondanunk, 
hogy a mikor aztán Jézusnak a tanítványai a missiói útból visszatértek, 
azokkal együtt egyelőre szintén el akart vonulni a király hatalma köréből. 
Ez azonban helytelen következtetés volna nemcsak azért, mert a tyrusi 
út és a Keresztelő halála egymástól a mai szöveg szerint oly távol esik, 
hogy a két esemény között elbeszélt történetek eltávolítására az új hypothe-
sisek egész ra ja volna szükséges, hanem azért is, mert erre a körülményre 
az egész történetben semmi utalást nem találunk, s mert a hirtelen vissza-
fordulás ez esetben még érthetetlenebb volna. De meg Jézus hivatásával és 
jellemével is akár a farizeusok, akár Heródes haragja elől való kitérés 
mindenkép ellenkezik, mig a megpihenés végett való elvonulás az ő egyéni-
ségével is szépen összefér. 
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gatása is (Mk. 15, 23), hogy teljesítse az asszony kívánságát, 
nehogy utánuk kiáltva, elárulja Jézus kilétét. Érthető a gyors 
visszatérés is, miután a nyugtalanítás itt is megkezdődött. 

Hogy Jézus csakugyan átment a pogányok földére, ez Márk 
előadásából világosan kitűnik. Máténál azonban az asszonynak 
kell kimennie a saját határából, hogy Jézushoz juthasson. Ez az 
oka annak, hogy az utazást sokan határvető jelentőségűnek 
mondják. S e tekintetben érdekes és fontos a két evangélium 
felfogásának eltérése. Máténál a zsidó partikularismus, Márknál 
az engedékeny universalismus látszik diadalmaskodni. Máténál 
Jézus egyenesen lehetetlennek, messiási hivatásával ellenkezőnek 
tekinti a kérés teljesítését, mivel hogy ő csak Izrael elveszett 
juhaihoz küldetett. Ebben nemcsak hogy Izrael kizárólagos 
jogosultságát hirdeti, hanem messiási működése körét is szorosan 
meghatározza. Az elveszettek vagy elveszendők mentésére törek-
szik csak. S ez a korlátozás csak akkor egyeztethető meg Jézus 
messiási programmjával, ha Izraelt Pál módjára ő is egészében 
véve elveszettnek tekintette. Akkor e mondás jelentősége ez: én 
csakis a zsidók messiása vagyok. Márknál ezt a zsidó parti-
kularismust nem találjuk. Ott Jézus azonnal kész az asszony 
kérését teljesíteni, amint az Izrael elsőbbségét elismeri. Márknál 
tehát a páli „zsidónak először, azután a görögnek is" (Róm. 1, 
16) elv érvényesül. S voltaképpen ez az igazi zsidó felfogás, mely 
szerint a pogányság csak a zsidóságon keresztül juthat el a 
messiási ország javaihoz. 

Jézus szellemének a Máté-féle tudósítás kevésbbé felel meg. 
Mert Jézus sohasem hirdette Izrael kizárólagosságát. De az 
elsőbbségét ő is kiemelte. S tette ezt nemcsak az ó test. eszme-
körhöz való ragaszkodásából folyólag, hanem az üdvtörténeti 
fejlődés és helyzet alapján is. Magát a zsidók messiásának tekin-
tette ugyan, de sohasem állította, hogy küldetésének határa 
Izrael határával azonos. Tanítványait is a föld savának és a 
világ világosságának mondotta. Hogy mikép értette mégis Izrael 
elsőbbségét? ezt legvilágosabban az a mondása fedi fel, melyet 
az asszonyhoz intézett, s melyben sokan durva kíméletlenséget 
és menthetetlen sértést látnak, de a melyet maga az asszony 
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egészen természetesnek talált. A kutyához való hasonlítást értem. 
Ez a hasonlítás sem többet, sem kevesebbet nem mond, mint a 
mit üdvtörténeti szempontból a zsidó theokratikus felfogás hirdet, 
hogy az Ur háztartásában minden egyes népnek megvan a maga 
helye. Míg az egyik az Úrral ül egy asztalnál s fiú módjára 
a kenyérbó'l szel, addig a másik a házi állatok módjára csak a 
hulladékokat szedegeti fel. De ugyanaz az asztal táplálja min-
deniket. Jézus is erró'l az álláspontról szól most s ezzel sem az 
asszonyt nem akarja sérteni, sem Izraelnek a kizárólagosságát 
nem hirdeti, hanem csupán csak az elsó'bbségét emeli ki. Márk 
ezt határozottan ki is fejezi (v. ö. Mt. 8, 10. 10, 6. n , 2o s köv. 
12, 41. 15, 24.). 

A Syrsin feltalálása óta a synoptikusokra vonatkozó sok 
kérdésben világosabban látunk. A szöveg kiadója Merx nagy 
szorgalommal és figyelemmel dolgozta fel e becses kútfőt.1) 

De ide vonatkozó magyarázatát nem tartom elfogadható-
nak. A Mátéhez irt igen terjedelmes kommentárjában, a 
Syrsin következő szövegéhez: „Nem engedliető-e meg, hogy el-
vegyük a kenyeret, melyet a fiak a kutyáknak dobnak ? Monda neki az 
asszony: Igen, uram, a kutyák is az ő urok asztaláról esznek és 
élnek" Merx ezt a magyarázatot adja: Jézus mondásának csak 
úgy van értelme, ha kérdőnek veszszük azt. A szomorú tapasz-
talatok után Jézus mintegy azon töpreng magában, hogy ne csat-
lakozzék-e inkább a hitre kész pogányokhoz, mint küzködjék 
tovább is a hitetlen zsidókkal ? S az asszony megérti a czélzatot 
és ezzel el is dönti a maga javára a kérdést. A gyógyítás tehát 
az asszony helyes vallásos felfogásának jutalma, mert ő érezte 
és ki is fejezte, hogy minden ember egyformán Isten gyermeke 
és így az áldásra, segítésre, kegyelemre egyenlően érdemes. 

Tény, hogy a syr szöveg merőben eltér a görög szövegtől. 
Merx össze is állította, mikép változott át ez a mondás a 
mostani görög szövegben látható formára. De bár a legrégibb 

*) Merx Α., Die vier kanon. Εν. nach ihrem ältest. bekannten Texte. 
Uebersetzung und Erläuterung des syr. im Sinaikloster gefundenen Palimpsest-
handschrift. II. Theil, I. Hälfte. Das Ev. Mathaeus. Berlin. 1902. 248 s köv. 
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szöveg, mégis ily magyarázatra nem szolgálhat elegendő biztos 
alapul. Mert ez annyit jelentene, hogy Jézus csak most jutott 
tudatára az ő messiánitása egyetemességének. Ez ellen szól pedig 
egész eddigi működése. Ez ellen bizonyítanak az üdvösség el-
nyerésére vonatkozó összes mondásai, a hegyi beszéd minden 
igéje, a parabolák mindenike. Jézus mindenkor azt hirdette, 
hogyan juthat el az ember és nem a zsidó, Isten országának igaz-
ságára. Szerinte az isteni kegyelem az egyes embernek szól, annak 
egyéni hitéhez, tehát Istenhez való ragaszkodásához, hűségéhez 
és Istenbe vetett bizodalmához van kötve. S hogy a pogányt 
eddig se zárta ki az Isten országából, mutatja a kapernaumi 
százados esete is, a kinél szintén csak a személyes hitét vette 
döntő tényezőnek és nem a zsidósághoz szító rokonérzését (contra 
Weiss). Jézus felfogása kezdettől fogva mindig egyetemes volt 
és nem a viszonyok alakulása tette őt a zsidók messiásából az 
emberiség megváltójává (contra Holtzmann). S e tekintetben az 
ő messiási tudata a próféták universalismusában találja meg az 
ősi képzetekkel való kapcsolódást, amennyiben azok is azt hir-
dették, hogy az eljövendő Messiás országa a föld népeit magában 
egyesíti majd. Jézus partikuláris színezetű mondásait tehát nem 
szabad alapelvszerű kijelentéseknek tekinteni, hanem mindenkor 
a viszonyokkal való összefüggésökből kell megérteni (pl. Mt. 
10, 6. 15, 24· stb.). Mert sohasem szabad felejteni, hogy Jézus 
földi működése az alapvetés munkája volt, melynél önmagát is, 
tanítványait is korlátoznia kellett, de igazi czélját és eszmekörét 
ez a korlátozás nem szorította meg. 

Merx szerint azért teljesíti Jézus az asszony kérését, mert 
felfogását helyesli s maga is elfogadja. De ezt is más szempontból 
kell elbírálnunk. Máténál a dolog egészen világos. Az asszony 
kivételes hite kivételes gyümölcsöt terem. S ezzel Jézus parti-
kularismusa még Máténál is universalismusra változik át, mert 
az isteni kegyelem elnyerése itt sem közösséghez vagy bizonyos 
adott előfeltételekhez, hanem egyedül csak a hithez van kötve. 
Márknál pedig azt találjuk : „Ezért a te mondásodért eredj el, kiment 
a gonosz lélek a te leányodból!" Mely mondásért? Mert Izrael el-
sőbbségét elismerte? így szokták értelmezni, de nem igy van. Az 
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alázatosság és a kegyelemnek Izraelből való várása az, a mit itt 
Jézus megjutalmaz. 

Az egész történet jelentőségére nézve is nagyon eltérők a 
nézetek. Némelyek szerint ez az esemíny indítja Jézust arra, hogy 
ezentúl a bizalmasok előtt az ő messianitását hirdesse (Holtzmánn); 
mások szerint hogy a messiási programmba a pogányokat is 
felvegye (Nippold), vagy hogy a farizeusokkal való összetűzés 
miatt a szenvedést előre jövendölgesse, Ezek közül Nippold né-
zete a következetes. De az előző fejtegetések alapján azt se 
fogadhatjuk el, mert Jézus universalismusa nem itt kezdődik, s 
mert a pogányok felvételének folytatását történeti tényekben 
nem látjuk. Ezek nélkül pedig puszta feltevésnél egyéb nem 
lesz ítéletünk. Ε történetnek Jézusra magára nézve semmiféle külö-
nösebb jelentősége nem lehetett, de annál jelentősebb mi előt-
tünk. Jézus életének egy érdekes jelenségét látjuk itt, a mikor 
a munkában kifáradva, az ellenfél hatalmas ostroma elől kitér, 
hogy megpihenjen egy kevéssé. Tudományos szempontból pedig 
fontos ez az elbeszélés azért, mert világos bizonyítéka annak, 
hogy a synoptikus evangéliumok anyagának egy része olyan 
forrásból van merítve, amelyben az elbeszélés még teljesen az 
elbeszélők egyéni felfogása szerint alakulhatott. Ez pedig csakis 
a szóbeli közlés lehetett. 

Raffay Sándor. 



Tanulmányok Augustinus tanrendszeréből. 

III. Az emberről s az azzal összeköttetésben álló kérdésekről 
szóló tan. 

A legújabb kori tudományos kísérletek s búvárlatok során 
kétségkívül kiváló jelentó'ségre emelkedett az emberrel való 
foglalkozás részint lélektani, részint élettani, részint a kettó'nek 
összekapcsolása folytán keletkezett tanúlságos szempontból. 

A régi theologiának is épúgy, mint a mainak, egyáltalán 
nem lehetett s nem is lehet kihagynia az embert abból a 
rendszerből, a mely nem egyebet szolgál, mint a vallás-erkölcsi-
ség ama magasztos czélját, a melyet a világ idvezitője a meny-
nyei Atya tökéletességének elérésében, megközelítésében tűzött 
ki. Ezt a czélt pedig kinek tűzte ki az idvezitő ? Senkinek más-
nak, mint az embernek. Különben is akár az Isten-tan s kér-
dés, akár a Krisztus személyisége s működése ugyan kit ér-
dekel, kire vonatkozik első sorban? Senkit és semmire, csak az 
embert és az emberre. 

Egészen természetes tehát, sőt szükségszerűnek is egészen 
bátran ítélhető az, hogy a keresztyén theológiai tanrendszerekből 
semmiképen sem hiányzik, nem hiányozhat az emberről szóló tan. Sőt 
protestáns állásponton föltétlenül abban a véleményben kell lennünk, 
hogy a legűjabbkori tudományos felvételek is beállítandók épen az 
emberről szóló tanba, a melyben a léleknek is, a testnek is, az 
egész életnek is, a melyet az ember él, megvan a jelentősége, 
mert az erre való benső lelki élet. s az azt kisérő külső élet-
körülmények; mert az istentelen élet s az azt jellemző vonások 
•s maga az egész úgynevezhető természeti élet s az abban elő-
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tünedező pontok, a jó és rosz, a szép és rút, a kellemes és 
kellemetlen, a nemes és a nemtelen, a születés és az elmúlás, 
maga az élet és a halál mind-mind olyan pontok, olyan vonások 
s jelenségek, a melyekre vonatkozólag, ha vannak legújabb kori 
tudományos megállapodások, azoknak a fontosságával számot 
kell vetni. A baj csak az, hogy épen a megállapodások nem 
véglegesek s így a theologiában csak kis részben érvényesülők 
lehetnek. 

Mindezt pedig főleg két szempontból hoztam elő, t. i. elő-
ször abból a szempontból, hogy a theológiai ember-tan tudo-
mányos voltát odavetőlegesen is igazoljam ; másodszor abból a 
szempontból, hogy ez által, ha úgy tetszik, versenyre szólítsam 
azokat, a kiknek az a meggyőződésük: a theológia nem tu-
domány. 

Épen Augustinusnak a tanrendszere, mint a múlt időknek 
hagyatéka, egészen alkalmas eszköz ebből a szempontból, mert 
a tényleges tudományt, a minek az ember-tant minősítik, olyan 
részletekben, olyan felfogással tárgyalja s műveli, hogy a mai 
kor emberének is becsületére válnék. Természetesen a felfogás 
is, meg a tárgyalás is nem az u. n. világi tudományos érdekek 
szolgálatában állva érvényesül, hanem a kizárólagos keresztyén 
egyházi s vallásos érdekeknek s igazságoknak akar hódolni. 
Ámde épen az is eldöntendő kérdés: a keresztyén egyházi és 
vallásos érdekek és igazságok az Augustinus tanrendszerében 
nem válnak-é általánosakká, vájjon az a kizárólágos keresztyén 
álláspont, a melyet Augustinus képvisel, nem annak a magasabb 
erkölcsiségnek az úttörője-é, a mely után a tiszta erkölcsiség 
hivei sóvárognak, tekintet nélkül az egyházi, a vallásos állás-
pontra ? 

Sok kérdés ez már így is s mindenik érinti a tudományt. 
És még mennyi vetődik fel, ha a tanrendszerbe mélyedünk! 
Bizonyságúl arra, hogy a theologiának mégis csak van vala-
melyes köze a tudományhoz ! 

Lássuk első sorban is magát az ember-fogalmat, a mint azt 
Augustinus meghatározza, magát az ember nevet a latin nyelv-
ben a humus szótól származtatva, a mint ez nyilván kitetszik 
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ebből a nyilatkozatából: a földből vettük eredetünket és attól 
kaptuk nevünket; a földről neveztetünk embereknek.') 

A humus-ból lett homo-1 úgy tekinti Augustinus, mint a kit 
a szent irás előadása szerint az Isten a maga képére és hason-
lóságára teremtett, a kiben a lélek és a test az alkotó elemek, 
a kinek teste is, meg lelke is külön természetű és mégis egy 
személyű. 

Az embert az Isten úgy teremtette, hogy közbűi legyen 
Isten és a világ között s ilyen módon egyik részével égi. másik-
kal földi természetüként éljen, az első által benső boldogságnak, 
a másodikkal külső kellemességnek jusson a birtokába. 

Eredetében tehát az ember Istentől való, de eredete testi-
séget és lelkességet árul el, a mennyiben maga az emberi ter-
mészet, mint élő valóság, a maga mikrokosmosában, kettősség, 
t. i. lélek és test. Mindkettő isteni-é vagy nem, azt maga az 
eredet nem állapítja meg, de hogy maga a testiség, bár isteni 
eredete tagadhatlan a teremtés tény énéi fogva, nem jelenti egy-
magában az istenit, igazolj körülmény, hogy csak a lélek 
tör Isten felé, mig a test a földhöz kötöttséget hordja. 

Ez a különbségtétel a test és lélek között Augustinusnál is 
azt foglalja magában, hogy az ember úgy, a mint van: kétség-
bevonhatlanúl kettős világot mutatóként szerepel, a mely kettős 
világban, hol a test uralkodik, hol a lélek, magának a két világnak 
egymással való küzdelme s felcserélődése folytán. 

Hogy beleillik-é ez a megkülönböztetés a tudományos fel-
fogásokba, azt felesleges kérdezni is, meg keresni is, annál az 
egyszerű oknál fogva, hogy a valóság nemcsak az újkori tudo-
mány mellett szól e tekintetben, hanem szól Augustinus mellett 
is, a ki az embernek természetében a dichotomiát ime teljes 
érvényességgel megállapitja, A kettőnek, léleknek és testnek egy-
máshoz való viszonyát eként is megállapitja aztán: a lélek 
(anima) valami erő, a mely a testet élteti s a kettő közül az 
egyik külömb a másiknál, t. i. a lélek uralkodik, a test szolgál.2) 

') Homines vocamur propter humum, unde páter noster forinsecus 
originem habet. XVI. kötet. 487. 1. 

2) XVII. kötet. 1534. I. 
Theol . Szak lap . I . évt. 13 
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Ennek a léleknek a hivatására magyarázatúl adja Augus-
tinus ezt is : a lélek olyan, mint valami kocsis, hogy az össze-
rűvé és alakká vált testet hajtsa,· kormányozza.1) Vagyis nyilván 
kitetszik, hogy a léleknek fensőbbségét, előbbre való voltát 
Augustinus is kiemeli, a mi önként következik abból a fentebb 
már közölt nyilatkozatból, hogy az ember részben égi. részben 
földi természetű s az égit a lélek képviseli, a mely ilyen módon 
csakugyan fölötte áll a testnek, illetőleg a földinek. 

Azonban ennek a két ellentétes, egymással szembenálló 
elemnek a sajátos természetére még mindez nem vet eléggé vilá-
got. Azaz : érezzük, hogy a léleknek és testnek, mint ilyennek 
emlegetése, nem elegendő magának a lélek és testfogalomnak 
a magyarázatához, hanem szükség van arra is, hogy valami köze-
lebbit, valami jellemzőbbet, és főként kézzel foghatóbbat adjon 
maga Augustinus e tekintetben. 

Ad is. a mennyiben utal magának a léleknek is arra az 
állapotára, a melyben okossága (ratio) és arra, a melyben oktalan-
sága jelentkezik. Azaz: bár nem akarja Augustinus a platonikus 
felvételt elfogadni, t. i. hogy a lélek mellett volna valami 
szellem (spiritus), a mely ellentéte az anima-nak, a minthogy ki 
is jelenti azt, hogy „az embernek nem harmadik állaga a szellem"·'1), 
mégis kénytelen ezt mondani: ugyan ebben a lélekben valami 
kettő látszik, az egyik, a mely az isteni dolgokat szeretve: ért 
és az észnek a részese, azért rationalis lélek-nek neveztetik, a 
másik, a mely az érzékieket élvezi, az állatokkal válik közössé 
s ezért irrationalis anima.9·) 

Mi tehát a lélek? 
A lélek az embernek Istentől teremtett része, a mely nem 

átszármazás folytán keletkezik, hanem igenis teremtés által, mi-
után a test megalkottatott;4) mint az embernek alkotó része, érzéki 
is (sensualis), okos is (rationalis) és értelmes is (intellectualis) 

l) XVI. kötet. 487. 1. 
η XVII. k. 1655. 1. 2420 1. 
8) XVII. k. 1534. 1. 
4) XVII. k. 2419—20. 1. Tehát a creatianismust hirdeti! 
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a maga működésében, úgy, hogy észnek, emlékezetnek, okosság-
nak, szellemnek és érzésnek is neveztetik, még pedig egyszerű-
séggel és test nélküliséggel felruházva, de a mely alakot ölt 
mégis mindannyiszor, valahányszor a lényeg - egyszerűség a 
kötelesség, illetőleg a működés sokféleségében jelentkezik. A lélek 
egy, de sok a megnyilatkozása, mert sokfélék azok az erők s ké-
pességek, a melyek benne lakoznak részint saját természetéből 
kifolyólag, részint a kegyelem következtében; amott az ismeret 
és szeretet képessége, emitt az igazság megismerése és a szeretet 
törvénye jelentkezvén.') Ez a lélek aztán rendelkezik halhatatlan-
sággal, örökkévalósággal, noha teremtetettsége ellene mond ennek 
de mert láthatatlan is és test nélküli is, mert fölötte áll minden 
testiségnek, mert végtelen is és tápláléka nem más, mint az 
Isten igéje, azért halhatatlan és örök. 

íme a lélek, a maga mivoltában! 
Hát a test ? 
A testet is Isten teremtette, mert általában a mi test: az 

az Istentől teremtetett s mint ilyen önmagában véve végetlen, a 
mely semmivé sem válhatik. 

Ámde ez még nem az a test, a melyről szó van, mint az 
emberi lelket magában foglalóról. Az a test, a mely az emberi 
lélekkel van összeköttetésben, a következő szervezetű, vagy a 
mint Augustinus irja: compositióju: „corpus constat ex officia-
libus membris, officialia ex consimilibus, consimilia ex humori-
bus, humores ex cibis, cibi ex elementis."2) És hogy ez mit 
jelent, annak magyarázata ez: és ezek közül egyik sem lélek, 
hanem a lélek ezekben, mint szervekben működik s erek által „con-
sulit corpori."3) 

Ennek a kettőnek: léleknek és testnek az egymáshoz való 
viszonya úgy tekintendő, mint a mely idői dolog, mert „inter 
Deum et corpus posita per tempus monetur anima",4) a miből 

') XVII. k. 1612. 1. 
η XVII. k. 1622. I. 
s) XVII. k. 1622. 1. 

.") u. o. 
11* 
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magára a testre vonatkoztatva önként áll elő Augustinusnak az 
a felvétele, hogy a test tulajdonképen a lélek által van, a lélek 
által ól, mint emberi test, úgy, hogy csakugyan kiilsö valamiként 
jelentkezik clZ, cl melynek aztán nincs egyéb hivatása, mint 
„díszítésül szolgálni a léleknek.u 

Hogy ennek a testnek mozgásai vannak, a melyek által a 
testi élet jelentkezik, az Augustinus szerint is áll, mert maga 
mondja azt, hogy ha a lélek eltávozik a testből, a test meghal 
ugyan, de mozgása még mindig észrevehető, vagy mondja ezt 
is : a testnek természetét maga a lélek sem ismeri: azaz : a test-
nek természete is, élete is úgy is jelentkezik, mint önálló, mint 
sajátos. Ámde a tulajdonképeni emberi testnek az élete s ter-
mészete nem önmagában jelenik meg, hanem igenis a lélek 
által, a mely a testnek jó szelleme s egyáltalán az benne, a mi 
jó. [Corporis bonum est anima. I. k. 870. 1.]. 

Csakhogy a testnek az az élete s természete, a mely saját 
tulajdonáúl vehető fel, a melyben az u. n. természeti elemek 
szerepelnek, t. i. nagyság, hosszúság, szélesség, magasság, mély-
ség, részek, egész, szépség, arány stb. semmiképen sem azt az 
életet s természetet jelentik, a melyben maga az ember ju t ki-
fejezésre. Azaz : Augustinus egészen helyesen helyezkedik arra 
az álláspontra, a melyen az ember fogalom nem is pusztán a 
lélekben, nem is egyszerűen a testben, hanem igenis a kettőnek 
egymáshoz való kapcsolásában, egymáshoz való köttetésóben 
jelentkezik s érvényesül, úgy, hogy az a meghatározás, a melyet 
mondjuk, a mai kor tudósa adna az emberről, a mely szerint a 
test láthatóságában valami láthatatlan erő jut kifejezésre, még 
pedig olyan különböző s eltérő mozanatokban, hogy akár a test 
maga is másnak képzelhető még a láthatóságban is: egészen 
összeülik az Augustinus felvételével, a mely szerint a test élete 
épen az embert illetőleg csak annyiban élet: a mennyiben a 
lélek jelentkezik abban. Még azok a jelenségek is, a melyek 
magának a testnek természetéhez látszanak tartozni, a leg-
szorosabb összeköttetésben állanak az egész test fölött ural-
kodó lélekkel, a melynek minden megnyilatkozása s megmozdú-
lása a test által jut kifejezésre. 
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Bensőbb, szorosabb kapcsolatot test és lélek között aligha 
képzelhetünk ennél. S van ebben a felvételben annyi természetesség, 
a mennyi bátran kielégítheti azt az irányzatot is, a melynek 
nincs más célja, mint az önmagában való létei állítása oly 
módon, hogy pusztán a harmónia praestabilita kösse össze a 
létezőket. Önmagában él a lélek is, meg a test is: ámde az az 
élet csak egymás által lesz emberi életté! 

Ámde a theologia sem, meg a modern tudományosság sem 
elégszik meg az ember fogalomnál ennyivel, hanem kutat, keres 
továbbiak és egyebek után is, hogy maga az a teljes élet álljon 
előtte, a theologia és a modern tudomány előtt, a mely teljes 
életben az Istennel való, vagy egyáltalán valamely magasabb 
lénynyel s elmével való összeköttetés jut kifejezésre. Különösen 
pedig sarkalja a tudomány emberét is az a kérdés: a test és 
lélek viszonyában mikor van összhang, mikor következik be a 
széthúzás ? 

Kérdés ez, a melyet a theológia a bűn fogalmával, a tudo-
mány a testi és lelki állapot egészséges és egészségtelen tüneteivel 
kapcsolatban tárgyal. Hogy az-e a helyesebb, vagy ez felel-e 
meg inkább a lelki és testi élet természetének: fölösleges volna 
tárgyalni, mert a bűn betegséget jelent s a beteges állapot 
valamely okra viendő vissza, a mely ok a vallásban a bűn 
fogalom által ismertetik meg. 

A bűn nemcsak theolúgiai fogalom, hanem szomorú valóság 
is magában a társadalmi életben s ha a keresztyén theológia 
okot keres a bűnre nézve, csak annak a követelménynek tesz 
eleget, a mely a tudomány előtt is ott lebeg. És Augustinusnál, 
mint a keresztyén theológia művelőjénél, egyáltalán nem szembe-
tűnő az, hogy bibliai alapon keresi a bűn okát és forrását, mert 
utóvégre is a mily megengedett dolog a tudományos kutatásoknál 
is a fölvétel, épen olyan megengedhető a keresztyén theológia 
részére is az, hogy olyan felvételből induljon ki, a melynek 
valószínűsége, elfogadhatósága, igazolhatósága nemcsak azért 
megy keresztül, mert kijelentési vagy bibliai alapú, hanem 
mindenek fölött azért, mert igazságot tartalmaz. 

Augustinus a bűn fogalmát magával az előállással köti 
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össze. Azaz: magának az előállási körülménynek, tünetnek, vagy 
történetnek a tartalma az, a mely eldönti a bűn fogalmát, a 
melyben nem egyéb jut kifejezésre, mint a teremtő Istennek és 
a teremtett embernek az egymáshoz való viszonya szempontjából 
bekövetkezett olyan változás, a melynek következtében az ember 
nem érezheti magát egynek azzal, a ki őt teremté. 

Ennek a változásnak bekövetkezése, tehát magának a bűn 
előállásának a mozzanata azt eredményezi, Augustinus felfogása 
szerint is, hogy a bűn-előttiség és a bűn-utániság nagy közbe-
vettetést tüntet fel s maga a keresztyén emberi élet is ebből a 
szempontból veendő vizsgálat alá. 

Augustinus tehát már magának a bűnnek a fogalma 
következtében elválasztja egymástól azt az állapotot ugyanannál 
az egy személynél, a mely a bűn bekövetkezéséig tartott s azt 
az állapotot, a mely a bűn után létezik. 

Hogy magának a bűn fogalmának a jelentőségét megértsük 
abban a mély felfogásban, a mely az egész augustinusi theológiát 
jellemzi, czélszerűbbnek tartom a bűn fogalom bemutatása előtt 
annak az állapotnak a rajzát adni előre, a mely az úgynevezett 
paradicsomi életben érvényesült. 

Az első emberpárt Augustinus is paradicsomi életben élőnek 
mondja, a mely állapotban olyan lelki és testi tulajdonságokkal 
felruházva és megáldva futották az élet-utat, a melyeknek birto-
kában más, mint éden-élet nem is lehetett osztályrészük. 

A test és lélek viszonyának teljes összhangja ez, a mely 
Ádámnak és Évának, az emberiség első képviselőinek, a para-
dicsomi állapotában kifejezésre jutott. 

Lelkileg olyan volt Ádám, hogy a bölcseség volt a tulajdona, 
még pedig az „excellentissima sapientia", aztán igazságos is 
volt és jó akarattal felruházott [justus et cum bona voluntate 
creatus], a melyben a szabadság is ott volt, azonban csak a régi 
felfogás szerint, a mely a „liberum arbitrium"-ban jelentkezett. 
Ez a szabadság volt az ős állapotban magának az erőnek a 
kifejezése, a mely a büszkeségben, az igazságban, a jó akaratban 
jelenité meg magát, hogy mindezek mintegy érvényre juthassanak 
s maga a boldogság fejlődjék ki, a melyben az okos és tökéletes 
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lélek1) az Isten képét és hasonlatosságát teljességében tündö-
költeti. 

Testileg olyannak teremtetett Ádám, hogy az állatokkal való 
testi rokonsága kétségbevonhatlan volt. Lelkileg magasan állott: 
testileg pedig a földi világnak volt a részese, vagy a mint szó 
szerint mondja Augustinus: „Adam licet spiritalis mente, corpus 
tamen habuit animale, etiam in paradiso constitutus . . ." a) és 
egy másik helyen: „Adae non spiritale, sed animale corpus a Deo 
formátum est".3) De ez az állati test épen ebben az ős állapotban 
nem a gyöngeségnek s eró'telenségnek volt a hordozója, hanem 
igenis maga a test is erős volt. „Adam non creatus est in carne 
mfirma" J) Sőt tovább menve ez a test még többre is volt hivatva 
nemcsak arra, hogy erős legyen, tehát magának az okos és 
tökéletes léleknek s az ebből folyó bekövetkezendő boldogságnak 
legyen az oszlopa, hanem arra is, hogy halhatatlanságot élvezzen! 
Ugyanis Augustinus szerint az a test, a mely az első emberpáré 
volt, föltétlenül incorruptibilis volt, 5) a minek a következtében a 
halhatatlanságra volt hajlandósága, s arravalósága, annyival is 
inkább, mivel egyenesen halhatatlannak teremtette Isten Ádámot, 6) 
a ki halhatatlan is volt, mint ilyennek teremtett s az is maradt 
volna, ha bűnt nem követ el.7) Az igaz, hogy a testnek ez a 
halhatatlansága Augustinus szerint bizonyos átalakítás, átváltozás 
következtében történt volna meg még az arra való teremtetés 
mellett is, de mint ezt a következő nyilatkozatok egész 
határozottsággal elárulják: „Adam in corpus spiritale mutandus 
fuerat. 8) . . . Adam si non peccasset a mortalitate ad 
immortalitatem sine media morte venturus . . . 9) si 

») XVII. Κ. 1537. 1. 
2) III Κ. 275. 1. 
3) III. Κ. 274. 1. és IX. Κ. 448. 1. 
4) II. Κ. 607. 1. 
5) XI. Κ. 680. 1 „Adami et Evae corpora ante peccatum non erant 

corruptibilia". 
e) Adam immortalis est creatur. XVI. K. 1692. 1. 
7) XIV. K. 1619. 1. IX. K. 450-451 . 1. XIII. Κ. 1. 1. 
8) XIII K. 2. 1. 
9) U. o. 
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Adam juste vixisset, corpus eius in spiritalem habitudinem 
mutatum fuisset, nec ivisset in mortem . . . és bár az is 
igaz. hogy maga ez a halhatatlanságra való átmenet és átváltozás 
nem magának az állati testnek, mint ilyennek volt a tulajdona és 
ereje, mert hiszen „conditione corporis animalis" egyenesen 
halandónak volt teremtve Ádám: mégis maga a halhatatlanságra 
való átalakulás, átmenet és átváltozás annak az állati testnek 
levén fen tartva nem jog, nem tulajdon, nem eró'képen ugyan, de 
kizárólagos jövó'ként: ennek következtében a test halhatatlansága 
megállapítandó a bűn előtt Augustinus szerint. 

Érdekes ellenkezések, ellennyilatkozatok állanak e ponton 
egymás mellett Augustinus irataiban, hol ilyennek, hol olyannak 
mondván az első embert annál az egyszerű oknál fogva, mert 
az ember lelki és testi szervezetében a nagyságot, a kitűnőséget, 
az előkelőséget, az Istenképiséget és Istenhez való hasonlatos-
ságot föltétlenül éreztetni kellett s mindezek tagadhatlanul 
mintegy megkövetelték azt, hogy a lélek oda állíttatván az Isten 
mellé: a testnek is megfelelő hely s feltétel biztosíttassák! 

Egyébként az Augustinus finom megkülönböztető felfogása 
a halandóság és a meghalás kifejezést juttatja érvényre épen ott, 
a hol a bűn előttiséget és a bűn utániságot állítja egymással 
szembe, noha még mindig nagy kérdés maradván az, hogy a 
halhatatlanságra való átváltozás a halandósággal összeköttetésben 
miként állhat meg? Mert így van a dolog! Ádámot Augustinus 
szerint halhatatlannak teremtette az Isten, — ez a halhatatlanság 
azonban nem testi tulajdon, csak bekövetkező valami, csak 
átváltozás, a mely mellett teljesen érvényben van a halandóság! 
Tehát nem természeti tulajdon, hanem isteni jótétemény magának 
az alkotásnak a szempontjából. 

A theológus e ponton rögtön észreveszi, hogy az első 
emberpár halhatatlansága tulaj donképen nem az első állapot 
természetes tulajdona, nem ezzel együttjáró valami, hanem az-
után bekövetkezhető s bekövetkező, a mennyiben a halhatatlan Ádám 
csak „beneficio Conditoris" élvezi a halhatatlanságot oly módon, 

') III. Κ. 276., 278., 313. 1. 
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a hogyan azt Enoch és Illés élvezték . . . , 1 ) És ezt észrevevén: 
egyúttal azt is megállapíthatni, hogy Augustinus álláspontján is 
kifejlődhetett a római kath. egyház felfogása a „similitudo Dei"-
nek „donum supernaturale" volta felől, miután a „heneficium" 
és a „donum" itt egymást fedező fogalmak. 

Mindezek alapján megállapíthatni azt, hogy Augustinus  
ime az ősállapotot nagynak, szentnek, egyetlennek, az örökké-
valósággal versenyre kelőnek, a boldogságot fokozatosan elérőnek 
s a végső ponton magát a halhatatlanságot is tartalmazónak 
tünteti fel s mutatja be, a melylyel az ellentétnek, a bűnnek, a 
bűnös állapotnak csak így lehet szemben állania, ha a legnagyobb 
sülyedést mutatja fel s tartalmazza. 

Ezt a bűnt, az ennek következtében beállott állapotot s az 
ezzel kapcsolatos kérdéseket egy végső részletben fogom meg-
ismertetni s felmutatni Augustinus tanrendszerében. 

J)r. Tüdős István. 

') XIV. K. 1672. 1. 



A kompromissz-katholieismus Magyarországon. 

II. 

A reformáczió elterjedésének első nyomai egész Magyar-
országon azonos typust mutatnak: az egyházi rendbeliek egy 
része a reformáczió eszméinek hatása alatt áll, prédikáczióikban, 
irataikban az új szellem gyakran zelota hévvel nyilatkozik meg; 
a szabad királyi városok vezető körei, kiknek humanista művelt-
sége úgyis elvi ellentétben áll az egyház dogmáival, nagy ér-
deklődéssel mérlegelik azon lehetőségeket, mik bekövetkezhetnek, 
ha az általános forrongás következtében a meglevő rend meg-
bomlik ; a főurak pedig a főpapság rendi hatalmának a refor-
máczió következtében való megrendülését felismervén — nem 
véve szemügyre az érzületi okokat — a reformáczióval szemben 
nem foglalnak el ellenséges álláspontot. A legmerevebb állás-
pontot foglalja el a reformáczióval szemben politikai szempont-
ból a populus Yerbőczyanus, a köznemesség és természetes 
helyzeténél fogva a főpapság. A két utóbbinak állásfoglalása 
készteti az államhatalmat is az 1523. és 1525. törvényhozásban 
megnyilatkozó szigorú rendszabályokra. 

Az államhatalom és a hatóságok a törvényt és a királyi 
rendeleteket, melyek a reformáczió elterjedését voltak hivatva 
meggátolni, sok esetben szigorúan végrehajtották és e tekintetben 
a mohácsi vész utáni idő sem hozott azonnal változást1); sőt 

4) Hogy Martinuzzi György kormányzó és nagyváradi püspök tűzzel 
vassal irtotta az eretnekeket, arról említést tesz Somogyi Péter vágsellyei 
tanító az ő feljegyzéseiben. Libellus contribulationis de Sellyensi captivitate. 
Kézirat a pozsonyi ev. lyceumi kézirattárban. Stromp László, Somogyi Péter 
fogsága, 8ő. 1. 
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talán épen e körülmény tette a mozgalmat állandóvá, az elmék 
érdeklődését és a kedélyek izgalmát általánossá. A reformáczió-
val összefüggő események csak úgy képezték a megbeszélés 
tárgyát a királyi udvarban, mint a kolostorok czelláiban és a 
városi polgárok lakomáin1). 

Bármennyire általános volt is azonban a kedélyek forron-
gása, a töröknek hét izben megismétlődő inváziója, Magyar-
országnak három részre való szakadása és Ferdinand magyar 
király ragaszkodása a régi egyházhoz nem engedik meg, hogy a 
közvélemény egybeforrva tettre szánja el magát és a régi egy-
ház kereteit is megbontsa. Ha 1542 előtt még az erdélyi szá-
szoknál sem szólhatunk mélyreható egyházi reformokról, még 
kevésbbé lehet ilyenekről szó a királyi Magyarországon'2). 

Azon mozgalmak, melyek a királyi Magyarországon a XVI. 
század első felében lejátszódnak, helyi jelentőségűek, elszigeteltek 
és a hatóságok által könnyű szerrel elnyomattak. 

Sopronban már 1522-ben prédikáltak a francziskánusok 
templomában a pápai hatalom visszaélései, a bűnbocsánat, a 
fülbegyónás, a szentek és szűz Mária tisztelete, a böjt ellen és 
miután Peck Kristóf városi lelkész ezt Kajár István győri kano-
noknál, ki 1524-ben canonica Visitation Sopronban járt, bejelen-
tette, az utóbbi év október 14. királyi parancsot kapott Sopron 
város tanácsa, melyben a tanács fej- és jószágvesztés terhe alatt 
felszólíttatik, hogy az említett váddal terhelt szerzetest Gergely 
egyházi vizsgáló bírónak kiszolgáltassa és a királyi parancs 
vételével egyidejűleg hirdettesse k i , hogy ugyancsak fej és 
jószágvesztés büntetése mellett senki ne merészelje Luther vagy 
híveinek könyveit házánál tartani, olvasni, dicsőíteni és a bennt 
foglalt eretnekségre vonatkozólag akár nyilvánosan, akár magán-
körben vitatkozni. Ellenben mindenki köteles az ily könyveket 
és iratokat a kihirdetéstől számított három nap alatt azon fér-

') Müllner Mátyás „Geschichte des evangelischen Gymnasiums zu 
Oedenburg" cz. művében: 13. 1. Gregoriancius Pál, győri püspök levele 
1554. aug. 31.-ről. 

2) Dr. Lukács Béla, Honter János és a szászok reformatiója. Protestáns 
Szemle. 1902. 4. füz. 
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fiúnak beszolgáltatni, a ki erre Gergely szerzetestől meg-
bízást nyer. 

Gergely barát, királyi biztos elnöklete alatt csakugyan folyik 
is vizsgálat, melynek folyamán a Szt. Mihály templomnál alkal-
mazott prédikátorra vonatkozólag beigazolást nyer, hogy a pá-
páról és más püspökökről állította, mikép ezeknek nincs maga-
sabb hivatásuk, mint bármely egyszerű papnak. Ε prédikátor 
azonban ezen tévedéseit már megbánta és vissza vonta. A város 
papja megbízást kapott, hogy az eretnek iratokat a papságtól 
vegye el és szolgáltassa át a vizsgáló bizottságnak, a mi október 
27. meg is történik. A városi tanács azonban, melynek a vilá-
giaktól kellett volna a könyveket lefoglalni, úgy nyilatkozott, 
hogy ilyeneket nem talált. 

Az egyháziaktól elszedett könyvek úgy látszik több izben 
is elégettettek és azon György nevű egyén kínpadra vonása, 
kiről a soproni kamarai számadás 1525-ben említést tesz, min-
den valószínűség szerint ugyancsak ezen vizsgálattal van össze-
függésben1). 

A vizsgálati jegyzőkönyben Paulus Institutornak, a királyi 
rendeletben pedig Paulus mercatornak nevezett vádlott bár be-
ismeri, hogy több Luther-féle irat birtokában van és a böjtöt 
megszegte, királyi parancsra minden büntetés alól felmen-
tetett. 

A vizsgálat eredményéről szóló jelentésében a városi tanács 
tudtára adja a királynak, hogy nem volt tudomása, mikép Sop-
ronban is voltak Luthernek tisztelői, kiket bizonyára megérdem-
lett büntetésben részesítettek volna, ha barátságos intésre meg 
nem változtatták volna érzületüket, a minthogy meg is büntet-
ték mindazokat a király parancsához képest, a kik az eretnek-
ségben vétkeseknek találtattak. 

Az eretnekséggel vádolt francziskánus barát vétkességét 
sem lehetett megállapítani, mert mig a városi lelkész ellene 

J) Eodem die (Az 1525. újév utáni hétfőn) dem Züchtinger, das er die 
lutherischen Puecher verprendt hat, vnd den Jörgen gefragt, geben ein 
Pfund Pfennige. Müllner Mátyás, i. m. 3. 
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tanúskodott, a világiak egytől egyig úgy vallottak, hogy nem 
hallottak tőle Luther-féle eretnekséget, hanem csakis evange-
liumszerű és üdvös tanokat (evangelium et doctrina salutifera). 
Sőt egy királyi rendelet meghagyja a rágalom terjesztőinek 
szigorú büntetését. 

Hasonló körülmények között ment végbe az 1526. vizs-
gálat is. 

A későbbi adatok végig a XVI. századon csakis azt bizo-
nyítják. hogy a hitújítás iránti rokonszenv, az evangelikus hit-
érzület fokozatosan fejlődik, anélkül azonban, hogy még a bécsi 
béke előtt önálló szervezkedésre vezethetett volna. 1542-ben 
Ferdinand király inti Sopron polgárait, hogy a francziskánusok-
kal emberségesebben bánjanak, nehogy kitegyék magukat annak 
a gyanúnak, mintha lutheránusok volnának. Raidel Ulrik, városi 
lelkész (1534—48) a litaniában ujitást hoz be, mely Ujlaky, 
győri püspök megrovását vonja maga után1). A Sopron városa 
kegyurasága hatáskörébe tartozó beneficiumok élvezői között 
sok a nős egyházi férfiú. Ezen körülményt azonban Müllner, a 
többször idézett mű nagyérdemű szerzője, maga sem tartja 
olyannak, melyből az önállóan szervezett külön egyház szükség-
szerűleg következtethető volna. Az 1551-ben megjelent királyi 
rendeletekre és az ez alkalomból ülésező püspöki bizottság ha 
tározataira a városi tanács Ígéretet tesz, hogy a nem törvényes 
házasságban élő (valószínűleg egyházi) férfiakat megfogja bün-
tetni, úgyszintén gondja lesz, hogy az istentisztelet a püspök 
által megállapított módon tartassék meg. Ugyanazon időben a 
városi tanács közbeveti magát Kalbermatter Péter és egy József 
nevű prédikátor érdekében, kik a katholikus egyház tanai ellen 
prédikáltak és kik közül az előbbemlített fogságot is szenve-
dett. Mindkettő azonban úgy látszik kénytelen volt elhagyni 
a várost. 

Hogy a soproni irányadó polgárság zöme határozottan az 
ágostai hitvallás alapján állott már Ferdinánd király korában, az 

J) Ujlaky levele 1545, april 11. Közölve Müllner Mátyásnál , i. 
m. 8. 1. 
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kétségtelen tény, valamint az is, hogy a városi tanács mindent 
elkövetett, hogy a hatáskörébe tartozó egyházi beneflciumokat 
olyanoknak adományozza, kiknek érzületét ismerve, feltételez-
hette róluk. hogy a reformáczió szellemében fognak egyházi 
tisztökben eljárni. A gyó'ri püspöki hatóság azonban a benefi-
cziátusok megeró'sitése alkalmával a tanács által megválasztottak 
személyében és Ígéreteiben, a saját egyházi felsó'bb hatalmának 
a kezelésében mindig megtudta akadályozni azt, hogy a refor-
máczió hívei elszakadjanak ós külön szervezkedjenek a mit 
egyébként a városi tanács sem akart, mert kegyúri jogait fél-
tékenyen ó'rizte. 

Ha Müllner mégis azt mondja, hogy Sopronban 1550 körül 
már van evangelikus gyülekezet, úgy messze elébe vág a histó-
riai lehetó'ségnek és állítása bizonyos feltevésben és igyekezetben 
leli természetes magyarázatát. A feltevés az, hogy ágostai hit-
vallásuak nem lehettek meg a régi egyház keretein belül, mert 
azonnal kiváltak volna beló'le és érzületüknek megfelelő szerve-
zetet alkottak volna meg. A mindenesetre tiszteletet érdemlő 
igyekezet pedig az volt, hogy a soproni evangelikus gyülekeze-
tet mentül régibbnek tüntesse fel. Azon1) minden esetre hiteles 
adat, mely szerint a soproniak 1594-ki kérvényükben hivatkoz-
nak ágostai hitvallásukra ős arra, hogy Ferdinánd és Miksa 
császárok ebben őket nem háborgatták, az önálló evangelikus 
gyülekezet létele mellett egyáltalában nem bizonyít, hanem csak 
azt mutatja, hogy az ágostai hitvallást Sopronban az egyháziak 
is részben helyeselték, szerinte el is jártak, a közönség magáévá 
is tette, de az egyházi hatóság a hivatalos ellenintézkedést csak 
akkor tehette meg, mikor már a közönségben híveket szerzett. 
Egyébként is az evang. egyházközség a XVI. század derekán 
megalakulhat ugyan oly helyeken, a hol fejedelem és rendek, 

*) Demnach wir sampt Weib und unserer lieben Jugend vor langen 
Jahren die Augspurgische Confession und Bekhenntniss erlernet und bekhannt, 
auch noch zur Zeit des Hochlöblichsten, Seeligsten Kaiser Ferdinandi und 
Maximilian! Höchstgedachtes Euer. Rom. Kais. Maitt Ennl und Vatter bei 
solches mit desselben Predigern unbetrübt verblieben und gehandhabt 
werden. 



191 

önálló városi hatóságok egyszerre, mintegy külsó' mechanikus 
eró'nek engedve szakadnak ki a régi egyházból, mert ezen eset-
ben az egyházi vagyon kérdése — mindenesetre egyik fó'mo-
mentum — könnyebben volt megoldható, a nagyobb részt sze-
cularizálva, a kisebbet meghagyva az új egyháznak ; nem ala-
kulhatott azonban ki a mai fogalmaink szerinti ev. egyházköz-
ség ott, hol a fejedelem a régi egyház hierarchikus szervezetét 
és annak alapját, az egyházvagyont megvédte, majd pedig a 
földesúri és canonjog között merültek fel ellentétek, úgy hogy 
•a reformáczió ezen a téten inkább benső' és lassú bomlást 
volt kénytelen előidézni a régi intézmények szétrobbantása 
nélkül. 

Csakhogy Miillner az önálló egyház hypothesisével nem 
tudja összhangzásba hozni azt, hogy a szerinte első soproni 
evangelikus lelkész, Fochter Farkas egyszersmind város papja 
is lévén a katholikus kultuszt is végezte, a miért is úgy oldja 
meg e nehézséget, hogy Fochter városi plébánossal végezteti a 
prédikácziót, a katechizácziót, a kereszteléseket, esketéseket és 
úrvacsoraosztást evangelikus ritus szerint, a többi funkcziót 
pedig átadja egy beneficiatusnak, ki a katholikus ritus szerint 
végzi azokat. Azon adatot pedig, hogy még a Fochter után következő 
Gerengel Simon evangelikus lelkész korában is, az evangélikusok 
a katholikus városi lelkészszel kereszteltettek és temettettek, 
úgy törekszik beleilleszteni feltevésébe, hogy az akkori protes-
tánsokat és katholikusokat mindenütt az egész országban a 
kölcsönös türelem és testvéries egyetértéstől áthatottaknak 
mondja. Ellene szól az önálló evang. gyülekezetnek az a körül-
mény is, hogy az 1557-ben alapított városi iskolában a tanulók 
még 1573-ban is naponta jártak a misére és mikor Zeitvogel 
•Gáspár ezen évben a latin énekek helyett német zsoltárokat 
akart énekeltetni, a győri püspök közbelépésére az iskola rek-
torságától eltávolíttatott, sőt Spillinger városi plébános által az 
utczán tettleg bántalmaztatott'). Gerengel Simon sem lehetett 
egy különálló evang. gyülekezet prédikátora, ha a városi tanács 

') Faut Márkus soproni krónikája, id. Miillner i. m. 20. 1. 
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hívja meg és ennélfogva gondoskodik fizetéséről is, sőt Grego-
riancius győri püspökhöz is folyamodik Gerengel megerősítte-
tése végett. 

Gerengel Simon érzületében és tudásában ugyan határo-
zottan az ágostai hitvallás, az apologia és a Schmalkaldi czik-
kek alapján áll1), de úgy ő mint néhány ugyancsak protestáns 
érzületű soproni prédikátor mindazáltal a katholikus egyház 
szervezet kötelékében vannak, a győri püspök egyházi hatóságát 
elismerve, a mi akkoriban nemcsak feltűnést nem keltett, ha-
nem az országos állapotokkal is teljesen megegyezik. A püspök 
Miksa király ismert kompromissz-katholikus álláspontja mellett 
nemcsak a papok nősülése, a két szín alatti úrvacsora ellen 
nem tehetett semmit, hanem el kellett tűrnie a kompromissz-
katholicismus határain túl a mélyebbreható egyházi reformokat 
is. De még ezen expressis verbis ágostai hitvallást hangoztató 
Gerengel Simon sem tekinti magát egy elkülönített egyház tag-
jának olyannal szemben, a ki esetleg az Augustana confessiót 
nem fogadta el. Vagyis az elszakadási öntudatos törekvés egyik 
félnél sem volt meg, sőt ezt mindkét fél kerülni akarta, mert 
mind a két fél, a régi hierarchia és az új hit az egész vonalon 
törekesznek a győzelemre. A jövőről egyik félnek sem lehetett 
sejtelme, de mindegyik magára nézve kedvezőnek tartotta. 

Ha mindezeket figyelembe vesszük, nem fogjuk oly csudá-
latosnak tartani, hogy a saját kora felfogása szerint lutheránus 
Gerengel Simon 1568-ban Akáts Miklósnak, az 1594-től fogva ka-
tholikus városi plébánosnak esküvője alkalmával az esketési 
szertartást végezte. 

A mikor pedig arról van szó, hogy Sopronban egyes temp-
lomok kizárólag a katholikusok, egyesek pedig az evangélikusok 
által használtattak, egy harmadik rész pedig mint a Szt. Mihály 
templom közös használatú volt, abban leli alapját, hogy a ki-
rály, miként Pozsonyban2) — Sopronban is megengedhette a 

J) Gerengel kátéjának előszava Müllner i. m. 20. 1. 
a) Miksa király rendelete Pozsony városához. Documenta Arch. Eccl. A. 

Conf. Poson. Tom. I. Ribini Memorabilia eccl. Aug. Conf. Tom. I. ρ. 197. 
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pápától nyert felhatalmazása folytán, hogy egyes templomokban 
két szín alatt szolgáltathatják ki az úrvacsorát. Hogy a későbben 
kálvinista Beithe István is lelkészkedett 1574—76-ig Sopronban, 
szintén nem bizonyít a különálló soproni evang. gyülekezet 
mellett 1606 előtt. 

Miksa halála után nem sokára véget ér Sopronban a kom-
promissz-katholicismus és beáll a régi egyház szervezet és az új 
hit hívei között a szakadás, a mennyiben Draskovich győri 
püspök a Bécsbe Ernő főherczeg elé idézett városi tanácsot 
kényszeríti, hogy az evang. érzületű lelkészeket és tanítókat 
nemcsak a városból, hanem a közeli falvakból is azonnal távo-
lítsa el. A mi 1584-ben meg is történik és következménye az. 
hogy a város lakossága nem látogatja többé a soproni temp-
lomokat, hanem a vidéki, Nádasdy-féle kegyúri templomokba 
özönlik Német Keresztúrra és Nyékre, a hol kereszteléseit, eske-
téseit is végezteti. Csak 1597-ben volt alkalmuk a soproniaknak 
a saját városukban is hallgatni ágostai hitvallású lelkész szó-
noklatát, a mikor Herbertstein ezredes udvari lelkésze, Grün-
berger Gábor mindenesetre magánházban tartott evangelikus 
istentiszteletet. Rudolf király parancsa azonban kitiltotta Grün-
bergert a városból s midőn ez nem használt, egy négy püspökből 
álló bizottság, melyhez Joó személynök is csatlakozott, vitte 
csak ígéreteivel és fenyegetéseivel a polgárságot annyira, hogy 
Grünberger eltávolítását erőszakkal meg nem akadályozta. 

A soproni polgárság tehát még csak a XVI. század végén 
jut odáig, hogy érzületében teljesen evangelikus lévén, a régi 
egyházi szervezetből kiválik; az egyházi hatóság azonban katho-
likus lévén, a világi hatóság pedig mindenképen megakadályoz-
ván az önálló egyház szervezetet: csak az 1606. évi bécsi 
béke hozza meg a soproni önálló evang. egyház létesü-
lését1). — 

A keletkezés és tovább fejlődós ugyanazon képét mutatja 

A pozsonyi lyceum értesítője. 1902. 50. 1. Klanicza Fabó Monumentáiban 
194 1. 

») Müllner Μ. i. m. 28—31. 1. 
Theo l . Szaklap . I. év f . 
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a reformáczió meghonosulása Pozsonyban is : a régi egyház 
szerzetesei hirdetnek a saját szószékeiken első' izben pápa-
ellenes tanokat, melyek ellen a szövetkezett királyi és fó'papi 
hatalom erélyes rendszabályokkal lépnek fel; úgy hogy a nép 
széles rétegeit nem birja át hatni a reformáczió. Hanem a város 
eló'kelő polgársága itt is a reformáczió lassú, óvatos megvalósí-
tásán fáradozik. Az egyház régi keretén a három első Habsburg 
király alatt változtatni nem lehet, a miért is a protestáns hit-
érzület itt is egy ideig csak mint kompromissz-katholicismus 
kénytelen a régi formák között megmaradni, azonban a régi 
formák merevsége nyilt szakadásra kényszeríti az új vallás 
híveit és szerencsés országos események a külön szervezkedést 
is lehetó'vé teszik, de semmi esetre sem 1606 előtt. 

Ezen egyszerű és természetes fejlődési folyamat nem talál 
hitelt azoknál, a kik Pozsonyban is még a XVI. században 
keresnek külön szervezett evangelikus egyházközséget, holott 
ez itt ezen időben még kevésbbé volt lehetséges mint Sopronban. 

Ezen meg nem okolható feltevésre alkalmat szolgáltatott 
azon hibás következtetés is, melyet a pozsonyi kamarai szám-
adások egy-egy tételéből kivétel nélkül levontak azok, kik ezen 
tárgygyal foglalkoztak. 

Az 1526/27 Pozsony városi kamarai számadások egy tétele 
szerint ugyanis a városi írnoknak a polgármester 3 sillinget 
fizettet ki, a miért a lutheri artikulusokat többször kifüggesz-
tette és kikiáltotta.5) 

Egy másik adat szerint pedig András doktor volt Pozsony-
ban 1526. tavaszán „Lutheri ügyekben".2) 

') Stadtchamerer hat geben nach Geschäft her Burgermaister dem 
Ckamerschreiber das er di Lutterischen Artickl ufgeschriben etlichmal aus-
gerueft und angeschlagen hat. Wochen nach Johannis paptista III. ß. Kammer-
rechnung der Kön. Freistadt Pozsony. Pozsonyvárosi levéltár. Kútfők a 
pozsonyi evang. egyház történetéhez, a pozsonyi ev. lyceum 1901/2. évi érte-
sítőjében. 

2) Item Octava Corporis Christi geschenckt dem Doktor Andrea, der 
von wegen der lutterischen Sachen hie gewest, ain essen visch per 1. t. III. 
β XV. d. Pozsony városi kamarai számadásai 1526/27. Id. Jászaynál, A 
magyar nemzet napjai a mohácsi vész után 525. 1. 
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Ε két, mindenesetre hiteles adatból sok téves következ-
tetésre jutottak egyes kutatók.1) így mindenek eló'tt Doktor 
Andreas olyannak van feltüntetve, mint ki a lutheri tanokat 
hirdette Pozsonyban, só't ó' volt azon városi tanácsos, ki a 
tanács megbízásából Luther tételeit a népnek megmagyarázta 
A „Lutterische Artickel" pedig mindenütt mint Luther the-
sisei szerepelnek, melyek 1517-ben Wittenbergben kiszegez 
tettek. 

Doktor Andreas személye már Jászaynál is teljesen tisztába 
van hozva. Ε szerint a pozsonyi kamarai számadásban előforduló 
Doktor Andreas senki más, mint azon királyi biztos, ki II. Lajos 
király és Szalkay érsek által 1526-ban Sopronba, majd Pozsonyba 
küldetik, hogy itt kutassa ki az eretnekeket és erről tegyen 
jelentést. Ε feladatának András doktor meg is felel és a Pozsony-
ból 1526. jun. 4-ki jelentésében elmondja, miként inquisitori tisztét 
nem csak Pozsony városára, hanem az egész megyére is ki fogja 
terjeszteni. Eljárása Pozsonymegyében is olyan lehetett, mint a 
hogy Sopronban teljesítette feladatát: „a királyi felség hirdet-
ményeit a lutheránusok ellen ismételve hangosan, tárogató 
mellett (ad sonum tubae) kikiáltattuk, s megyeszerte a szolga-
birákat az esperesekkel ezen dögvészes felekezetet követők fel-
kutatására szétküldöttük; az egész főesperességbeli papoknak 
feljegyzése után eleve intvén és buzdítván őket, hogy egyházi 
megyéikben az eretnek tudományt lökjék el, az igazat tanítsák 

') Rakovszky István, Adatok Pozsony Történetéből (Pozsony és kör-
nyéke) 17. 1.: 1523. évben Luthernek tételei a városi tanács parancsára kiszegez-
tettek, és az itt tartózkodó Dr. Andrae Jakab által érteimeztettek. Lichner 
Pál, Joh. Pogners Verzeichnis IV. 1.: Im Frühjahr 1526 war mit Vorwissen 
des Stadtraths Doctor Andreas in dieser Angelegenheit (a reformácziót érti) 
hier (Pozsonyban) thiitig. Markusovszky Sámuel, A pozsonyi ág. hitv. evang. 
lyceum története 3. 1.: Régi feljegyzések arról emlékeznek meg, hogy már 
1527-ben Luther tételei a városi tanács parancsára kiszegeztettek és Andrae 
Jakab városi tanácsos által a népnek megmagyaráztattak. Stromp László, 
Somogyi Péter fogsága, 103. 1. . . . : már 1526. tavaszán e tanács (a pozsony-
városi tanács) az, a melynek beleegyezésével egy András nevű egyén a 
városban a reformáczió elveit hirdeti. 

14* 
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s azok ellen, kik az eretnekséget követik, a nyomozást telje-
sítsék."1) 

A mint azonban az eretnek üldöző' András papból refor-
mátort lehetett csinálni, ugy sikerült Jászaynak és Zoványinak2) 
Pozsony város polgármesterét, tanácsát és közönségét az új hit-
érzület azon fokán oly időben feltüntetni, melyen és a melyben 
ez teljességgel kizártnak tekinthető. Szerintök ugyanis alig két 
héttel azután, hogy András pap királyi biztos kitette lábát 
Pozsonyból, Körbler Jakab pozsonyi polgármester tüntetőleg hir-
dette ki nyilvánosan Luther hires czikkelyeit, tehát a witten-
bergi thesiseket. Ha a dolog csakugyan így volna, úgy az ezen 
tény által előidézett helyzet nem nélkülözné azt a komikumot, 
melyet a nevezett Íróknál kifejezve is találunk. Úgyszintén 
jogosak volnának azon következtetések, melyek ezen állításhoz 
fűződnek. Közelebbi elfogulatlan vizsgálatnál azonban azonnal 
szembeszöknek az állításnak a dolgok benső valóságával össze 
nem egyeztethető következményei. így mindjárt furcsa dolog, 
hogy egy politikai hatóság tudományos vitairatot hirdettet ki 
dob- és trombitaszó mellett, teszi pedig ezt azon politikai 
hatóság, melynél nem volt puszta czím, a „Prudentes ac Cir-
cumspecti". Még furcsább lett volna, ha a városi hatóság a minden-
esetre hírneves thesiseket, talán épen eredeti szövegükben olvas-
tatta volna fel oly közönség előtt, mely ilyen alkalommal egybe 
szokott gyülekezni és végül felolvastatta volna majdnem tiz 
évvel azután, hogy azok először lettek közismertekké, a midőn 
tehát már mindenki ismerte őket, a kiről csak feltehető volt, 
hogy érdeklődik irántuk. Bárminő gyenge volt továbbá a királyi 
hatalom akkor Magyarországon és II. Lajos király is bármi 
tehetetlen uralkodó volt is — a mohácsi vészt csak nem sejt-
hették meg előre a pozsonyi városi urak, annyira prudentes nem 
voltak — a cynismus, a perfidia ilynemű tüntetése ellenében a 
király mindenesetre megtalálta volna azon eszközöket, melyek 
Pozsonynak igen érzékeny károkat okozhattak volna. 

') Jászay, i. m. 522-23 . 1. 
2) Zoványi Jenő. A reformáczió Magyarországon a mohácsi vészig. 

Protestáns Szemle 1891. 2. 233. I. 
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A külső körülmények sem vágnak össze. A „Woche nach 
Johannis paptista" nem azt az időpontot jelzi, hogy akkor 
történt volna „a lutterische Artickl" többszöri kihirdetése és 
kifüggesztése, hanem azt, hogy a városi polgármester az ezen 
munkáért járó díj kifizetését a városi pénztárnál akkor rendeli el. 
Ha azt veszsziik, hogy a munka megelőzte a fizetést, és hogy a 
városi irnok járandóságának kiutalványozását a polgármesternél 
kérte, az a bizonyos kihirdetés és kifüggesztés nem András pap-
nak Pozsonyból való eltávozása után, hanem még Pozsonyban való 
tartózkodása idejében történt, a miért is nem a Luther-féle thesi-
seket hirdette ki a városi irnok, hanem a Lutherre vonatkozó arti-
kulusokat. vagyis az 1523. törvény LIV. czikkét és az ezzel össze-
függő királyi rendeleteket. 

Az a körülmény, hogy az országos kormány és az egyházi 
főhatóság szükségesnek tartotta András papnak kiküldetését 
Pozsonyba, az utóbbinak mindenesetre erélyes fellépése bizonyára 
szolgáltathatja azon általánosabb természetű feltevést, mely 
szerint Pozsony város közönségénél, illetőleg vezető köreiben fel-
tűnhettek a német reformácziő iránti rokonszenv jelenségei, 
akczióra azonban a mohácsi vészt megelőzőleg Pozsonyban nem 
került a sor. 

Mindazon adatok, melyek a Miksa király kormányát meg-
előző időben vonatkoznak a pozsonyi reformáczióra, szintén csak 
negativ természetűek, egyes jelenségeket mutatnak, melyekből a 
reformácziő hatására következtethetünk; a rendszeres, öntudatos 
és gyors elszakadás a régi egyháztól, az újnak intézményes 
megalakulása Pozsonyban sem következik be 1606 vagyis a 
bécsi béke előtt. Ellenben beáll itt is a fejlődésnek ugyanazon 
képe, mint a minőt a soproni reformácziónál láttunk: a város-
nak a Habsburg dynasztiához való viszonya következtében a 
tanácsnak kétségtelen hajlama a reformáczióhoz csak lappang, 
de fokozatosan erősödvén, csak akkor képes érvényesülni, midőn 
az erdélyi fejedelemség Bocskay és Bethlenben a protestantis-
must egy időre diadalra segítik. 

Az adatok egy egész sorozata bizonyítja, hogy Pozsonyban 
a polgárság és vezérlő testülete, a városi tanács, egyre jobban 
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van áthatva a reformáczió szellemétől, de látjuk Ferdinánd király 
részéről az ugyancsak erélyes megtorló rendszabályokat is. 

Pozsonyban tartózkodik közvetlenül a mohácsi vész után 
Mária özvegy magyar királynő is, ki, ha nem is volt a refor-
máczió nyilt és tevékeny híve,] erőszakos rendszabályokra sem 
hagyta magát ragadtatni ellene soha.1) 1528-ban Bornemisza 
János, pozsonyi várparancsnok, egy svajczi és egy ulmi szárma-
zású szerzetest fogatott el, midőn a Duna partján sétáltak. Az 
ulmi szerzetes, mezítelenre levetkőztetve egy szegekkel kivert 
hordóba húzatott és máglyára téve, ennek füstje által meg-
fojtatott.2) A szerzetesnek az volt a bűne, hogy a pozsonyi 
francziskánusok templomában egyházi szónoklataiban hevesen 
kikelt a pápás mise és pápás bálványimádás ellen. Ezen eset, 
mint az 1523. törvény legeklatánsabb végrehajtása, arra is 
bizonyságul szolgál, hogy a Pozsony városi hatóság a szeren-
csétlen szerzetessel rokonszenvezettemig a várparancsnok, mint 
országos hatóság, a törvény szigorú végrehajtásával törekedett 
egyszersmind a király akaratának is eleget tenni. Igazolni lát-
szanak ezt az elfogatás körülményei: Az elfogatás nem a város, 
hanem a királyi vár területén történt, nem előzetes eljárás után 
hanem titkos feladásra rögtön, az elfogatást nem követi semmi 
bírói ítélet, hanem az 1525. törvény szellemében3) világi hatóság 
a máglyán való elégetést rögtön végrehajtja. 

Az ulmi szerzetes esetében feltételezett rokonszenve a 
Pozsony városi tanácsnak már határozottabbá lesz a negyvenes 
évek elején, a mikor Nürnberg város reformáczióját tárgyazó 
könyvet vétet meg,4) de másfelől Bécsbe idéztetik Ferdinánd 
király elé, a miért prédikátornak nős papot alkalmazott.5) Ezzel 
elérkezik azon momentum, a mikor a lassú és óvatos, érzület 

') Egyháztörténeti emlékek a magyar hitújítás korából, 318—320. 
*) Beck József, Die Geschichtsbücher der Wiedertäufer in Oesterreich-

Ungarn. Wien, 1883. 67. 68. lap. Ortvay Tivadar, Pozsony város története. 
II. k. 2. r. 145. 1. 

") Fraknói, A Hunyadiak és a Jagellók kora. 485. 1. 
4) Pozsony városi kamarai számadások 1542-ből. 
5) Lichner Pál. Pogners Verzeichnis. Libergotts Tagebuch. Bevezetés. 
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•és tervezgetésben nyilvánuló, meggondolt eljárásmód is bele-
ütközvén a legyőzhetetlen akadályba, ez idő szerint a király 
akaratába, a jövőben még nagyobb circumspectussággal jár el a 
pozsonyi tanács egyházi ügyekben. Hogy a pozsonyi országgyű-
léseken a XVI. század derekán a rendek határozott kedvezmény-
ben részesítették volna a lutheránusokat, ez ellenkezik ezen tör-
vényeknek úgy szellemével, mint betűjével.1) A magyar ország-
gyűlésen egy protestáns párt ekkor még csirájában sem volt 
meg, úgy hogy hasonló irányú törekvéseket Pozsonyban sem 
támogathatott ezen időben még. A helyzet világos képe egyébként 
Somogyi Péter esetéből tárul elénk.2) 

Somogyi tanító volt Vágselyén, Oláh Miklós esztergomi 
érsek birtokán, e szerint nömcsak egyházi, hanem földesúri ható-
sága alatt is állott az érseknek. 1556-ban először idézteti meg 
Oláh Miklós esztergomi érsek Nagy-Szombatba, hogy igazolja 
magát eretnek tanai miatt. Ezen vizsgálat azonban szerencsésen 
végződik reá nézve, bár meggyőződéséhez és tudományos állás-
pontjához, az ágostai hitvalláshoz hű marad. Vágselyére vissza-
térve, 1557-ben nemcsak ő, hanem András pap és Hadan Mihály 
presbyter mint foglyok szállíttatnak Pozsonyba az érsek paran-
csára és itt egy török rabbal együtt börtönt szenvednek. A ki-
hallgattatás alkalmával András pap és Hadan presbyter, előbbi 
álláspontjukat megtagadják s így szabadságukat visszanyerik. 
Péter azonban, a szegény, de meggyőződése mellett tántoríthat-
lanul megmaradt bátor és lelkes tanító, megtagadja az esküt a 
szentekre és a dogmatikus vitában az ágostai hitvallás hívé-
nek vallja magát, melyről Oláh kicsinylőleg beszél, kinyilatkoz-
tatva, hogy ő is ott volt, mikor ezt Ágostában tárgyalták és 
ismeri annak közelebbi körülményeit. Somogyit azonban nem 

') V. ö. Martinus Kíanicza, Fata aug. Conf. ecclesiarum etc. Fabó András 
Monumentáiban 194. Kerékgyártó Árpád: Magyarország történetének kézi-
könyve II. 115. 

2) Petrus Simiginus, Libellus contribulationis. Kézirat a pozsonyi ev. 
lyceum kézirattárában. Ism. Harmath Károly a pozsonyi ev. főiskola 1878/79. 
értesítőjében. Előszava, levelei a pozsonyi tanácshoz lefordítva a pozsonyi 
•ev. lyceum 1901/2. évi értesítőjében. 54—64. 1. 
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lehet meggyőzni érvekkel, nem lehet megfélemlíteni fenyege-
tésekkel, nem lehet behálózni Ígéretekkel. Az érsek környezeté-
ben példálózás esik Martinuzzi eljárására, ki Péternél kisebb 
eretnekeket is máglyára vitetett. Hogy ezt a sorsot kikerülte, 
tán már annak köszönhette, hogy Miksa leendő király türelmes 
szelleme éreztette előre hatását. Mindazonáltal, ha a pozsonyi 
tanács, a pozsonyi német várőrség főbb tisztjei, tán Nádasdy 
nádor is ügyében minden lehetőt meg nem tesznek, börtönében 
kellett volna nyomorultan elpusztulnia a kiállott szenvedések 
következtében. Ránk itt Somogyinak esete annyiban fontos, mert 
a pozsonyi viszonyokra vet fényt. Mikor a három elfogott az 
érseki palota előtt leszáll a kocsiról, a fhirtelen összeverődött 
tömeg megtudva, kik e rabok és mi-járatban vannak, gúnyos, 
kárörvendő szókkal illeti őket. Az utcza, a nép tehát eretnek-
ellenes Pozsonyban, nem mint a felvidéken, a hol a nép Somogyi 
láttára az érsek ellen hallatott szidalmakat. De kevésbbé volt 
eretnekellenes a hangulat a tanács urainál, az előkelő polgárok-
nál, a patricziusoknál. Hogy sínylődik nem messze a város-
házától, az érseki kúria börtönében egy rab, ki nem tagadta 
meg evangelikus hitét és kész érte elszenvedni börtönt, talán 
halált is; hogy ez a rab tudós hitvitázó és szép latin költemények 
szerzője, mindez szánalomra, részvétre indítja lelküket, a 
mennyire a körülmények engedik, segítik, látogatják, vigasztalják, 
és végül ki is szabadítják. 

Gyakorlatilag azonban magukat a régi egyház szervezetéből 
kiszabadítani Miksa király uralmáig egyetlen lépést sem tettek. 
Hogy a közhangulat megerősödjék és a tettekre való elszánás 
ideje bekövetkezzék, trónváltozásra és Oláh érseknek erőszakos 
fellépésére volt szükség. Mindkettő beáll 1564-ben. Ferdinánd 
még élt, de úgy látszik gyenge egészsége és a már megkoro-
názott Miksa magyar király vallásos türelmessége ösztönzi az 
érseket erre, hogy Pozsonyt minden áron megtartsa a régi egy-
házban és arra a szokott módszert alkalmazta, a hívek összes 
„eretnek" könyvei elégetésével. A pozsonyiak Pfinzinger Kristóf 
városi tanácsost küldik Bécsbe Miksához — Ferdinánd király 
még akkor életben van, csakhogy a magyar ügyekben fiával 
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helyettesítette magát — kérvénynyel, melyben előadják, hogy mi-
után Pozsony szabad királyi város és így országos rend. és mint 
ilyennél országgyűlési törvények szerint kell eljárni, a törvények 
pedig a könyvinquisitiót el nem rendelték — ne engedje a király, 
hogy kiváltságaikban sérelem essék. Miksa király a könyvinqui-
sitiót, úgy látszik minden nehézség nélkül, beszüntette.1) 

Mikor Miksa azután atyja halálával a maga nevében kezdett 
uralkodni, minden valószínűség szerint a pozsonyiak kérelmére 
is, kik tán még nagyobb szabadságot kértek vagy vártak, az 
akkori helyzetnek megfelelőleg kiadta azon nevezetes rendeletét, 
melyben a pozsonyiaknak megengedi, hogy egyes templomokban 
az urvacsorát két szín alatt vehetik. Hogy azonban semmi kétség 
az iránt ne lehessen, miszerint az úrvacsora ilyetén vételével 
nem szűnnek meg a róm. katholikus egyház tagjai lenni, erősen 
hangsúlyozza a rendelet, hogy ezt a pápa engedi meg és az 
esztergomi érsek fogja kihirdetni.'2) Ezen okmány 1564. szept, 2. 
kelt és kiegészítést nyer a Pozsony városi tanács egy nyilat-
kozatával, arra vonatkozólag, hogy a pozsonyi polgárok a régi 
egyház közösségében megmaradnak. Ε nyilatkozat a következő: 

Erstlichen, das wir unsern waren heiligen christlichen 
Glauben und Religion ganz und unversehrt erhalten und für-
nehmlich von der Warheit dieses heiligen hoclnvürdigen Sacra-
ment, das da unter der gestalt des Brots und Weins der war 
Leib und Blut Christi und unter jeder Gestalt insunderhait der 
ganz Christus und unter beiden Gestalten nit mer, und unter 
einer nicht weniger sei, ganz nit zweiffei (n). 

') Inquisitio librorum. Documenta Archivi Ecclesiae A. C. Posoniensis. 
Tom. 1. Doc. II. Pozsonyi ev. lyc. ért. 1901/2. 45. 1. 

2) Super qua annunentia sanctissimus Dominus noster, Pontifex maximus 
mandatum dedit et nos quoque serio commisimus Reverendissimo in Christo 
patri Domino Nicoiao Olaho Archiepiscopo Strigoniensi, summo et Secretario 
Cancellario et Locumtenenti nostro fideli, nobis sincere dilecto, quomodo 
hanc sanctissimi Domini nostri, et sanctae sedis Apostolicae et Romanae 
ecclesiae annuentiam, dicta olim Sacra Caes. Maiestate et nobis laborantibus 
admissam in sua iurisdictione et dioecesi publicare et ubique promulgare 
curet. Doc. Arch. Eccl. A. C. Posoniensis. Tom. I. 3. Ribini, Memorabilia eccl. 
Aug. Conf. in regno Hung. I. 197. 1. Pozs. lyc. ért. 1901/2. 49. 1. 
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Zum andern, das wir uns nun zu wirdiger empfahung 
dieses hochwirdigen Sacrament mit vorgehunden Bueszwertigen 
leben, erkhantniss und bekhantniss der Sinden auch empfahung 
der heilsamen Absolution, beraitten und schicken, damit wir der 
genadenfrucht und Nutzbarkeit dieses heiligsten und hochwir-
digsten Sacraments fähig und tailhaffug werden mögen. 

Zum dritten, das wir unns disz hochwirdigsten Sacraments 
änderst nit, denn in christlicher Lieb und ainigkhait gebrauchen, 
die so es bisher unter ainer Gestalt gebraucht, nit ob solicher 
Zuegebung sich ergern oder die andern verdammen, hergegen 
die, so es in baider Gestallt gebrauchen, die in ainer Gestalt nit 
urteiln, Sondern sich in friedt lieb und christlicher ainigkheit 
der christlichen Freihait gebrauchen, danach ainen jeden sein 
andacht und Gwissen zu diesem hochwirdigen Sacrament ver-
nommen wirdt, wie es denn von Alter her auch als frei gelassen 
worden, und unns dieses Sacrament mer zur Lieb' und ainig-
khait, darum es dann von Christo eingesetzt, brauchen und 
Nutz machen. 

Zum vierten, das sich die, so diesz Hochwirdigen Sacra-
ments unter beider Gestallt™ brauchen wollen, sich zeitlich bei 
dem Briester angeben, damit sich die Briester mit der Conse-
cration darnach zu richten wissen. 

Zum fünfften, das diejenigen, so dies hochwirdigsten Sacra-
ments zu inrer letzten Zeit unter baider Gestalt wollen geniessen, 
zeitlich sich darzu beraitten und nit auff die letzt Nott wartten, 
dann es unter der Gestallt des weins schwarlich ist aufzuhalten 
auch über die Gassen zu tragen misslich und gefährlich. 

Lestlich, ob vielleicht nit ainem ieden bej der Thumkirchen zu 
communicieren anmuetig, sondern etwan in ainer andern kirchen 
sein Andacht zu verrichten gesinnt, sollen dieselben auf inr 
begern versehen werden.1) 

') Zueg.íbung des Hochwürdigen Sacraments unter beiden Gestallt mit 
anghangenen Articln beschehen und publiciert worden zu Pressburg den 15. 
Tag octobris anno 1564°. Doc. Arch. Eccl. A. C. Pos. doc. 4. Eredeti kézirat 
a pozs. ev. lyc. kézirattárában. 
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Ε két oklevél a legtisztább alakjában mutatja a magyar-
országi kompromissz-katholiczismust, a midőn tehát a szervezet, 
a keret a régi, de már az új irányzat is megköveteli a maga 
jogait. Szorosan Pozsonyban csak 1581-ig lehet szó kompromissz-
katholiczismusról, mert már ez esztendőben Rudolf király meg-
szünteti Miksa 1564. rendeletének érvényét és ezzel a katholi-
czismust teljesen helyre akarja állítani. Ennek az eredménye 
azután az, hogy a pozsonyiak szivesen látogatnak el a gróf 
Kollonits Siegfried császári tábornok magánistentiszteleteire, 
melyeket Reisz András a grófnak Récsén alkalmazott evang. lel-
késze végez a Kamper-féle házban. Másfelől pedig Récsére, 
Bazinba, Modorba és Sz.-Györgyre is járnak evang. istentisztele-
tekre, a mely helyeken az említett Kollonits Siegfried és Illés-
házy István kegyúri templomaiban zavartalanul végeztetnek az 
evangelikus istentiszteletek.') 

A külön egyházi szervezkedés még akkor is lehetetlen 
Pozsonyban, mikor a városi tanács majdnem kivétel nélkül 
evangelikus érzületű tagokból állott,2) minek kézzelfogható oka 
az, hogy a Pozsonyban székelő esztergomi érsek, a nagyprépost, 
a királyi helytartóság a bécsi békéig ennek elejét tudták venni. 

De még a XVII. században sem ritkák úgy a dogmatikus 
vonatkozások mint a rituális és egyházszervezeti állapotok 
melyek arról tanúskodnak, hogy a régi egyház befolyása tovább 
késleltette az új egyház kialakulását Nyugatmagyarországon, 
mint a török hódoltságban és az erdélyi részekben.3) 

*) Adnotatio ministrorum evangelicorum, qui ab exordio cultus evan-
gelici in libera regiaque civitate Posoniensi usque ad eorum exitium, h. e. 
annus 1672. puriora sacra profitebantur. Kézirat a pozsonyi evang. lyceum 
kézirattárában. Pozsonyi ev. lyc. ért. 1901/2. 67 1. 

2) Nullus inter eos hoc tempore apertus et sincerus Catholicus habetur, 
nisi instar Nicodemi metu aliorum aliquis eorum clam se declaret. Pethe 
Márton kalocsai érsek és helytartó levele Mátyás főherczeghez, 1602. május 
29. Eredetije a bécsi császári titkos levéltárban. Hungarica. Fasc. 144. 
Pozsonyi evang. lyceumi ért. 1901/2. 70. 1. 

®) A nemeskéri ev. superintendentiális gyűlés jegyzökönyve. 1660. In 
festivitate nativitatis B. Virg. Mariae. Manuscripta Michaelis Rotaridis. Eredeti 
kézirat a hallei egyetemi könyvtárban. Vol. II. ρ. 49. 

Schrödl József. 



Egyházi adó a magyar prot. egyházakban. 

A „Jogállam" folyó évi 1-só' füzetében Dr. Wekerle Sándor, 
Magyarország volt miniszterelnöke és pénzügyminisztere, „az egy-
házi adók rendezéséró'l" czímen egy igen tanulságos értekezést 
tett közzé. 

Az értekezés gyakorlati czélokat követ: az 1893-ban meg-
indult „egyenes adóreformok "-kai áll szoros összefüggésben. Már 
abban az emlékiratban, melyet Dr. Wekerle Sándor, mint a 
pénzügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök az 
egyenes adóreformok tárgyában összehívandó szakbizottsághoz 
intézett, ott olvashatjuk a következő szavakat: „De még inkább 
elviselhetetlenné teszik sok helyütt a közszolgáltatásokat az egy-
házi adók, melyek különösen a párbérben a szegényebb sorsú 
néposztályra szerfelett nagy terheket rónak és sok esetben egy-
magukban véve többet tesznek ki, mint az összes többi szolgál-
tatások együttvéve." Ezek alapján mondja tovább, hogy az 
egyenes adó reformmüveletét ki kell terjeszteni az egyházi szol-
gáltatá okra is, „amennyiben az állam azoknak behajtásánál 
segédkezik." És pedig „az illetékes faktorok meghallgatásával 
és egyetértésével eló'készítendő külön törvények által kell azok-
nak mérvét, kezelését és behajtását rendszeresen szabályozni." 

íme ezekben1'az eló'zményekben találjuk meg Dr. Wekerle 
Sándor fent hivatolt értekezésének a gyakorlati jelentó'ségét. De 
van amaz értekezésnek elvi fontossága is. Dr. Wekerle Sándor 
az egyházi adó jogalapját a legfőbb kegyúri jogra vezeti vissza s 
határozottan kimondja, hogy a „legfőbb kegyúri jogra vezethető 
vissza jogfejlődésünkben az autonom egyházak s jelesül a pro-
testáns egyházak adózási joga is." Szerinte a parochiális kötelék 
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adja a jogalapot az egyházi szolgáltatásokra, már pedig a 
„parochiális kötelékbe tartozók szolgáltatásainak megállapítása 
hazai jogfejlődésünk szerint kétségtelenül a legfőbb kegyúri jog-
hoz tartozott." Ezen az alapon lesznek az egyházi szolgáltatások 
közkötelességgé s a nélkül az egyházi szolgáltatásoknak ingatag 
lenne az alapja, sőt „lehetetlenné válnék egyházaknak alapítása 
vagy fentartása ott, hol a hivők önkényt nem vállalnának köte-
lezettséget magukra." Az egyházközségi szolgáltatások meg-
állapítása, közigazgatási behajtása is a legfőbb kegyúrnak a 
szolgáltatások megállapítására vonatkozó jogából folyik stb. 

Nem idézhetek többet az említett értekezésből, mert nem 
-engedi a hely szűke. De ennyi is elég arra, hogy lássuk az 
értekező felfogását, mely szerint a protestánsok önadóztatási 
joga a legfőbb kegyúri jog folyománya, melyet a protestáns egy-
házak átruházott hatáskörben gyakorolnak. 

Ez a felfogás — nézetem szerint — nem helyes. A kánon-
jog és a kánonjogi álláspont által befolyásolt hazai törvény-
hozás, mely utóbbi különben a protestáns egyházakat alig érinti, 
nem szolgáltathatnak ahhoz kellő alapot, hogy a protestánsok 
autonómiáját s ebben az önadőztatás jogát a legfőbb kegyúri 
jogra lehessen vissza vinni. Különben felesleges is protestánsok 
egyházi adózásának állami rendezése czéljából ezen egyházak 
autonómiáját érinteni, mivel a legfőbb kegyúri jogból leszármaz-
tatott jogok egyébünnen is leszármaztathatók, az autonómia 
•sérelme nélkül. 

* 
* * 

Hazai közjogunk szerint a legfőbb kegyúri jog specificus 
róm. kath. tartalommal bír és csakis a rőm. kath. egyházra 
vonatkozik. Királyi felségjog az, épen ugy mint általában az 
egyházak körüli felségjogok (iura circa sacra), de mégis az utób-
biaknak csak egy része, mert a királyt csak a róm. kath. egyház 
körül illetik meg. Sőt a legfőbb kegyúri jog, a magyar közjog 
szerint, a iura circa sacra határait tul is lépi és oly dolgokra is 
kiterjed, melyek a róm. kath. egyházjog szerint a causae mere-
«cclesiasticae körébe tartoznak. 
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Ily körülmények között a protestáns egyházak autonómiáját, 
annál inkább ennek egyes alkatrészeit a legfőbb kegyúri jogból 
deriválni nem lehet. Nem lehetne még akkor sem, ha a legfőbb 
kegyúri jogon hazai közjogunk nem a királynak a róm. kath. 
egyházkörüli felségjogát értené, hanem általában mindazokat a 
felségjogokat, a melyek a iura circa sacra körébe tartoznak, a 
melynek két csoportját a ius cavendi és a ius advocatiae alkotja. 
Nem pedig azért, mivel a magyar protestáns egyházak autonó-
miája, a történelem tanúsága szerint, már százados múlttal bírt, 
midőn elismertetett, sőt ez az elismerés sem elismerés a szó 
szoros értelmében, hanem csak megvédelmezés a róm. kath. 
egyház il!etéktelen túlkapásaival szemben. Tény az is, hogy az 
autonómiának így formáját, mint tartalmát maguk az egyházak 
fejtették ki ; egyes uralkodókkal szemben meg is védelmezték. 
A pátens ellen vivott kemény tusáknak sem lett volna jogalapja, 
ha a protestánsok autonomiája a legfőbb kegyúri jogból származik 
és csak átruházott jellegű. 

Az autonomia és ennek minden egyes alkatrésze, tehát a 
parochiák határainak megvonása, uj parochiák létesítése s az 
önadóztatás is, a magyar prot. egyházaknak olyan eredeti sajátja, 
mint a magyar államnak az ő alkotmánya. Semminemű felségjog-
ból nem deriválható. De mert a prot. egyházak mindenha elis-
merték az állam souverainitását: azért az autonomia nem kor-
látlan. Az állami érdekek védelmében gyakorolt legfőbb felügyeleti 
jog, mint a ius cavendi egyik alkatrésze, korlátolja a protestánsok 
autonómiáját is. De csakis annyiban, hogy ez állami érdekeket 
nem sérthet. 

Az 1608. k e. I. t.-czikk 2. §-a, midőn azt rendeli, hogy 
„mindenik vallásfelekezetnek a maga hitét valló elöljárói vagy 
superintendensei legyenek": egyenesen elismeri a protestánsok 
autonómiáját, sőt közülök azokat, kik még eddig nem szervez-
kedtek. a szervezkedésre utasítja. Nincs törvény, mely a protes-
tánsok ezen jogát megszorítaná. Az 1790/1. XXVI. t.-czikk, mely-
nél az ujabb időben nem szeretnek még politikusaink sem tovább 
nézni, szintén biztosítja az autonomiát a legfőbb felügyeleti jog 
gyakorlásának korlátja és oltalma alatt. 
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A protestánsok parochia-állítási jogát régebben egyetlen 
törvény sem korlátozta. Az articuláris és nem articuláris helyek 
között való külömbségtételt a magyar Corpus Juris nem ismeri. 
A fejedelmi absolut hatalomtól származik az es jogalapja is a 
nyers erőszakban van, azaz tehát jogalapja nincs. Az 1790/1. 
XXVI. t.-czikk megszüntette a fejedelmi önkény eddigi túlkapásait 
és épenugy elvette a királyi pátensek, resolutiók és explanátiók erejét 
a protestánsok egyházi ügyei terén, mint ahogy megszüntette az 
1790/1. XII. t.-czikk az állami kormányzat terén. Tény, hogy a 
Leopoldina Explanatio és a Carolina Resolutio megtették a fenti 
megkülönböztetést, de ezeket az önkényes rendeleteket közjogilag 
érvényeseknek elismernünk nem lehet. 

A protestánsok önmegadóztatási joga egyidejű a protestáns 
egyházközségek és a protestáns önkormányzat keletkezésével. A 
protestánssá lett hívek eleinte ugyanazon egyházi terheket visel-
ték, a melyeket a hivek korábban, a róm. kath. vallás egyed-
uralma korában hordtak. Mégis azzal a különbséggel, hogy míg ko-
rábban ezek az egyházi szolgáltatások folyhattak a legfőbb kegyúri 
jogból, később a protestánsoknál már nem, mert a királyok a 
protestánsoknak nem kegyurai, hanem üldözői voltak. A ki az 
1604. évi XXII. t.-czikket szentesítette, a kik ellen az 1606. 
1621. 1645. évi békeczikkelyeket fegyverekkel kellett kivívni: 
azok nem lehettek a prot. egyházaknak legfőbb kegyurai s nem 
bírhattak a protestáns egyházak felett legfőbb kegyúri joggal. 

A protestánsok önmegadóztatási jogát nem érinti, hanem mint 
tényt említi az 1647. XII. és 1790/1. XXVI. tcz. Ezért azt ezekből nem 
is lehet levezetni. De nem lehet azt más törvényből sem, mert 
az nem törvényből, hanem az ősi autonómiából folyik. A kinek 
joga van a maga ügyeit igazgatni, annak joga van az erre szük-
séges költségek előszerzésére is. Autonomia és önmegadóztatási 
jog egymástól elválaszthatatlanok. 

Az egyházi adónak közszolgáltatási jellege és közjogi ter-
mészete pedig a prot. egyházaknál onnan származik, mert ezek 
az egyházak közjogi testületek. Mikor az illető egyházakat alkotó 
vallásfelekezetek bevett felekezetekké lettek, ezzel a ténynyel 
nemcsak a vallás szabad gyakorlatát nyerték meg, hanem az 
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állami oltalomra és támogatásra való jogot is. Ez történelmi 
fejló'dés eredménye. És mert a prot. egyházak közjogi testületek 
a megfelelő békekötések és törvényczikkek következtében, 
azért egyházi szolgáltatásaik behajtásánál az állami hatalom 
végrehajtó szervei segédkezet nyújtani kötelesek. A jövőben el-
ismerendő vallásfelekezetek egyházi szervezetei épen a miatt nem 
lesznek soha közjogi testületek, hanem csak magánjogiak. 

A protestáns egyházak önmegadóztatási joga az autonómiá-
nak, ezen egyházi adónak közszolgáltatás természete pedig a 
prot. egyházak közjogi testületjellegének a folyománya. 

A protestáns autonómiából folyik az is, hogy az egyházi 
adóviselési kötelességet nem lehet a parochiális kötelékhez csa-
tolni. Ez róm. kath. felfogás volna, mivel ott egyházi adó csakis 
a parochus sustentatiója alakjában ismeretes. Vannak ugyan más-
fajta egyházi adónak nevezhető szolgáltatások is, de ezek nem 
képezik a híveknek állandó, évenként visszatérő terhét. Ellenben 
a prot. egyházak mindennemű szükségleteinek hordozásában 
részt vesznek a hívek. A felsőbb egyházi igazgatás költségei is 
nagy részben az egyházi adóból telnek ki. 

Épen ezért a prot. autonómia szempontjából kifogásolnunk 
kell az egyházi adónak a parochiális kötelékhez való kapcso-
lását. Nálunk az egyházi adó alapja az egyházhoz és nem az 
egyházközséghez vagyis a parochiához való tartozás. Az adó 
túlnyomó része parochiális szükségletekre fordíttatik ugyan, de 
nem csak arra. Az nem alterálja az egyházi adónak személyes 
adó jellegét, csak azt zárja ki, hogy a parochiális terheken túl 
eső adórészlet hordozásának kötelessége az állami közigazgatási 
bíróságok felülbirálata alá legyen vonható. Egyházainknak kétség-
telen joga volna ahhoz, hogy hívei összes adóját commassálja és 
ugy oszsza ki a szükségletek szerint. Ez az autonomia termé-
szetéből folyik. És ha egyházaink az egyes egyházközségek u. n. 
budget jogát tiszteletben tartják, ez a mi autonomiánk jellegé-
ből, nem pedig a parochiális kötelék külön jogi természetéből 
folyik. 

Az egyházi adóztatásban fekvő autonomia, mint maga az 
egész autonomia is, nem korláttalan. Az államnak feltétlen joga 



209 

van ahhoz, hogy az állampolgárokat ne engedje egyházi adóval 
agyonsulytoltatni. De ez a joga a protestánsokkal szemben nem 
a legfó'bb kegyúri jogból, hanem a legfó'bb felügyeleti jogból 
folyik és szoros összefüggésben áll az egyházvédjoggal, a mely-
ből folyólag kötelessége az államnak, hogy az egyházi adóztatás 
jogának korlátozása folytán a fedezetöktől elesett egyházi szükség-
leteket önmaga pótolja. Ezt követeli a bevett vallásfelekezetek 
tökéletes egyenjogúsága, az állam által egyes vallásfelekezetekkel 
szemben teljesített anyagi segélyezés, gazdag adományozás tényé-
vel kapcsolatosan; de ezt követeli a bevett vallási jelleg ön-
magában is, mivel a receptióval az állam az illető vallásfeleke-
zeteket s ezek egyházait az alkotmány kiegészítő részévé tette 
s a maga valláserkölcsi feladatainál munkatársakul fogadta. 

A prot. egyházak önmegadóztatási jogának állami érdekből 
való korlátozását látjuk már a türelmi rendeletben, midőn az 
anyaegyházközségek felállításának lehetősége 100 családhoz 
köttetett. Ebben az nyert kifejezést, hogy kevesebb család, ille-
tőleg adózó csak nagy megterheltetés mellett tudna egy rendes 
parochiát fentartani. A fejedelem tehát, hogy az adózó nép — 
vagyis inkább a kincstár — érdekeit megvédje, felállította ama 
korlátot. Az 1790/1. XXVI. t.-czikk, bár nem szól lélek vagy 
családszámról, de mégis a hívek anyagi erejétől teszi függővé a 
rendes parochia állítását. 

De ha az önadóztatás jogának korlátozásával találkozunk 
is, nem látjuk a múltban az ezzel járó anyagi segélyezést. 
Mindenki tudja, hogy ennek oka abban volt, hogy hazánkban, a 
XVII. századbeli törvények ellenére, a róm. kath. vallás uralkodó 
vallás gyanánt szerepelt. Mihelyest ennek a jogtalan állapotnak 
véget vetett a korszellem : a 1848 XX. t.-czikkben helyt talált 
az állami segélyezés is. 

A prot. egyházak önadóztatásával kapcsolatban az ezen 
adók behajtása végett szükséges közigazgatási eljárást az állam-
a ki a segédkezést adja, tetszése szerint szabályozhatja. Csak 
egyet nem tehet: t. i. ha valamely egyházi adótartozás tényleges 
fenállása egyházhatóságilag szabályszerint igazoltatott, nem vizs-
gálhatja felül ezen egyházhatósági határozatot, illetőleg nem 
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vonhatja a maga vizsgálata alá azon adótartozást sem mértéke, 
sem jogalapja tekintetében. Ha állami törvényhozás utján sza-
bályoztatnék az egyházi adókulcs : akkor az adómennyiség igenis 
felülbirálat tárgya lehet, de a követelt tartozás jogalapja ekkor 
sem. Arról gondoskodhatik az állam, hogy az illető egyház 
kebelében legyen hatóság, mely az ilyen contentiosus ügyekben 
Ítélkezzék a fenálló s a király által legfőbb felügyeleti jogánál 
fogva helybenhagyott egyházi törvények szerint, a minthogy 
ilyen hatóság már van is az ev. református és ág. hitv. evan-
gélikus egyházak közigazgatási bíróságaiban: azonban az állam 
közigazgatási hatóságainak, illetőleg közigazgatási bíróságának 
az ilyen ügyekbe való beavatkozását az autonomia természete 
egyenesen kizárja. Nem mondom, hogy minden autonomiáé; 
mert p. o. a netalán létesítendő róm. kath. autonómiával, mely 
csakis a legfőbb kegyúri jogból átruházás által keletkezhetik, 
még össze lehetne egyeztetni; de a protestáns egyházaknak 
eredeti, saját és nem származékos, nem a legfőbb kegyúri jogból 
fakadó, sőt azzal ellentétben, annak ellenére létrejött autonó-
miája mellett meg nem állhat. 

Fejtegetéseim rövid summája az, hogy a protestáns egy-
házak önmegadóztatási joga hazánkban az ő autonómiájukban 
gyökerezik és sem e jog maga, sem annak alapja az autonomia 
nem a legfőbb kegyúri jog folyománya, hanem az illető egyházak-
nak önönmagukból, saját hitelveikből, a történelmi múltban, 
az adott viszonyok között kifejtett saját és eredeti tulajdona. 
Mindazonáltal a prot. egyházak autonómiája nem zárja ki azt, 
hogy az állam az önmegadóztatás elé állami közérdekből némi 
korlátokat ne vonhasson, hogy a segédkezés módozatait a be-
hajtás körül ne szabályozhassa: csakhogy a szabályozás csak az 
alakszerűségekre, a korlát a mértékre vonatkozhatik, ellenben a 
jogalap kérdésére sem egyik, sem másik befolyás illetőleg be-
avatkozás ki nem terjedhet. 

Pokoly József. 



Jézus Krisztus a nevelésnek elve. 
(3-dik közlemény.) 

III. J é z u s a l a p g o n d o l a t a i n a k á l t a l á n o s e t h i k a i 
k ö v e t e l m é n y e i . 

A keresztény ember értékeinek összessége Istenben van 
lezárva, mint a ki minden földitől ment tisztaságban, szentség-
ben a teljes hatalom és annak érvényesülhetése birtokában 
alapítja akaratától egyedül meghatározott országát; de ki egyszers-
mind jóságos, ki a mi atyánk, s ki ennek következtében földi 
gyarlóságunk ellenére is országának polgáraivá fogad, ha gyarló-
ságunk, bűneink tudatában — bizalommal ő hozzá folyamodunk, 
ha az ő lényegétől, a szeretettel eltelve embertársainkkal jót 
teszünk, ha ily Isten és ember-szeretet érzületében az érzékiek, 
a külsők gondjain túladunk s a világ ítéletével, üldözésével nem 
törődünk. 

A másnak megbocsátó, Istent kereső szeretet az, a mi az 
embert Isten országának tagjává teszi, a mi α világnak az ember-
ben értéket ad. Más igaz érték nincs, mert ezen érték az isteni 

, lénynek e világon való megdicsőülése. 
Ennek felel meg a keresztény nagy parancs, a melyet for-

málisán kifejez: „Legyetek tökéletesek mint mennyei atyátok 
tökéletes" (Mt. 5,4 8); materialisan pd.: „Szeresd Uradat, Istenedet 
teljes szivedből, teljes lelkedből és teljes erődből." Ez az első 
parancsolat. A másik pedig hasonló ehez: „Szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat." A két parancsolattól függ az egész törvény 
-és a próféták. (Mt. 22, 37-40)· 

Az első az emberi törekvés czélját jelöli meg általában 
15* 
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tartalmi kifejtés nélkül, mig a másik ugyanazt a czélt állítja 
elibénk, de megjelölve a czél tartalmát s megközelíthetésének 
módját. Isten a szeretet! szeretet utján kell Isten felé törekedni, 
így tehát egy a czél. 

A két parancs sem kétféle: úgy hogy az erkölcsi és vallási 
életnek nincs kétféle elve. Egy az elv: a szeretetnek elve. 

Só't ezen elv érvényesítési iránya (Isten és felebarát) alap-
jában sem külömböző'. Az Isten és Krisztus iránti szeretet az: 
imán kivül — éppen az ember iránti szeretetben érvényesül. 

Az ima a személyi életnek Istenhez való felemelkedése, 
hogy Istenbó'l, mint az ő forrásából, merítsen eró't. Jézus ezért 
is ha imádkozott, a magányt kereste, még tanítványaitól is el-
vonult, s híveitől megkívánja azt, hogy ők is — ha imádkozni 
akarnak, zárkózzanak el s bezárt ajtó mellett bízzák titkon 
könyörgésüket Istenre. A bizalmas, benső viszony nem keresi a 
nyilvánosságot; a legbizalmasabb, a személyi életnek Istenhez 
való felemelkedése, leginkább szent, leginkább kerüli a nyilvános-
ságot (Mt. 6, 5 ff) és pedig annál inkább, minél inkább személyi, 
egyéni az ima tárgya. 

Ezzel ellenkezik azon ima, a melyet az érzéki éniség állás-
pontján mond el az ember, a midőn ugyanis az illető Istent is 
eszköznek tekinti, őt imaquantumokkal, ima eldarálással arra 
akarja bírni, hogy az ember akaratát teljesítse. Az ilyen ima a 
pogányok βαττοληγία-ja, szószaporitása δοκονσιν γαρ ότι iv r f j 
πολυλογία αυτών είσακονσ H τσόντα ι. Mt. 6, 7 . 

De ellenkezik azon ima is, a melyet a történeti éniség állás-
pontjáról mondunk el, a midőn sem Isten akaratát, sem a mién-
ket nem nézzük, hanem az embereknek, a köztudatnak tetszését, 
dicséretét, a midőn ugyanis az imát előszeretettel magában a 
zsinagógában vagy az utczák szögletein mondjuk el, hogy más 
ember is lásson. (Mt. 6, 5). 

Az Isten tudja azt, hogy mire van szükségünk. Az ima 
feladata nem ezen szükségletünk elpanaszolása, Istennek mintegy 
kioktatása, hanem az, hogy értsük mi meg Istennek akaratát. 
„Legyen meg a Te akaratod": ez minden igaz ima végső tartalma. 

Az ima mellett megemlíthetjük még a böjtöt is, mint Isten 
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'kultusához tartozót. Ez azonban negativ kultus, a melyről más 
összefüggésben szólunk. 

Isten iránti szeretetünket az imán kivül az emberiség 
Jcultusúban, szeretetében érvényesítjük. Ezen szeretet érvényesülése 
az emberekkel szemben a leglényegesebb; ez még az Istenhez 
intézett imánknál, Isten nevében végzett munkásságunknál, még 
a csudás ténykedésnél is fontosabb. Isten akaratának teljesítése 
ez a czél.1) Istennek akarata pedig nem külső áldozásban, hanem 
az irgalom cselekvésében Mt. 9,1 3 a felebarátunkkal való ki-
békülésben Mt. 5, 23 áll. A kibékülés, a megbocsátás a szeretet-
nek megdicsőülése, mivel ezen szeretet — az ellenségnek szere-
tete. Szeressed felebarátodat, szeressed azt. ki téged szeret, de 
gyűlöld ellenségedet: ez volt az eddigi vezérelv, most pedig: 
szeresd ellenségedet s imádkozz annak érdekében, a ki Téged 
üldöz. Ez a szeretet új életrendje, a melyre Isten tanít, a midőn 
a gonoszok és jók számára egyenlőkép küldi fel a napot s ugyan-
csak az igaztalanokra és igazakra küldi le az esőt (Mt. 5,44-43)· 
Ez az a szeretet, a mely keresi éppen az eltévedőt, ott hagyja a 
99-et, kik jó úton járnak s nem nyugszik, fáradalmat, veszélyt 
nem nézve míg meg nem találja a tévelygőt (Mt. 18,13 ff); mely 
szeretet még a sértésekre, sőt az üldözésre sem némul el, mely 
készségesen megbocsát nemcsak hétszer, hanem hetvenhétszer 
{18, 22 ff), azaz a hányszor csak van alkalom a megbocsátásra. 
Ezen szeretetben munkás élet Istentisztelet — annál is inkább, 
mivel Krisztus, a kiben az isteninek lehetőleg tiszta megjelenését 
látjuk, identifxcálja magát nemcsak azokkal, a kiket ő küld ki 
ügyének apostolaiként (Mt. 10,40-42)1 hanem a legcsekélyebb 
testvérrel is és az ennek tett szolgálatot neki tett szolgálatnak 
veszi. „A ki a testvérek közül a legcsekélyebbel jót tett: éhezőt. 

') „Nem minden, a ki azt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a 
menyországba, hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyámnak akaratját. 
Sokan mondják nekem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben tani-
tottunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ördögöket és a te nevedben sok 
•csodást nem cselekedtünk ? Akkor pedig vallást teszek nekik: Soha nem 
ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!" 
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szomjuhozót kielégített, idegent befogadott, mezítelent ruházott, 
beteget és foglyot meglátogatott — Isten országát bírja. Bizony 
mondom nektek, a mit cselekedtetek egygyel, testvéreim leg-
csekélyebbikével, én velem cselekedtétek; . . . a mit nem müvei-
tetek egygyel, ezen legcsekélyebbel: én velem nem müveitétek" 
(Mt. 25,34_46). Embertársainknak tett szolgálat Istennek tett 
szolgálat. A vallást Jézus a külső kultus keretéből leemeli és ethikai 
talajra helyezi. Istenhez való viszonyunk olyan, a minő a mi 
viszonyunk embertársainkhoz. A mint mi bánunk embertársaink-
kal, úgy bánik Isten is mi velünk (Mt. 7,2-3)· Ezért is: „Ne ítél-
jetek, hogy ne Ítéltessetek; mert a mily Ítélettel ítéltek 
olyannal Ítéltettek; a mely mértékkel mértek, azzal méretik 
nektek." (Mt. 7, j.2). A ki felebarátjának meg nem bocsát, adós-
ságait annak el nem engedi: annak Isten sem fog megbocsátani. 
Mt. 18,23—35. 

Az Isten iránti szeretet e szerint az ember iránti szeretetben 
érvényesül, úgy hogy az nem két külömböző szeretet, hanem a mi 
bennünk létező isteni szeretetnek érvényesülése. A materialis elv nem 
kettő, hanem egy.1) 

A mint ethisálja Jézus a vallást: úgy bensőiti, vallásilag 
mélyíti viszont az erkölcsi életet, az emberszeretetet; és pedig nem 
csak úgy, hogy az emberszeretet gyakorlásában lát kultust, hanem 
úgy is, hogy nem nézi az erkölcsi életben a cselekvényeket, a 
tetteket, hanem a lélek mélyében rejlő cselekvény rugóit, a 
melyeket viszont embertársunk nem láthat, melyeket csak is 
Isten lát. 

Az Isten előtt nyilván való érzület: ez dönt cselekvésünk 
erkölcsi értéke fölött. 

Ezen elvvel szembesíti Jézus az ő általa meghatározott 
erkölcsi életet az ó-testamentomi törvényen nyugvó erkölcsi élet-
tel. Ennél erkölcsi kritérium a cselekvés, Jézusénál az Isten előtt 

') L. Ezen gondolat a Jánosi I. levélben 4,19—21. „Mi szeretjük őt: mert 
ő szeretett először minket. Ha valaki ezt mondja : „Szeretem az Istent"; és 
gyűlöli testvérét, hazug az. Mert a ki testvérét nem szereti, a kit látott, mi-
ként szeretheti az Istent, a kit nem látott ? És ez a parancsolatunk van tőle, 
hogy a ki szereti az Istent, szeresse a testvérét is." 
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és pedig csak is az Isten előtt ismert érzület. Az Ó-Testamentom 
elitéli a gyilkos tettet; Jézus ellenben nemcsak a gyilkos szót, 
hanem az ennek alapjául szolgáló érzületet: a haragot is (Mt. 
5,21). Az Ó.-T. elitéli a paráznaságot, míg ellenben Jézus már az 
ennek alapjául szolgáló kívánságot is (Mt. 5,29.30)· Az Ó.-T. külső 
formákkal (vállevél utján) feloldja a házasságot, míg ellenben 
Jézus nem, kivéve azt az egy esetet, midőn az bensőleg hazug, 
midőn a paráznaság azt bensőleg már felbontotta (u. o. 32). Az 
Ó.-T. megengedi az esküt s csak a hamisat tiltja el: holott Jézus 
egyáltalában megtiltja az esküt, mint a mely azon feltevésből 
indul ki, hogy az ember hazudik, s hogy csak is ily külső 
tekintetből szavahihető az ember. Tiszta legyen az ember érzü-
lete; s ha ilyen: úgy belső szükségszerűséggel, minden esküre 
való tekintet nélkül máskép mint igaz szóban nem is nyilat-
kozhatik (Mt. 5, 33 _37). Minden jó fa jó gyümölcsöt terem. Nem 
teremhet a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a redves fa jót (Mt. 

17· is)· S a mint az igaz érzület közvetlen erővel — belső 
szükségszerűséggel nyer szóban kifejezést: úgy a jó érzület is 
minden reflexió nélkül, minden megalkuvás, és a nézőkre és 
dicsőitőkre való tekintet nélkül jó cselekedetben érvényesüljön. 
Őrizkedjetek attól, hogy a jó cselekedetet a végett végezzétek, 
hogy az emberek lássanak . . . Azért is ha alamizsnát adsz, ne 
trombitáitass magad előtt, a mint azt az álnokoskodók szokták 
tenni a zsinagógákban és az utczák sarkain, hogy igy az emberek 
dicsőítsenek. Nincs ebben köszönet; ellenkezőleg alamizsnát adva 
még a balkezed se tudja azt, a mit mivel a jobb; alamizsnás-
kodásod egészen titkos legyen s néked az atya, a ki éppen e 
rejtekben lát, érzületedre tekint, megfizessen érte (Mt. 6, χ—4). 

Jó az érzület, ha azt nem a retorsiónak (szemet szemért) 
jogi elve határozza meg, hanem az ezen is túlemelkedő szeretet-
nek, engedékenységnek, megbocsátásnak, szívességnek ethikai elve. 

Hallottátok, hogy megmondatott: „Szemet szemért és fogat 
fogért. Én pedig mondom nektek, hogy ne szegülj ellene a gonosz-
nak, hanem a ki téged jobb felül arczul ütend, fordítsd neki a 
másikat is; s a ki veled pereskedni akarna s alsó ruhádat el 
akarná venni: engedd át neki felső ruhádat is. 
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S a ki téged arra kényszerit, hogy vele egy mérföldnyire 
menj-menj azzal kettőre. A ki tőled kér, adj neki és a ki kölcsön 
kér tőled, el ne utasítsd. 

Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és 
gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: „Szeressétek 
ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegye-
tek azokkal, a kik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, a 
kik bántanak és üldöznek titeket. Hogy [mennyei atyátok fiai 
lehessetek, ki napját feltámasztja mind a gonoszokra, mind a 
jókra, és esőt ád mind az igazakra, mind a hamisakra. Mert ha 
azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, mi jutalmatok van ? 
nemde a vámosok is nem ugyanazt mivelik ? És ha csak atyá-
tok fiait köszöntitek, miben tűntök ki ? nemde a pogányok is 
nem ugyanezt mivelik-e? Legyetek azért ti tökéletesek, mint a 
ti mennyei Atyátok tökéletes (Mt. 5, 38_48). 

Ezen érzületre kell tekinteni! Ha ezt teszszük: úgy néha 
oly cselekvények is, a melyek magukban véve nem igazolhatók, 
egyenesen jók, sőt dicséretre méltókká válhatnak.1) (Azon asszony 
dicsérete, ki a drága kenőcsöt Jézus fejére borítja. Mt. 26,1~13). 

') Az érzület ezen hangsúlyozásával, elvi jelentőségével azonban nem 
akar ja Jézus a szó, a cselekedet jelentőségét kicsinyíteni. Az érzület, ha az 
nem oly erős, hogy szóban, tettekben megnyilatkozzék, értéktelen. A csele-
kedetben érvényesülő érzületet hangsúlyozza már Ker. János, midőn azt 
mondja : 

Teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöt . . . . Minden fa azért, a 
mely jó gyümölcsöt nem terem — kivágatik és a tűzre vettetik Mt. 3 , 8 - 1 0 , 
Lc. 3 , 9 ff s Jézus is az érzület és másrészt a szó és tett közötti megfelelő-
séget mint normálisát feltételezi, úgy hogy megengedi a gyümölcs minőségé-
ről való következtetést a fának minőségére. 

Gyümölcseikről ismeritek meg őket; váljon szednek-e a tövisről szőlőt 
vagy a bojtorjánról flgét Mt. 7,1β. Nem jó fa az, mely rothadt gyümölcsöt 
terem Lc. 6,48. Valamely fa nem terem jó gyümölesöt — kivágatik és a 
tűzre vettetik Mt. 7,19. 

Nem kicsinyli tehát Jézus sem a cselekedetet, sőt annyira megy, hogy 
még az egyes szóért is a felelősséget fenntar t ja ; (Minden haszontalan szó-
ért, a melyet az emberek ejtenek, számot adnak az Ítélet napján Mt. 12,36.) 
csakhogy sem a szó, sem a cselekedet mar/ában, hanem csak is a szívhez, 
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Az a mi az emberek előtt el van rejtve, az érzület dönt az 
ember és megnyilatkozásának értéke fölött. Azért is csak du 
mi az érzületből nő ki: az adhat az illetőnek értéket avagy 
foszthatja meg értékétől. Indifferens, az erkölcsi értékesítéssel 
kapcsolatba nem hozható, a mi kívülről az emberre hat, esetleg 
nz emberbe jut. Ételek avagy ezektől való tartózkodás (böjt) 
nem érinti az ember erkölcsi jellemét. Nem az fertőzteti meg 
az embert, a mi a szájába megy; hanem a mi kijő a száján, az 
fertőzteti meg az embert. Mt. 15, JJ. A mi a szájból ered, a szívből 
jő: az fertőzteti meg az embert. A szívből erednek ugyanis a rossz 
gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, tolvaj-
ságok, hamis tanúságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az 
embert. (Mt. 15,18_,20). 

Az erkölcsi értékesítés nem oly egyszerű. Könnyű volt 
egyes cselekedetet más cselekedethez mérve megítélni s így 
ezen cselekedet alapján az ember értéke fölött is Ítélni. A 
cselekedeteknek egymáshoz való relatiója, a cselekedetek fel-
számlálása, quantuma a cselekedetek és az emberek minősíté-
sének egyszerű kritériuma. Ily kritérium alkalmazása mellett 
könnyen túltehetünk másokon, könnyen lehetünk önigazultak. 

Teljesen más értékesítésre jutunk, ha a cselekedet motí-
vumára, a személyi minőségre tekintünk s ez alapon ítélünk az 
emberek fölött. Erkölcsi tekintetben sem vagyunk egyenlők. Az 
egyesnek az universumban elfoglalt helye, nemeztetése, születése, 
származása, a társadalomban elfoglalt helye, a kor szelleme, a 

az érzülethez való vonatkozásában jő tekintetbe. A szó fontos, mert a szív 
nyilatkozik meg benne Mt. 12,34 s kiejtve csak annyiban fontos, a mennyi-
ben másnak nem csak a fülébe, hanem a szivébe hatol s ott meg is marad. 
Mt. 7, s 4 - j 7 . (A sziklán és fövényen épült ház.) 

A jó érzület: ez a fő dolog. Ha a jó fa megvan, majd megtermi az, 
ha néha lassan és későn is (várakozni kell évekig Lc. 13, 6 - 9 ) a jó gyü-
mölcsöt. 

A jó gyümölcsöt hangsúlyozza Jézus a quietismus ellenében s másrészt 
a nagyhangzású szavakban tetszelgő s ezeket tetteikkel czáfolgató farizeusok 
ellenében: de a cselekedet magában semmis és minden az érzület. Ez utóbbi 
Jézusnak sajátos tana szemben korának törvényszerűségével. 
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társaság és az egyéb nevelői tényezők közreműködése más és 
más individualitást és ezzel más és más ethikai eszményt, 
sajátos isteni czélgondolatot teremt meg az egyes emberben, 
mint az illetőnek azon jobb énjét, a mely cselekvésének ethikai 
irányát és alapját képezi.1) Ezen eszményhez, ezen énhez kell a 
cselekvényeket viszonyítani.'2) Az a kérdés, hogy kiki mennyire 
maradt el ezen ő eszményétől (hogy elmaradt: az természetes, 
mivel csak igy lehet ő berine is a mozgató erő az isteni czél-
gondolat, mely a folytonos és végetlen haladásnak motívuma) s 
nem az, hogy mennyivel multa felül az úgynevezett jó csele-
kedetek végzésében felebarátját. Ily kritérium alkalmazásával 
legkeményebben ítélünk önmagunk fölött, de legenyhébben 
mások fölött. Hogy mennyire maradtunk el mi a mi eszményünk-
től: azt nagyon is jól tudhatjuk; de igenis nem tudhatjuk azt, 
hogy mennyire maradt el az övétől felebarátunk és pedig azért 
nem, mivel annak jobb énjét, egyéniségének értéket adó isteni 
czélgondolatját, személyiségének értékét nem mi tudjuk, hanem 
tudja azt Isten, tudhatja azt az illető. Nagyon óvatosak, vigyázók 
és elnézők leszünk ezért is mások megítélésében, míg ellenben 
szigorúak, kérlelhetlenek magunk megítélésében. Mások szemé-
ben csak szálkát látunk, de magunkéban meglátjuk a gerendát, 
a mint azt az ellenkezőképpen itélőkkel szemben Jézus kívánja 
(Mt. 7, 3-,). 

Cselekedeteinknek ezen érzületszerű értékesítése s még 
közelebb: szivünkben is annak jó kincsére való recurrálás vagyis 
lelkünkben is jobb énünknek, létünkben érvényesülő isteni czél-
gondolatnak és ebben hivatásunknak felkeresése, és ez alapon 
életünknek és cselekedeteinknek értékesítése: ez vezet be a 
keresztény erkölcsi életnek szentélyébe, Jézus személyiségének 

') Még a jó földbe hullott mag is különfélekép gyümölcsözik, annyira 
individuális még ez is Mt. 13, 8 kül. 8 és ennek magyarázata 19. fi', ef. 
Mk. 4 . , ff. Mindenkinek megvan a maga sajátos talentoma Mt. 25,14 -3 0 . 

2) Ebből a jobb énből kell, hogy nőjjenek ki az igaz erkölcsösnek 
cselekedetei. „A jó ember szive j ó kincséből (tehát van abban nem jó kincs 
is) hoz elő jót és a gonosz ember szíve gonosz kincséből hoz elő gonoszt; 
mert a szív bőségéből beszél szája. Lc. 6,45. 
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titkába, működésének erejébe. Jézus tudta azt, hogy neki sajátos 
életczélja, élethivatása van, hogy eme hivatását nem embertől, 
hanem Istentől vette, s hogy ezen isteni gondolat képezi életé-
nek czélját és így mozgató erejét. Hivatása, εξονσία-]Ά έξ ονρανοΰ 
Mt. 21,2 5 ff. 

Közelebbi hivatása pedig, hogy Isten lényegét, szeretetszerű 
lényegét jelentse ki és érvényesítse az elcsigázott, levert, pásztor 
nélküli népen (Mt. 9,36), hogy ezt az örömhírt hirdesse és ennek 
erejében gyógyítsa a betegeket (Mt. 9,35), s hogy így megmentse 
azt, a mi elveszett (Mt. 18, n ) . 

(Ez az ő lényegének kritériuma. Mt. 11,5.6.) 
Ezen benső és pedig sajátos, lényegszerű viszony alapján ő 

κατ' εξοχήν Istennek fia, úgy hogy méltán mondhatta nemcsak 
azt, hogy senki sem ismeri őt, csak az atya; hanem azt is, hogy 
senki sem ismeri az atyát, csak a fiú és a kinek a fiu felfedezni 
akarja (Mt. 11,27). A szeretet ereje és mindenhatósága pedig 
érteti meg velünk még e szavakat is, hogy éppen ezen lényeg-
szerű viszony alapján néki adatott teljhatalom a mennyben és 
a földön (Mt. 28, 18_20). 

Nem test és vér az, a mely Istenben a szeretet ős a 
szeretetnek mindenhatóságát felismeri; nem test és vér érteti 
meg velünk az Istenfiuságnak viszonyát: csakis Isten maga, az 
ő szeretete szellemével és erejével érttette meg ezt Simonnal, 
Jónás fiával és érteti meg velünk is e viszonyt (Mt. 16, l 6 .1 7). 

Ε viszony tudatában és erejében veszi fel Jézus éppen ezt 
a viszonyt meg nem értő és a szeretet mindenhatóságát tagadó 
világgal a küzdelmet. Tudja azt, hogy szenvedni, iszonyúan 
szenvedni kell, (Mt. 16,21· 17· 12·22; ff· 20,17. 26,2.18.), hogy legbensőbb 
köréből indul ki az áruló (Mt. 26»21·27·) s hogy a végső válság 
idejében mind, de mind elhagyják (Mt. 26,31_34). 

Mind ezt néki át kell szenvednie (Mt. 26,54). Emberi 
gondolkozás, a test és a vér: ez ellen is felszólal: de ő mint a 
Sátán szavát — visszautasítja Péternek ily gondolatát (Mt. 16,21.23) 
s a főpap előtt épp úgy mint a kormányzó előtt magára veszi 
a kereszthalálát okozó ama vádat, hogy Istennek fia, hogy a 
zsidók királya, (Mt. 26, G4.27. u·) Belső szükségszerűség, Istennek 
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ő benne kijelentett akarata, a melyben a Gethsemanehban 
küzködő is megnyugszik: ez az, a mi az ő életével összeforrott, 
vallásilag is megszentelt, ethisált egyéniségét tehát személyiségét 
meghatározza. 

Ezen tudatot és ezen erőt kívánja Jézus minden igaz 
tanítványától. Életünknek gyökérszála Istenbe nyúljon. „Minden 
növény, melyet az én mennyei atyám nem ültetett, kiszaggattatik." 
(Mt. 15,13.) Értékes csak az, a kinek létalapját egy isteni czél-
gondolat képezi, kinek életét az isteni szellemtől áthatott 
egyéniség benső szükségszerűséggel vezérli. Tanítványai ezért is 
ne aggódjanak, hogy alkalomadtával mit és mint szóljanak, 
mert ez órában megadatik nékik, hogy mit beszéljenek, mert 
nem ők, hanem az Istentől megszentelt jobb énjük, az atyának 
szelleme szól majd ő bennük (Mt. 10, l 9 .2o· Lc. 12, 10—12)· nem 
csak szól, hanem mint hatalom ténykedik is ő bennük. A szeretet 
szellemének mindenható erejét, ha azt bizalommal, hittel felvették 
lelkükbe s így áthasonultak sajátosságukban — tapasztalni 
fogják. A tisztátalan szellemek, minden bűnnek és bajnak okozói 
távozni fognak tőlük (Mt. 10, s e szeretet ereje a lehetetlent, 
a csudásat is lehetővé teendi. (Mt. 17,20 .17 . 21,21-22·) 

Ezen központi, személyiséget mozgató, a szeretet erejével 
átható, magát és mást boldogító és építő evangeliomban mind 
azok, kik a világi gondok közt kifáradtak, kiket a történeti 
hatalmak rátartóan követelő parancsaikkal, törvényeikkel meg-
nyomorítottak és elnyomtak: vigaszt, boldogságot és erőt 
nyernek. „Jöjjetek én hozzám mindnyájan — így szól az evan-
geliom — kik fáradtak és terhelve vagytok: és én megnyugosztlak 
titeket. Vegyétek magatokra igámat és tőlem tanuljatok! mert 
én szelid és alázatos szivű vagyok — és leltek nyugalmat 
lelkeiteknek. Mert igám üdvös és terhem könnyű" (Mt. 11,20-30)· 

Boldog igazán ezért is, a ki Krisztusban nem botránkozik 
meg (Mt. 11,5.6.), boldog az, a kiben az ő szelleme elvi jelentő-
ségűvé vált, az egyesnek húsává, vérévé, tehát áthasonult, 
elsajátított eledelévé. (Mt. 26.27. ff.) 

De viszont jaj annak, a ki a világra, anyagi javakra avagy 
a közvéleményre való tekintettel hűtlen isteni czélgondolatjához, 
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azon isteni szellemhez, mely 6 benne ténykedik, a mely mellett 
a lelkiismeret szava is tesz bizonyságot. Sokratesnél csak negatív 
erejű volt őaiitóviov-ja, a keresztényben ezen δαιμόνιον positiv 
erejűvé vált a szeretet szelleme által, a mely sajátosságunkat 
áthatva éppen sajátosságunkkal szolgáltatja a közt. Jaj annak, 
a ki jobb meggyőződése ellen szól és cselekszik, a ki jobb énjét 
bárki és bármi kedvéért el akarja némítani, vagy még ellenében 
állást is foglal. „Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az 
embernek; de a szellem elleni káromlás meg nem bocsáttatik 
nekik. És valaki szóland az ember fia ellen, megbocsáttatik néki; 
de ha ki szóland a szent szellem ellen, nem bocsáttatik meg 
néki sem e világon sem a máson. (Mt. 12, S]_33.) 

Az Isten szelleme által meghatározott egyéniség absolut hatalom, 
absolut érték, a mely ellen szólani, küzdeni hiába való kísérlet. A 
vallás- és lelkiismeretben szabadság ezen fundamentumon nyugszik. 
Ezen alapul az Isten fiak szabadsága, ereje, nyugodtsága — szenvedés 
közben is derültsége. 

A ki az ily küzdelemben, mint maga Krisztus, életét 
elveszti: az megtalálja lelkét; a ki pedig lelkét meg akarja 
tartani, elveszti azt. (Mt. 16,25.) 

Csak [ily szellem erejében van áz egyes embernek fen-
maradása, valamint gyarapodása; úgy hogy áll az a másik 
paradoxon is, hogy „a kinek van, adatik neki és bővelkedni 
fog, de a kinek nincs, a mije van is elvétetik tőle". (Mt. 13,12.) 

A tiszta éniség álláspontja az, a mely Isten országában és 
az ethikai, vallási alapon nyugvó egyéniség elvének ezen 
érvényesülésében elibénk lép. A kérdés már most az, hogy Jézus 
az előző álláspontokkal, az érzéki, a történeti éniség állás-
pontjaival mikép számol le; avagy más szóval: mire böcsüli a 
világot, az érzéki természetet, s mire böcsüli a történelmi 
hatalmakat és intézményeket. 

IV. J é z u s é s a v i l á g . ( É r z é k i é n i s é g . ) 

A világnak, az érzéki természetnek önértéke nincs; sőt azon 
esetben, ha ez önálló kívánna lenni és pedig úgy, hogy minden 
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mást eszköznek akarna tekinteni: úgy ez ezáltal egyenesen 
rosszá lenne. Az érzékinek ezen önállósulása tulajdonképen az 
igazi rossz, úgy hogy ennek önállósult lelkét Jézus éppen a 
7ioi'j;pog-nak, az ördögnek mondja. Ezen πονηρός Isten orszá-
gának és Isten országa minden polgárának, Jézusnak is kisértő 
és rontó ellensége. 

Ezen az alapon ítélendő meg mind £LZj cl mit Jézus a 
vagyonról, a pénzről, ezen érzékiek gondjaiba való elmerülésről 
s másrészt az ember testének érzéki oldaláról mond. 

Jézust egyesek úgy szeretik feltüntetni, mintha ő a sze-
génységnek és az asketimusnak lett volna apostola. 

A socialisták, a kapitálist gyűlölők reá hivatkoznak tanaik 
támogatására s viszont a világ emberei épp ezen körülményre 
hivatkozva igazolják a kereszténységnek kulturellenes voltára 
vonatkozó nézeteiket. Az asketismusnak dicsőítői — Schop-
penhauer, Hartmann, legújabb időben Tolstoi is — Jézusra 
hivatkoznak, mint az ő tanúknak hirdetőjére s ez állításukkal 
igazolják nem egy egyénnek elfordulását ezen szomorú, rideg 
világnézetű vallástól. 

Nem tagadjuk, hogy mind a két irányúak hivatkozhatnak 
is Jézus szavaira. Szavai közt akadunk kemény szavakra, 
a melyekkel Jézus a vagyon, a világ gondja ellen, az ember ér-
zéki természete ellen fordul. A szavakat azonban sohasem 
szabad magukban venni, kiszakítva azon összeköttetésből, a 
melylyel összefüggnek egyrészt az alkalommal, másrészt a üzóló 
személyiségével. 

Lássuk ezért is egyenként az érzéki világnak ily kettős 
irányban való méltatását: 

a) Jézus és az anyagiak (vagyon és az arról való gondos-
kodás). 

Alapvető hely ezen thémára Mt. 6,24: „Senkisem szolgál-
hat két Úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti; 
vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem 
szolgálhattok Istennek és a kincsnek is egyszersmind." A 
kérdés feltevése vagy - vagy! Nincs itt más eset. így 
tehát Krisztus nem szolgál a kincsnek, azt gyűlöli, megveti. 
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Ezen felfogás úgy látszik teljesen igazolja a kapitálist gyű-
lölő socialisták felfogását; s ugyancsak ily irányú okoskodás 
mellett felhozhatók még a következő helyek is: 

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincset e földön" (Mt. 6,19), 
ső t : „Adjátok el jószágtokat és adjatok alamizsnát", (Lc. 
1 2 , 3 3 ) ; 

ugyanez a gazdag és törvény szerint igaz ifjúnak adott fe-
lelete : 

„Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el minden vagyonodat 
-és oszd ki a szegények között, (Mt. 19,21)," 
s végre ugyancsak ily szegénységet követelő szavakkal küldi ki 
tanítványait missiói útra : 

„Ne szerezzetek aranyat, se rezet őrötökbe, se útitáskát, se 
két köntöst, se botot (Mt. 10, 9 . 1 0 Mc. 6,8). 
Innen érhető, hogy a gazdagok iránt, azoknak üdvözülhetése 
iránt Jézus bizalmatlankodik: 

„Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen jut 
mennyországba. Újra is mondom néktek: könnyebb a tevének 
általmenni a város fala kis ajtajának (ycccpig — tű ugyan, de 
éppen tűnek hívták ezen ajtót, a mely a város nagy kapuja 
mellett volt a járó kelők számára) nyílásán, hogy sem a gaz-
dagnak jutni az Isten országába." (Mt. 19,23-24)· 

Az idézett kemény szavak csak ugyan a túlzó socialisták 
szavaival egybehangzanak s ennek daczára azokkal még sem 
azonosak. 

Jézus csak az anyagiak, a vagyon önértéke ellen küzd. 
Magában annak nincs értéke; nem lehet a pénz a mi Urunk s 
nem lehetünk mi a pénz szolgái, eszközei. 

Teljesen áll az, hogy e tekintetben nincs az alkunak helye. 
Vagy Isten, a láthatatlan, ideális szolgálatába lépünk vagy a 
világ ezen látható, anyagi javainak szolgálatába lépünk. 

Az elsők, a mint azokat Jézus közelebb jellemzi, múlók, a 
rozsda, a moly azokat megeszi, tolvajok azokat ellophatják, s 
végre is mi bármikor — legszebb tervezgetéseink közben minket 
utóiérő halálunkkor azokat magunkkal nem vihetjük: ellenben 
a szellemi javak, a megszerzett isteni jó soha el nem múlik, 
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tőlünk el nem idegeníthető, minket mindig követ. Istent szol-
gáljuk ezen jóban, amazokban a mammont, a világnak az Urát. 
Két Úrnak nem lehet szolgálni. 

Ebből azonban nem következik az, hogy ezen javaknak 
nem lenne egyáltalában értéke, hogy azokon általában túl kell 
adni. 

Tudjuk, hogy Máriának, Márthának Lazarus testvéreinek 
volt háza, hogy azokhoz gyakran betért Jézus, és seholsem ol-
vassuk azt, hogy ezeknek mondta volna, hogy vagyonúkon adjanak 
túl (családi sírbolt, kert, ház); 

tudjuk azt is , hogy még szorosabb értelemben vett tanít-
ványaitól sem kívánta azt, hogy ne szerezzék meg munká-
jukkal mindennapi kenyerüket. „A munkás méltó élelmére^ 
(Mt. 10,10); 

végre tudjuk azt is, hogy az alamizsna adást, a szegé-
nyeknek anyagi támogatását egyenesen kívánta. (Lk. 12,33. 
Mt. 19,21). 

A pénzt, a vagyont tehát mint eszközt, mint az élést, a 
megélhetést biztositót és a szegénységen enyhítő eszközt Jézus 
határozottan elismerte. Kívánja ezért az alamizsna osztogatást. 

Csak azon esetben kívánja Jézus az anyagiakon való tula-
dást, ha 

1) a vagyon önczél, ha valaki a vagyont szolgálja, önmagát 
a vagyonnal szemben eszközzé alacsonyítja le s ezzel Istent, a 
jót nem szolgálja, vagy legalább is ezen szolgálatot veszélyez-
teti. Ily esetben áll teljesen az alternatíva: vagy Isten vagy 
a tőke. 

Ε tétel mély igazságát társadalmunknak mai képe igazolja. 
A pénzt imádó, megvásárolható ember nem lehet Istennek gyer-
meke. Az ily egyén valamint önmagában, úgy minden más-
ban is csak eszközt lát s önmagán valamint embertársán túl 
ád, ha ezen Urat nem szolgálhatja. Érthető ezért is, hogy az 
ily egyén — ha vagyonát elveszti — életén is túl ad s lemond 
arról, ki nem segíti őt a vagyon szerzésében. 

Igaza van, hogy a gazdag nehezen jut a mennyországba, 
mert a vagyon, a pénz uralkodni akar. Figyelembe veendő azon-
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ban, hogy Jézus csak annyit mond, hogy „nehezen" s nem azt, 
hogy „nem" jut a mennyek országába. Tehát a gazdagság ma-
gában véve nem akadály, hanem csak akkor, ha az önczél, Úr! 
„A hol a kincsetek, ott lesz a szivetek is." (Mt. 6,2l). 

2) Ha a vagyonból való szükséges gondoskodás az ember 
közelebbi hivatásával van ellenkezésben. Ezt mutatja a tanítvá-
nyoknak missiói útjokra való kiküldetése. Itt is figyelembe ve-
endó', hogy Jézus szoros értelemben vett tanítványaitól nem 
követelte azt, hogy hozzá jőve adjanak túl vagyonúkon, hanem 
csak azt, hogy ezt, valamint az arra való gondot hagyják ott-
hon. Most is, midó'n kiküldi ó'ket nem azt mondja, 'hogy egy-
általában ne legyen vagyonuk, vagy ne legyen két köpenyük stb., 
hanem csak is azt, hogy magukkal ezt ne vigyék el. Egy szóval: 
ne lépjenek osztott érzelmekkel, gondokkal terhelve missiói 
pályájukra ! 

Ebben is mély igazság rejlik !! Folytonos bajjal, üldözte-
téssel, életveszélylyel járó hivatás megkívánja a lehető független-
séget minden világitól. 

Nem tagadom azonban, hogy Jézus szavaiban, de gondo-
lataiban és érzelmeiben is a szegények iránti részvét, jóindulat 
s a gazdagokkal, az önteltekkel szemben érvényesülő' ellenszenv 
nyilatkozik meg. 

Ez természetes azon korban, a melyben szellemi és anyagi 
tekintetben is a gazdagok és szegények közti ellentét oly nagy 
volt. Minden emberbarát szive nem azok pártján lesz, a kik ön-
maguktól elteltek s másban csak eszközt látnak, hanem igenis 
azok pártján, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, a 
kiket erkölcsileg és anyagilag elnyomnak a hatalmas gaz-
dagok. 

S ismét igen természetes, hogy ezen szegények bizalmát 
nem az nyeri meg, a kiben ellenséget lát t. i. a gazdag, hanem 
az, a ki szegény, a ki tudja azt, hogy mit jelent az élet bajaival 
való küzködés, a hatalmasaktól való szenvedés. Mennyire igazolja 
e szavakat a történet. Gazdag papság a nép javáért ritkán fára-
dozott s a nép nehezen fogadta el a gazdag paptól a tanácsot, 
hogy Isten országa után törekedjék s nem igen értette meg azt, 

Theo l . Szaklap . I . é t f . 1 6 
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hogy boldogok a szegények stb. Nem volt még híveit szerető, 
hivatásának élő egyetlen egy pap sem oly szegény, hogy az éhen 
halt volna; de bizony volt akárhány gazdag pap, kinek hivatalos-
kodása közben hivei a lelkiekben éhen haltak.1) 

A mondottaknak csak is következménye, hogy Jézus az 
anyagiakért való aggodalmaskodás!, töprenkedő gondoskodást is 
elveti, mint a mely Istenben való bizalommal ellenkezik. Van a 
gondoskodásnak is értéke, a mint azt a miatyánk kérése is 
mutatja; de ne akarjuk mi a jövőt biztosítani, hanem elégedjünk 
meg azzal, hogy megvan mindennapi kenyerünk. 

Hogy pedig ezen nem mindennapi testi szükségletünk ma-
gában véve nem rossz: erről kezeskedik éppen az, hogy maga 
Isten adja ezt, Istennek ez az adománya, melyet meg ád azok-
nak, kik életfeladatukat komolyan veszik, kik isteni czélgondo-
latjuk értelmében élnek, kik a δινχαοσύνη felé törekednek. (Mt. 
6,24.34). Hy egyén ne féljen még az üldözés közepette sem. 
Isten, ki előtt az ember oly értékes, hogy haja minden szála 
meg van számlálva még itt is megvédi. (Mt. 10,30). 

Áll tehát teljesen az alternatíva, nincs mit habozni. Istent 
válasszuk, vele lelkünk üdvét, a melylyel minden egyéb meg-
adatik. Mert „mit használ valakinek, ha az egész világot meg-
nyeri is, lelkében pedig kárt vall ? vagy mi váltságot adhat 
akárki is lelkéért?" (Mt. 16,26). 

b) Jézus és saját magunk érzéki természete. (Ker. aske-
tismus). 

Igen komolyan, sőt keményen hangzanak e tekintetben is 
Jézus szavai: 

„Hogyha jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt 
és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy veszszen el 
tagjaid közül, hogy nem egész tested gyehennára vettessék. 

') Minden egyes rabbi egy mesterséget tanult, hogy abból éljen meg. 
Ily viszonyok közt mondhatta Jézus: „Ingyen vettétek, ingyen adjátok." A 
tudomány kettős veszélyétől: a mutatósságtól és annak árulgatásától óvnak 
Zadok rabbi szép szavai: „Ne csinálj a „törvény"-ből koronát, hogy azzal 
kérkedjél; sem nem ásót, hogy azzal szánts." L. Hausrath Neutest. Zeit-
geschichte I. 77. Pirke Aboth 4,5. 
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És ha jobb kezed megbotránkoztat téged, vesd el azt és 
vesd el magadtól; mert jobb neked az, hogy egy veszszen el 
tagjaid közül, hogysem egész tested gyehennára vettessék." 
(Mt. 5,29.30). U. i. paedag. szempontból (Mt. 18,8.9). és még ke-
ményebb az a hely, a mely a nemi ösztönnek exstirpatiojá-
ról szól. 

„Vannak herélt emberek, kik anyjok méhébó'l úgy születtek; 
vannak továbbá herélt emberek, kik emberektó'l herél tettek meg; 
és vannak herélt emberek, kik magok herélték meg magokat a 
mennyek országáért. A ki felfoghatja, fogja fel." (Mt. 19,12). 

A mi az első' helynek értelmét illeti: úgy nincs kétség 
abban, hogy az, a ki a cselekvények forrására tekintett, a ki 
szemben a zsidó cselekvési praxissal a szívbeli tényt hangsúlyozta, 
itt sem kívánhatja a test sanyargatását. Ha még a jobb szemet, 
vágy a jobb kezet is elvesztjük: mindég megmarad a bal szem, 
bal kéz, a mely épp oly kaján, épp oly rosszra hajló lehet, mint 
volt a jobb. S végre ha még a bal szemet, bal kezet is elvesz-
tenó'k: még ezzel sem szűnne meg a vétkes vágy, a rossz cse-
lekvényre hajló hajlam. Általában absurdum tehát a szószerinti 
magyarázat s még nagyobb az Jézus álláspontján. Az idézett 
helynek tehát csak is metaphorikus értelme lehet. „Jobb meg-
halni, elveszni, mint rosszat tenni, jobb ha a rész pusztul, mint 
az egész" ! Tehát szükséges az önfékezés, lenni olyannak, mintha 
szeme, keze sem volna. A rossznak lehetőségét kell megakadályozni. 
Inkább szenvedjünk, sem hogy szolgái legyünk a rossznak. Jobb 
ha ily részszerinti szenvedéssel megmentjük erkölcsi integritá-
sunkat. 

Ugyan ez a hely kétszer is megvan Máté evangeliomában. 
Az összefüggés tanulságos és bizonyítja, hogy magyarázatunk 
helyes. Az első helyen a tanács összefüggésben van az ó-testa-
mentomi parancsok magyarázatával. Itt az egyes embernek, a 
látónak és cselekvó'nek bensó' erkölcsi integritásáról van szó: 
arról, hogy ily egyén fölött ne győzedelmeskedjék az érzéki vágy. 
Inkább semmisüljön meg e vágy!! 

A másik helyen a tanács vonatkozásban áll másoknak és pe-
dig az emberek legcsekélyebbikének, a kisdedeknek megbotránkoz-

16* 
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tatásával. Vágy, indulat, a mely mások megbotránkoztatásával 
jár, a melynek engedve másokat önczéluaknak, önértékűeknek 
el nem ismerünk, oly vágy, oly kívánás elnémítandó. Más ember 
setn lehet e vágynak eszköze. 

Az ember érzéki oldala tehát, a mennyiben az önállósulni 
kiván. s így megfeledkezik eszközi jelentó'ségéró'l s ennek 
következtében akár a birtokosnak erkölcsi integritását, személyi-
ségét, akár mások önértékét, személyiségét sérti: az ily érzéki 
vágy, kívánás nem jogosult, annak forrását el kell dugni, lehető-
ségét meg kell szüntetni, ha az fájdalommal jár is. Jobb ha az 
egésznek egy része, mintha áz egész vész el. 

Jézus így tehát nem tagadja az érzékiek értékét, de tagadja 
ezek önértékét, ezek önös uralkodásának jogosultságát. Az érzéki: 
eszköz és nem czél. Ha czél akarna lenni — alapjában e vágy 
kiirtandó. 

Az askesis e szellemi felfogása mellett tanúskodik a 
második — oly keménynek látszó hely. „Vannak heréltek, kik 
anyjuk méhéből úgy születtek"; e szavaknak csak az az értelme 
lehet, hogy vannak egyesek, kiknél a nemi ösztön sajátos 
organisatiójuk szerint nincsen kifejlődve s így az illetők házas 
életre nincsenek praedestinálva. Ezen ösztönnek, ezen vágynak 
szabad és önkéntes elnyomásáról van szó egy magasabb czél 
érdekében, „a mennyek országáért" az utolsó helyen, s nem a 
testi exstirpatióról. 

A bibliai író szerint Krisztus maga nehezen érthetőnek 
mondja e szavakat. „Nem mindenek foghatják fel azt, hanem 
csak azok a kiknek adatott", e szavakkal vezeti be a mondatot, 
s „A ki felfoghatja — fogja fel!" ezzel fejezi azt be. 

Ha a verset összefüggésébe belehelyezzük: úgy nézetem 
szerint annak értelme felől nincs semmi kétség. 

Krisztus a házasságot a maga komoly, isteni szerzeményének 
megfelelő értelmében, mint felbonthatlant állítja oda. Ezen intéz-
mény szolgálatában áll a nemi ösztön, a vágy, a kívánás! Ezen 
ösztön-vágy, kívánás nem önczél, nem önérték, hanem eszköz!! 

A tanítványok e felfogást nagyon szigorúnak tartják s a 
házasságon kívüli életet ezen egy nőhöz teljesen kötött életnél 
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sokkal kedvezőbbnek tartják, a midőn az élet, nevezetesen a 
nemi élet nincsen kizárólag csak egy nőhöz kötve. „Ha így van 
az ember dolga az asszonynyal, nem jó megházasodni"; így 
szólnak Krisztushoz. 

Erre felel Krisztus. Nem arról van szó: házasodni vagy 
nem házasodni, hanem arról lehet csak sző: elnémítani, elnyomni 
a nemi ösztönt vagy nem?! Ha el nem némítjuk: úgy az 
természetesen csak a házas életben bír jogosultsággal, mint egy 
erkölcsi köteléknek, feladatnak eszköze. De elnémulhat, el is 
némítható e nemi ösztön. S itt három eset lehető: vagy a 
természet nem adta meg, vagy az embertársak fosztották meg 
az embert ennek physiol. alapjától, vagy végre maga az ember 
küzdötte le azt. 

A két első nem függ az egyes embertől. Ezért Krisztus 
most, midőn az egyes ember — akaratának érvényesítéséről 
szól — e kettőt közelebb nem jellemzi, nem megy vissza amazok 
okára. A harmadiknak okát emliti. Ok csak egy van, a mely 
elismerhető t. i. a mennyek országának érdeke. (Mt. 19,12.) Isten 
rendelte a házasságot, az egy isteni intézmény. A kiben megvan 
a házasság kötésének physikai feltétele, a nemi ösztön, az kössön 
házasságot, kivéve azon egy esetet, ha a házas élet éppen azon 
hivatással, a melyet az egyes Isten országa terjesztése érdekében 
teljesít — ellenkezésben van, ezen hivatás teljesítését még-
akadályozza. De ekkor is Krisztus nem azt mondja, hogy az 
illető ne házasodjék, hanem azt, hogy azt a nemi ösztönt nyomja 
el, a minek következtében — természetesen nem házasodik. 
(Arra, hogy azt más uton kielégítse, gondolni sem lehet, mivel 
az ösztön csak is a házas életre való tekintettel bir értelemmel 
és értékkel.) 

így tehát nagyon is világosan felel Jézus a tanítványok 
kérdésére — de igenis teljesen más, mélyebb érzületi alapon és 
más értelemben, a mint azt várták volna a feltett kérdésre. 
Nekik tehát, a kik más feleletet vártak, ez az alapos, mély 
felelet homályos lehetett. 

De juthat-e a házasság mint isteni intézmény ellenkezésbe 
Isten országának érdekével: erről majd később a történeti éniség 
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álláspontján beszélünk. Itt csak arról van szó, hogy van ily 
ellenkezés. A család, a családról való gondoskodás tényleg meg-
akadályozza az embert abban, hogy azt elhagyja -— utrakelve 
mint Isten országának missionáriusa; megnehezíti azt, hogy ily 
utunkon életűnket koczkáztassuk. Ily élethivatás a házas élettel 
nehezen egyeztethető; s így lehetséges, hogy e hivatás ellenzi a 
házas életet és így követeli a nemi ösztön elnémitását. 

Összegezve az érzéki természetünkről mondottakat, tökéle-
tesen ugyanazon eredményre jutunk, mint minőre jutottunk az 
anyagiak értékesítésével. Az érzéki természet nem rosz magában 
véve, de nem is jó önmagában, sőt mint önczél, melynek mi 
szolgálunk, rosz, tehát megsemmisítendő és pedig nem úgy, hogy 
annak nyilvánulását akadályozzuk meg, hanem úgy, hogy annak 
nyilvánulhatását teszszük lehetetlenné. Jóvá lesz ha erkölcsi, 
személyi czélnak szolgál (házasság). 

Pe lehetséges az is, hogy egy magasabb, az a sajátos 
(th. nem általános emberi) egyéni czél, mely mint isteni czél-
gondolat az embert hivatásában vezérli, ezen érzéki természet 
teljes és gyökeres elnémitását, érvényesülése lehetőségének 
tagadását is kívánja. 

Az anyagiak (vagyon, pénz), valamint az érzéki ösztön, 
vágy, kívánás magában véve nem rosz. Roszszá válik mind kettő, 
mint önczél, a melynek szolgál az ember; jóvá válik mind kettő, 
ha erkölcsi czélnak, a személyiségnek szolgál. 

Elvetendő kivételesen mind a kettő akkor, ha valakinek 
sajátos isteni élethivatása teljesítését megnehezítik, meg-
akadályozzák az anyagiakkal és a házassággal járó gondok. 

A házasságnélküli életnek tehát ily alapon és ily czélból 
lehet valódi értéke. 

Csak függelékként említem meg még az érzéki természetünk-
höz tartozó életfentartási ösztönt. Annak teljes megtagadásáról 
nem lehet szó, de igenis fékezéséről, megszorításáról, a mi a 
böjtölésben nyer kifejezést. 

Krisztus böjtölt, de csak mielőtt igazi hivatásának tudatára 
ébredt. Ezután nem böjtölt, sőt tanítványai sem böjtöltek. Ezért 
azonban nem veti el Jézus a böjtöt. Van annak is értéke 
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1. akkor, ha az szellemi küzdelemnek (Krisztus böjtje), 
szomorúságnak (hisz köztük van Kr. — minek böjtöljenek? 
majd eljönnek a napok, a mikor elvétetik tőlük a vőlegény és 
akkor böjtölnek Mt. 9;14 .15 .) természetes folyománya, 

2. ha nem külső mutatóság végett böjtöl valaki s így 
mások a böjtölést észre sem veszik. (Mt. 6,16-18 .) Az ilyesféle 
oly belső, oly egyéni dolog, hogy ezt nem csak hogy árulni, de 
még csak elárulni sem szabad. 

A mondottak alapján nem látunk Krisztusban aszketát. 
Nem látta azt ő benne kora sem. Hisz éppen ellenkezőleg 
kortársai Krisztust e tekintetben ellentétbe helyezik Ker. Jánossal; 
Jézust kérdőre vonják, hogy tanítványai miért nem böjtölnek, 
holott Ker. Jánoséi és a Pharizaeusok böjtölnek (Mt. 9,14), sőt 
nemcsak hogy nem böjtölnek, hanem még a bűnösök és vám-
szedők társaságában esznek és isznak (Mc. 2,16. Lc. 5,30.) a mire 
maga Jézus adott példát, miért is róla mondja az életmódján 
megütődő nép: „ímhol a falánk és iszákos ember, vámosok és 
bűnösök barátja". (Lc. 7,34.) S tényleg életmódja semmiben sem 
árulja el az aszkétát. Szívesen elfogadja nem csak a bűnösök 
és vámosok ebédre való meghívását, hanem meghivatva elmegy 
a pharizaeusokhoz is; (Lc. 7,36. stb.) gyakrabban felkeresi Mária, 
Mártha barátnőit; megengedi azt, hogy a bűnös asszony az ő 
lábait drága kenőcscsel megkenje (Lk. 7, 37. stb.), sőt e luxusért, 
melyet tanítványai nem helyeselnek, még meg is dicséri azt. 
(Mt. 26,7. ff.) A traditio szerint lakodalmon is volt s nem engedé 
azt, hogy a vendégek bármiben is szűkölködjenek. (János ev. 2.) 
Az éhségben, az éhezésben nem valami érdemszerző állapotot, 
cselekményt, hanem bajt lát, a mely miatt aggódik s melyet 
meg akar szüntetni. (A népnek a pusztában való tápláltatása.) 
Nincs mindebben az aszkétának még egy vonása sem. A földiek, 
az érzékiek Istennek adományai, a melyek jóra fordítva fel-
használandók, esetleg egy igaz jó érdekében mellőzendők. De 
magukban véve nem rosszak, eszközök a jóra. Csak ha a jótól 
eltekintve önczéluak: akkor rosszak. 

Az érzéki én álláspontjával jár, hogy ezzel szemben minden 
szolgai szerepű. Ezt czáfolja Jézus midőn 
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1. önmagát nem tolja előtérbe, mint a ki végett lennének 
az emberek. Ő ezt visszautasítja a leghatározattaban. Egyedül 
Isten jó, Istennek kell szolgálni s Isten országát szolgálva 
szolgálja gyógyítja, javítja sajátos hivatásánál fogva az embereket, 

2. hogy nem is használ feltűnő eszközöket, hogy önmagát 
léptesse előtérbe, nem végez mutatós csudákat, hanem mások 
javáért végzi azokat s ha végzi: akkor is megtiltja környezetének, 
hogy ily külső eszközzel lármát üssenek az ő érdekében. 

Nem róla, hanem Istenről és Isten országáról van sző; nem 
érzéki, külső eszközökről, csudákról, hanem a hitről és a hitnek 
szeretetben érvényesülő gyümölcseiről van szó. 

Dr. Schneller István. 



A párisi protestáns theol. fakultás 25 éves jubi-
laeuma és Sabatier Ágost. 

Miként Mózes a halomig eljutott, az ígéret földére azonban, 
hová másokat vezérelt, nem léphetett, mert földi pályafutását 
isteni akaratból befejezte: úgy Sabatier Ágost is, a párisi egye-
sült protestáns theologiai fakultás nagyhírű tanára, a fakultás 
25-ik jubiláris esztendejének határáig dolgozva-küzdve eljutott, 
aztán kiesett a toll a kezébó'l, beszédes ajaka elhallgatott, tovább 
nem mehetett s a 25-ik évben nem örülhetett az örüló'kkel. Ám 
az élő örvendezők nem felejtkeztek meg az Úrban elcsendesült 
lelki vezérről. — Emlékezzünk meg mi magyarok is a theol. tu-
domány mivelésében dicséretes tevékenységű, a missió terén 
pedig épen kitűnő, noha úgyszólván csak maroknyi számú fran-
czia protestáns testvéreink párisi protestáns theologiai főiskolá-
járól, annak az 1902-ik évben ült örömünnepéről s elhúnytjele-
sökről: Sabatier Ágostról. 

Nézzük rövidesen magának a jubilaeumnak lefolyását, a 
fakultásnak történetét s méltassuk Sabatier életét, müveit, fő-
képen pedig theologiai gondolkodását Előterjesztésünk közvet-
lenségét támogassák az eredeti franczia források, melyekből 
merítettünk. 

A jubilaeum 1902. május végén folyt le1) s voltaképen nem 
is a főiskola negyedszázados fennállásának, mint inkább s csupán 
Strassbourgból Párisba való s 25 év előtt történt áthelyezésének 
emléke hozta össze a fakultás dísztermében az ünneplő közön-
séget, melynek sorában megjelentek szép számmal protestáns 
papok, régi tanítványok, hitbuzgó világiak, továbbá a párisi kü-

*) Olvasd többi közt a „Témoignage" c. fr. ev. lap leírását 1902. 23. sz. 
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lönböző fakultások, nemkülönben a schweiczi s a francziaországi 
egyéb prot. theologiai főiskolák képviselői stb. A díszülésen 
maga Leygues közoktatásügyi minister elnökölt. Szónokoltak és 
beszéltek: Monnier, a theol. tanároknak 25 esztendő alatt kifej-
tett hitébresztő s hiterősítő munkásságáról; Stapf er theol. déká-
nus méltatta főképen a tanításnak történeti módszerét; Vaucher, 
ki a párisi fakultásnak eleitől fogva kiváltképen dolgos ereje 
volt, a fakultás történetét adta elő; majd a többi theol. főisko-
lák küldöttei meg a régi tanítványok nevében is elhangzott 
üdvözletek után bezáró szót emelt a minister többi között eze-
ket mondván: „a fakultás a párisi egyetemnek dísze" (la faculté 
fait honneur ä l'Université de Paris) „Nem vagytok többé gaz-
dátlan jószág, de dicsőn úszó hajó" (Vous n'étes plus une épave, 
mais le navire flotte aujourd'hui glorieusement), s végül meg-
emlékezvén Sabatierről biztosította a fakultást a köztársasági 
kormány jóakaratáról. 

A mi a fakultás rövid történetét illeti, fogjuk össze szoro-
sabbra azt, a mit maga Sabatier e dologban, dókánusi minőség-
ben írt volt.1) 

Az 1808-iki dekretum a többi fakultások sorában a prot. 
theol. fakultást is felállítni rendelé (institua). Ε fakultás a régi 
Szent Tamás-féle alap felhasználásával Strassbourgban létre is 
jött öt tanszékkel, melyekhez a hatodik későbben csatoltatott [a 
ref. dogmatika számára]. Híresebb erők fényesb lángok voltak e 
tűzhelynél : Wilm, Matter, Bartholmess, Bruch, Reuss, Colani és 
Schmidt Károly; virágzott a főiskola egészen 1870-ig (porosz-
franczia háborúig), mely esztendő szétszórt tanárt s tanítványt 
egyaránt; Francziaország azonban nem hagyhatván veszni ez 
alma matert, Parisba hozta azt át az 1877-iki márczius hó 27-
kén kelt dekrétummal; s bár eleintén ideiglenes helyen állott, 
később 1880-ban mai helyére az Arago boulevard 83. szám alá 
került s Jules Ferry akkori tanügyminister által rendeltetésének 
ünnepélyesen átadatott. 

Már Strassbourgban vegyes volt, Parisban még inkább az 

') A „Le Chrétien Frangais" 1902, 38. száma szerint. 
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lett, t. i. ág. hitv. ev. és ev. ref.; feles módra kezelve a két 
egyház által, mely vegyes (kettó's) jellem vallásbeli türelemre 
szoktatta és szabad s részrehaj latlan tudományos felfogásra és 
gondolkodásra vezérelte a tanárokat, kik 6 fő s 4 mellék tan-
széket (utóbbiakat maitres de conférences czímmel s jelleggel) 
töltöttek be; annak rendje szerint be van illesztve a fakultás a 
párisi egyetem keretébe s két tagja képviseli azt az egyetem 
egyetemes tanácsában (Conseil général); a theologiai hallgatók 
(étudiants) száma: 60 — 80; évfolyam van négy; első év előké-
szítő év; a negyedik esztendő végén lelkészi pályára képesítő 
theol. baccalaureátust nyer a theológus, azután elérheti a theol. 
licentiátusi sőt a theol. állami doktori (hittudori) fokozatot is 
(Doctorat de l'Etat) ujabb szóbeli és (latin meg franczia) írásbeli 
vizsga utján, mely tudományos fokozat vagy ranggal jár a taní-
tási jog a fakultáson; azonkívül idegenek is megszerezhetik 
vizsga utján az úgynevezett egyetemi hittudorságot (Doktorat 
d'Université). 

Anomaliának mondja azonban Sabatier a párisi prot. theol. 
fakultás létezését azon szempontból, hogy 1885 óta voltaképen 
úgy a róm. kath. mint a prot. theol. fakultások megrendszabá-
lyoztattak sőt félrevettettek (furent condamnées); róm. kath. 
állami theol. fakultás s tanítás nincs; a r. kath. papjelölteket 
püspöki semináriumok nevelik; az államilag kiképzettektől 
Róma megtagadja az elismerést és felavatást; a fakultásokat 
akaró 1808-iki törvény pedig fennáll. — A franczia protestánsok 
azonban csak a fakultásban képezhetik ki papjaikat; nekik nin-
csenek püspöki semináriumaik, de mert a jogászok, gazdászok 
s orvosnövendékekkel érintkezve tanulnak s nevelődnek sokkal 
szabadabb a szellemök, szélesb a látókörük s nem lesz kaszt-
szerű az állásuk az életben sem, összhangba olvad működésük 
a többi mívelődési tényezők hatásával és nem lesz antagonismus 
köztük s a laikusok között, s az államnak is mi más, ha nem 
ez az eminens érdeke? 

A mi Sabatier életét s müveit illeti, elmondhatni e munkás 
férfiúról, hogy a íranczia protestánsok szellemi nagyja volt, kire, 
mint kimagasló elődre bizonyára hivatkozni fognak a késő unokák is. 
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Az ág. hitv. ev. Ménégoz Ede, theol. semináriumi igazgató, 
tanár s lelkész az elhunyt Sabatiernek testi lelki barátja, régi 
kartársa s Sabatier halála után ideiglenes theol. dékánus, így 
búcsúztatja el az ev. ref. Sabatiert1): a mi drága és nagy theo-
logusunk (notre eher et grand theologien) Sabatier Ágost, faisko-
lánknak ereje s dicsó'sége vala (il a été la force et gloire de 
notre faculté) . . . halála nem egy könnyen gyógyúló sebet ejtett 
alma materünkön. Méltán és mélyen gyászolja ó't az egész fran-
czia protestáns egyház, melynek fölszentelt hű szolgája vala; 
gyászolja a fakultás, melyet megifjitott, megújított, megeró'sitett 
s fénynyel övezett! . . Hiányzik ő a tudománynak, melynek czél-
ját, az igazságot oly mohón kereste; hiányzik a honnak, külö-
nösen mint a Temps munkatársa, hol főképen a nemzeti nevelés 
kérdéseiben mutatta s éreztette erejét; s hiányzik végül theol. 
tanulóinknak, kiknek vezére s támasza volt, kiknek főleg a mai 
kritikus és fájdalmas időkben ő mutatta meg a hit igazi alap-
ját. Irataiban az aggasztó problémák fejtve, lelkipásztori mun-
kásságában a lelkiismeret szabadítva . . . jó barát, szíves kol-
lega . . . áldás, áldás emlékére!" 

A „Le Chrétien F r a n c i s " cz. lap direktora, a nevezetes 
liberális reformkatholikus vezérember, Bourrier András, volt r. 
kath. pap (ancien prétre) dicsérvén a jubiláló párisi prot. theol. 
fakultást, mely úgymond 12 volt r. kath. papot nevelt ki a mi 
gárdánkból hálával emlékezik meg Sabatierről, kit úgymond B., 
liberalismusáért nagy rombolónak neveznek némelyek, pedig ő 
nagy épitő volt. Sabatier történeti módszeréről azt írja Bourrier, 
hogy e módszer vezet el a hit igazi útjára. „Én tanítványaim 
hitét akarom megmenteni" (Je veux sauver la foi de mes éléves), 
mondogatta Sabatier azoknak, kik ó't, mikor a régi theol. néze-
teket s módszereket döntögette, a hit rontójának tartották. Nem 
rontott, de megmentett minket, sokunkat, — úgy mond Bour-
rier -— mert kiszabadított a hitetlenségből vagy pedig a roma-
nismusból, — ezért szerettük mi őt olyan nagyon ! 

*) Rapport sur les travaux de la faculté par m. le Doyen E. Méné-
goz 1901. 
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Sabatier életének rajzát s müveinek sorát adjuk a követ-
kezőkben. 

Sabatier Ágost Lajos született Vallonban (Ardéche) 1839. 
okt. 22-ikén. Montaubanban és a német egyetemeken tanulta a 
theologiát. 1864-ben aubenas-i lelkész lett; 1866-ban letette a 
theol. licentiátusi vizsgát s két év múlva alkalmazást nyert a 
strassbourgi theol. fakultásnál előadván a ref. dogmatikát. 1870-
ben a theologia doktorává avatták. 1870—71-ben részt vett maga 
is a honért vívott nagy harczban lázas tevékenységgel (organisa 
une ambulance). A háború lezajlása után Strassbourgba tért, 
onnan kizavartatva Párisba ment, hol azután 1877-ben kinevez-
ték az ev. ref. dogmatika tanárának az újonnan alakított, azaz 
Strassbourgból Párisba telepített egyesült prot. theol. fakultáson; 
1895 óta egészen 1901 április 12-kén bekövetkezett haláláig a 
fakultás dékánusa volt. Eltemették, a hol született, Vallonban. 

Sabatier müvei (a czím magyar fordításában) ezek : Jézus 
Krisztus személyéről való tanúbizonyság. 1863; Tanulmány Jézus 
Krisztus életének forrásairól, 1866; Názárethi Jézus, 1867; Pál 
Apostol, 1870, 1871 (2-ik kiadás), 1876 (3-ik kiadás); Taniturne 
Vilmos, 1872; A nők befolyásáról a franczia irodalomra, 1873; A 
theologia szelleméről, 1878; a szellem (de l'esprit) héber fogal-
máról, 1879; János jelenéseinek irodalmi eredete, 1888; A dog-
mák belső élete, 1890 (németül is megjelent); A vallási ismeret 
bírálati theoriájáról való tanulmány, 1893 (németül is); A vallás 
bölcsészetének vázlata, 1897 (megjelent számos kiadásban, s 
német, angol és svéd fordításokban); A vallás és a modern mű-
veltség, 1899 (németül is megj.); A kiengesztelés (expiatio) taná-
ról s annak történeti kifejlődéséről, 1901; kéziratban maradt: a 
tekintély vallásai és a szellem (de l'esprit) vallása; dolgozott 
azonkívül a következő lapok s folyóiratokba: Temps, Journal de 
Genéve, Encyclopédie des sciences religieuses, Revue chrétienne, 
Revue critique, Revue de théologie et de philosophie stb. továbbá 
egyik alapítója volt az Annales de bibliographie théologique-nek; 
kitüntetése kettő volt: Officier de l'Instruction publique és Offi-
cier de la Légion d'Honneur. 

Vázolva így nagyjából Sabatier életét s művei sorát: 
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kisértsük meg még — Ménégoz szellemi társaságában is ' ) — 
egy kevéssé behatolni Sabatier theologiájába. 

Két főkérdés foglalkoztatta Sabatiert: az igazság s az üdv 
kérdése. Tudatlanság s tévedésre vonatkozik az első, bűn és 
szenvedésre a másik, mert ezen bajok alatt nyög az emberiség. 
Sabatier, az ő sajátos szellemének járása (tournur) szerint inkább 
az első problémával baj olt, bár azért a másodikat sem tévesztette 
szem elől, de mint kiváltképen intellektuális theologus a bűn 
káránál élénkebben érezte azt a rosszat, mit a tudatlanság és 
tévedés okoz. 

Sabatier fáradhatlanul kereste, kutatta az igazságot, első 
sorban a vallásit s e mellett a történeti, lélektani s bölcsészeti 
tudományos igazságot a vallásihoz való viszonyában. 

Alapjában meg lévén győződve az igazi tudomány és az igazi 
hit egységéről: egész erejét a hitnek és a tudománynak a theologiában 
való kiegyeztetésére szentelte. Megtámadhatják, kétségbe vonhatják 
a megoldás sikerét, de annyi áll, hogy e kiegyeztetés volt 
életének nagy és főmunkája. 

Egyik főtétele, hogy a keresztyénség történeti vallás (le 
christianisme est une religion historique), mely, mint vallás 
isteni és örök, de történeti elemeiben fejlődésnek alávetett; 
esetleges (contingent) és ideiglenes (transitoire). Azért különbség 
s elválasztás (triage) teendő a keresztyénségben annak vallási 
és profán elemei között. 

A katholiczismus és az orthodox Protestantismus — úgy-
mond — az utóbbit (a profánt), a rationalismus meg az előbbit 
(a vallásit) nem méltányolja kellőkép, s ez a tévedésök. Első 
kettő a keresztyénséget nem a maga teljes lényegében, hanem 
történeti nyilvánulásaiban (manifestations historiques) nézi s 
látja, azaz a dogmákban, vagyis mint természetfeletti, változ-
hatatlan (immuable) tényt el- s kivonja a történet egyéb tényeinek 
esetlegességei köréből (soustrait á la contingence des autres 
faits de l'histoire). Viszont meg a rationalismus tévedése abban 
áll, hogy a keresztyén vallás természetfeletti jellegét félreismerve 

*) V. ö. Rapport . . . . 
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nem lát e vallásban mást, mint az ember gondolkozásának s 
elmélkedésének termését. 

Sabatier mindkét „tévedés" ellen síkra szállt. Megtámadta 
mindenelőtt minden orthodoxia főtételét: az egyház infallibilitását. 

A r. kath. egyház ez infallibilitást nyíltan be is vallja s itt 
az egy a római pápa csalatkozhatlanságával. Ε dogma azonban 
ellenkezik a krisztusi tanítással s csupán az idők folyamán 
alakult ki úgy, hogy az egyszerű püspöki intézmény isteni 
jellegűnek deklaráltatott. A fegyelmi tekintély vallási tekintélylyé 
módosult, s ki ennek alá nem veti magát, örök kárhozatot érdemel. 

A prot. theologusok idővel ugyan az egyház infallibilitása 
helyébe a Szentirásét állították fel, Sabatier azonban ezen 
tekintélyt is erős bírálat alá vette és kifogásolta. 

Mind a r. kath. mind a prot felfogás — Sabatier szerint — 
tévedés,v) mert félreismeri a keresztyénség történeti jellemét s 
követeli, hogy az egyház ki legyen véve a szellemi élet tulajdon-
ságai alól. A Sabatier-féle theologia kimutatni iparkodott ezen 
dogmatikai előítéletek s rövidlátás tévedéseit s bizonyítja, hogy 
a Szentírás könyveinek is megvan a magok genesise, története, 
hasonlóan a profán művekhez. A bibliai bírálat jog és kötelesség, 
s eljutunk az igazsághoz, ha élűnk e joggal s teljesítjük e 
kötelességet. 

Midőn azonban a Sabatier-féle theologia megingatja, rontja 
— mondjuk: lerontja — ilyeténképen az egyház és a biblia 
nagy tekintélyét, az aggódó vallásos lelkek méltán kérdik, hogy: 
„mindezek után mi marad meg?" (Mais aprés cela, que reste-t-il?) 

') De honnan tudja Sabatier, hogy ez tévedés? Tudhatja csak eszéből 
s eszével, s ha igen, akkor theologiája — szerény nézetem szerint 
rationalistikus. A prot. orthodoxia a szent írásra, a r. katholiczismus a pápára 
hivatkozik, ott az Ige, itt a pápa a döntő tekintély és Sabatiernél? Más nem 
lehet, mint a történeti módszerekkel s a dogmák fejlődésével bájoló ész, 
emberi ész, az ö esze! Vagy tán a szív, a lélek? mint a pietistáknál, kik 
azonban Sabatierféle problémákon nem törik fejőket? — Egyszóval Rómában 
a pápa, Sabatiernél — úgy látszik — az ész uralkodik. S itt e ponton e kettő 
(Róma és Sabatier) közelebb állanak egymáshoz, mint Sabatier és a bibliás 
orthodox Protestantismus! Nem úgy van-e? 
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A kérdésre a liberális árnyalatú protestáns részről két felelet 
hangzik (az erős orthodoxoknál e tekintetben nincs kérdés, mert 
ők belenyugosznak az infallibilitásba, de a nem erős orthodoxok 
két irányba mennek); Sabatier megtámadta mindazon két irányt. 

Egyik a szelídített, enyhe (mitigée) orthodoxia felelete. Ez 
a se hideg se meleg irány némelyekben enged, némelyekben nem; 
nem hisz fenti infallibilitásban, de általa vezérelteti magát; a 
szent háromságról, a csodákról, a Krisztus testi feltámadásáról, 
az örök kárhozatról, az isteni kiengesztelődésről orthodox egyházi 
tanellenes állításokat koczkáztat, a Szentírás könyveinek hiteles-
ségéhez hozzászól tamáskodva. Ugyancsak ez iránybeli theo-
logusoknál észlelünk olyanokat, kik a biblia infallibilitásával 
szemben a Krisztus csalatkozhatlanságát állítják és hangsúlyozzák 
a nélkül, hogy észre vennék eljárásuk veszedelmét, mely abban 
áll, hogy gyanúba fogván az Ige szövegét, gyanúba veszik magát 
Jézus Krisztust is, kiről szól épen az Ige szövege! Őrizkedjünk 
az eretnekség felé evező ezen következetlenségtől! 

Másik felelet a rationalismus megoldása; ez ellen is síkra 
szállt Sabatier. A rationalismus — úgy mond — a vallást az 
emberi észből vezeti le, a helyett, hogy azt az isteni kijelentésből 
származtatná. A módszer és maga az okoskodás ez: ész lévén 
a vallás kritériuma, világos dolog, hogy: a mi az észszel meg-
egyezik, elfogadható, a mi meg nem egyezik, elvetendő; az 
észbeli igazság a vallási szabály. Alapjában a rationalismus a 
vallást bölcsészetté alakítja át, s ezt a ferdeséget támadja 
Sabatier legtalálóbban a vallás és philosophia közötti lényeges 
különbség kimutatásával. De megtámadja nemcsak a tiszta 
rationalismust, hanem a régi s új scholasztika theologia semi-
rationalismusát is, azaz dogmatismusát. „Senki sem állt 
Sabatiernél távolabb a rationalismustól" (Personne ne fut moins 
rationaliste que Sabatier), mondja Ménégoz Sabatierről, kit erősen 
véd e ponton s azt állítja, hogy a vádlók e részben nem 
mélyedtek bele Sabatier theologiájába. Sabatier a vallás otthoná-
ban és szentélyében megbízhatatlannak találta az észt, melyre 
a kijelentés nem hat. 

Sabatiernél a vallás ideája teljesen összevegyül az isteni 



241 

kijelentés ideájával. Igaz, hogy ő nem orthodox elmélet szerint 
külső kijelentést tanít, de hiszi és vallja az Isten lelke belső 
tanúbizonyságát az ember lelkében (le témoignage interne de l'esprit 
de Dieu immanent dans Fesprit de l'homme). Ε bizonyság 
(témoignage) immanens. Isten mindenütt jelen van, tehát az 
emberi lélekben is; lelkünkre s lelkiismeretünkre való hatása 
(actio) szüli meg a vallási érzést, s ez érzésnek megnyilatkozása 
(manifestatio) az imádság, vagyis — így hangzik a tétel — a 
vallás imádság (La religion, c'est la priere). 

A belső tanúbizonyság a mi vallási meggyőződéseink utolsó 
oka; csakhogy e meggyőződéseket mi vizsgáljuk, ítéljük, javítjuk, 
kiegészítjük s innen folyik a kötelesség, hogy az isteni lélek 
„manifestatióit" tanulmányozzuk a történetben és ha valami s 
valakit, úgy e tanulmányozás kötelezi mindenelőtt a theologust, 
ki csak így nyerheti el fáradozása édes jutalmát, mely abban 
áll, hogy felismeri az igaz istenismerethez vezető utat. 

S miként a paedagógia reciprocitáson épül, s miként a 
művészetben az érzés szüli a művet, a mű pedig visszahat 
ébresztőleg, termékenyítőleg, tisztitólag az érzésre, úgy van az 
ember az ő vallási érzéseivel. Mikor az ember — úgymond 
Sabatier — vallási benyomásait, érzéseit, eszméit szavakban 
kifejezi, avagy tettekben mutatja: e szavak s tettek nem az az 
érzés vagy idea maga; azok csak ruhák, képek, alakok, symbolumok. 
Épen úgy, mint mikor Istent atyának, bírónak, királynak, sziklának, 
várnak, paizsnak stb. mondjuk, ez azt jelenti, hogy e szikla, 
vár stb. csak lormula, jelentés, minta, alak, symbolum, symboluma 
az ideának, mely formula megszületett bennünk az Isten szent 
lelkének belső tanúbizonysága folyamán. Azért minden vallási 
minta symbolumi minta; a dogmatika maga pedig egy nagy 
symbolismus (eredeti kifejezés szerint: „toutes les formules 
religieuses sont des formules symboliques; la dogmatique elle 
mérne n'est qu'un grand symbolisme"). Ime a Sabatier iránya 
és álláspontja: a vallási symbolismus! 

A vallási symbolumok az esetleges dolgok rendjébe tartozván, 
belépnek a történeti mozzanatok sorába s alávetvék a történeti 
fejlődés törvényének. Innen a dogmák fejlődésének theoriája, hol 

Theol. Szaklap. 1. évf. 1 7 
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oly mester Sabatier, ki általán a történeti és a bibliai kritika 
terén jeleskedik. Itt teljesítő az Isten képére teremtett ember 
eszének törvényes kötelességét, de soha nem — úgy mond 
Ménégoz — a theologiai rationalismus értelmében. 

S nem fogadta bár el az egyház infallibilitásának tanát, 
sem a Szentírás betűszerinti inspiratióját, azért nem kevésbbé 
hisz az isteni gondviselésben, hisz azonban szabadon s nem a 
a theol. doktrinairek módja szerint, kik az isteni gondviselést 
is szolgaságba viszik, azaz úgy képzelik, hogy az csak az általok 
szabott határok közt mozoghat. 

A tudás a hittel egyesítendő' — úgymond Sabatier — a 
Szentírásban pedig az örökbecsű az esedékestől s a változótól 
elkülönítendő, s ezt Sabatier meg is tette — Ménégoz szerint — 
a gondolkozás ritka hatalmával, szem előtt tartva Jézus Krisztus, 
tanítását s az embernek történeti jogát és vallási ítéletét. 

Jézus Krisztusban Sabatier elismerte — vallás- s erkölcsileg — 
az Istennek az emberben való tökéletes kinyilatkoztatását s 
vallja, hogy — tekintet nélkül az istentiszteleti alakra s theologiai 
véleményre — Krisztus evangyéliomának lényege a lút által való 
üdvözülésnek örömhíre s hirdetése összekötve részünkről bűnbánattal 
s szivünk Istennek való teljes odaadásával. 

íme az igazság s üdvről való tanítás; ime Sabatier theo-
logiája nagyjából vázolva. 

Krupec István, 
honti ev. alesperes. 



Lapszemle. 

The Expository Times. 1902. Decemberi szám. 

James Hastings a legmelegebb hangon ismerteti néhai Davidson 
A. B. tanár egyházi beszédeit és Chantepie de la Saussaye 
könyvét, amelyet a régi teutonok vallásáról irt. Aktuális jellegű 
czikk Sayce oxfordi assyrologusé, aki a Delitzsch-féle „Bibel 
und Babel" ügyben úgy nyilatkozik, hogy „a Genesis irója 
eló'tt ismeretes volt ugyan a teremtésró'l szóló babiloni elbe-
szélés, de annak mythologiai és polytheisztikus elemeit szán-
dékosan mellőzte." Cobb W. F. ismerteti Harnack Adolf új 
művét (Die Mission und Ausbreitung des Christenthums in 
den ersten drei Jahrhunderten) s úgy nyilatkozik, hogy Har-
nack az őskeresztyén missiókra vonatkozó helyi és idői ada-
tokat remekül állította össze. 
1903. januári szám. 

Bond Henrik woohvichi könyvtáros azt tapasztalván, hogy „a 
biblia iránt napról-napra nagyobb érdeklődéssel viseltető angol 
közönség" nincs kellőleg tájékozva a legjobb bibliai commen-
tárok felül, a legnevesebb 60 angol theologust megszavaztatta 
ez ügyben, megkérdezvén tőlük, hogy a biblia mindegyik 
könyvét ki magyarázza legjobban 1. tudományosan, 2. nép-
szerűen. A legtöbb szavazatot nyert művek: Sanday és Head-
lam 50 (római levél), Westcott 47 (héberekhez irott levél, 
János evangeliuma), Smith 46 (Esaias) szavazattal. 

Kirkpatrick A. F. a cambridgei egyetemen a héber nyelv tanára czik-
kének czime: „A modern kritika és annak befolyása a theologi-
ára." A következő eredményekre ju t : 1. A szövegkritika meggyőz 
bennünket, hogy a biblia szövegében sok hiba van. 2. A 
nyelvészet azt mondja, hogy sok bibliai hely magyarázata 
kétséges. Sok szó értelme vita tárgya; a fordítás sok helyütt 
nem adhatja vissza az eredeti értelmet. 3. A történeti kutatás 
azt bizonyítja, hogy az ó. t. sok könyve inkább eszményitett, 

1 7 * 
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mint valóságos tükre a zsidó nemzeti életnek. 4. A régészeti 
és összehasonlító vallástörténeti kutatások eredménye azt 
bizonyítja, hogy Izrael vallása a sémiták ősvallásából sok ele-
met megtartott, a körüllakó népek vallásával sokban egyezett, 
s hogy mindazon népek nagy befolyással voltak rá, amelyek-
kel történelme folyamán érintkezett. Meg kell tehát ezek alap-
ján változnia 1. a kijelentésről szóló tannak. Amint a világ-
teremtése nem 6 közönséges nap műve, hanem korszakoké, 
úgy a zsidó monotheismus tana is nem egyszerre jött létre, 
hanem fokozatosan. 2. A prófétákra vonatkozó nézetnek. 
A mai tudomány se akarja kissebbítni, avagy tagadni a 
próféták jóslásait, de nem erre fekteti a fősúlyt, hanem 
a próféták erkölcsi jelentőségére. A próféták örökkévaló 
elveket magyaráztak a mulandó idő nyelvén. 3. Az ihletés-
ről szóló tannak. Ma már nem tulajdoníthatunk egyenlő 
értéket és tekintélyt az ó. t. minden részének s nem 
beszélhetünk többé annak csalhatatlanságáról. Igaz ugyan, 
hogy az ó. t. Istennek Izraelhez és Izrael által tett kijelentését 
tartalmazza, de azt se felejtsük, hogy az egyház az ó. t.-ot 
századokon át egy nagyon tökéletlen fordításból ismerte. A 
kutatások eredményei által a theologia 1. szabaddá lett, 2. 
mélyült, 3. erősödött. Ma már nem kell a meg nem egyező 
helyek egyeztetésével vesződnünk. Ma a legnyiltabban elismer-
hetjük, hogy az ó. t.-ban előforduló erkölcstelenségek, barbár-
ságok a vallási fejlődés alacsony fokára utalnak. A be nem tel-
jesült jóslatok ma már nem hoznak bennünket zavarba. A 
részletekről nyugodtan eltekinthetünk a központi igazsá-
gokra. Tudományunk ma mélyebb, mint régen, mert Isten 
szeretettel és komolysággal a betűtől a lélekben, az igétől a 
hirdetőhöz, a külső részletektől az alapot képező szellemi igaz-
ságokhoz vezet vissza. Mi csak az Úr példáját követjük ha az 
ó. t. tanítását alkotó nagy elvekre összpontosítjuk figyelmün-
ket. (Máté 7.1 2 ,22 4Q.) 

Közli: Balogh Elemér. 
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Zeitschrift f. d. ntl. Wissenschaft. 1902. 
2. szám. 

Dobschütz, Der Process Jesu nach den Acta Pilati. Ε mű czime 
tulajdonkép υπομνήματα τον y.vqlov ημών Ί. Χρ. ποαγβέντα επί 
Ποντίου Πιλάτου. Tehát ez volna a jegyzőkönyv, illetőleg a hivata-
los jegyzőkönyvnek a synedrium részére készített mása. írójáról 
Nikodemus evangéliumának is nevezik. Származását megvilágítja 
a latin czime: Gesta salvatoris domini nostri J. Chr. quae in-
venit Theodosius Magnus imperátor in Jerusalem in praetorio 
Pontii Pilati in codicibus publicis. A munkának három része 
van. Az első 1 — 11 c. a tulajdonképpeni pör. A második 12 — 16 
c. a synedriumnak Jézus híveinek üldözése tárgyában folytatott 
tanácskozását és a feltámadás konstatálását beszéli el. A har-
madik 17—27 c. két feltámadottnak a híradása Jézusnak az 
alvilágban végzett dolgairól. A két utóbbi rész a mű előszava 
szerint úgy került az elsőhöz, hogy Pilatus érdeklődött a dolgok 
további alakulása iránt is, ezért azt is leíratta és levéltárába 
tétette. Világos, hogy eredetileg csak az első rész volt az Acta 
Pilati, a melyhez Dobschütz szerint csak 425-ben csatolták a 
másik kettőt. Az eredeti rész talán Eusebius korából való, s 
valami jogász szerkesztette azt meg a synoptikus evangéliumok 
s különösen Lukács alapján abból a czélból, hogy Jézus pőrét 
a római jogszolgáltatásnak mindenben megfelelőnek tüntesse 
fel. Vizsgálat alá véve az egész előadást, igyekezik kimutatni, 
hogy a negyedik század jogszolgáltatásának megfelelő formák 
között mozog az egész tárgyalás. De Dobschütz nem tartja az 
evangéliumi anyag gazdagodásának ezt az egész feldolgozást. 
Jézus képe se emelkedettebb, mint pl. a megfelelő apokryphu-
sokban, mert Pilátust nem Jézus személye nyeri meg, hanem 
a körülötte történt csodák. Jézus beszédei is teljesen érték-
telenek. 

Mommsen Th., Die Pilatus-Aden czimen u. a. folyóirat 3-ik 
számában felvilágosítást és czáfolatot fűz Dobschütz fejtegeté-
séhez. Elsőbb is a mű szerzése idejét nem engedi azonosítani 
az elősző szerzésének idejével. Ezt Ananiás írta 440-ben, de 
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aligha igaz, hogy a héber eredeti is a kezében volt, a mint ő 
mondja. Az eredeti irat a második században keletkezhetett. 
Mommsen szerint kétségtelen, hogy Jézust csakugyan a zsidó 
nép törvényszéke Ítélte halálra s a procurator ez Ítéletet az 
akkori jogi szokás szerint csak jóváhagyta. Hogy ez nem tör-
ténhetett kihallgatás nélkül, az természetes. A synoptikusok 
eló'adását tehát hitelesnek tekinthetjük. A Pilatus-acta oly idó' 
terméke, amelyben a zsidóknak már nem volt önálló törvény-
kező joguk, mert Pilatussal hozatja az ítéletet. Igy aztán az 
általa adott kép történetileg hamis. Dobschütznek tehát ez 
alapon levont következtetései tévesek. Mommsen szerint a mű 
szerzője a római törvénygyakorlatot egyáltalán nem ismerte. 
Több példával bizonyítja ezt. — Ε vizsgálódás örvendetes ered-
ménye az, hogy Mommsen szerint a synoptikus evangéliumok 
Jézus pőrét történetileg híven adják elő. 

Köstlin Η. Α., Das Magnificat Lk. í;46„55. Lobgesang der Maria 
oder der Elisabeth? A mit Völter, Jacobé, Harnack contra 
Durand és Bardenhewer legújabban vitatnak (1896—1902), 
liturgikus adatokkal bizonyítja, hogy a hymnust eredetileg 
olyannak tekintették, melyben Erzsébet Máriát magasztalja. 

Nestle, Bethesda. Arra utal, hogy már a 17. században is voltak 
a bibliának olyan kiadásai, a melyekben ez elnevezést, a mint 
azt a szó jelentése is kivánja, nem a tóra magára, hanem a 
tó partján álló öt csarnokos házra vonatkoztatták. S tény, 
hogy ha e két szót προβατιχή χολνμβη&ρα aljótával írjuk, ez 
iránt minden kétség eloszlik. — Csak az a kérdés, történetileg 
helyes-e ez az eredmény? Erre nézve érdekes egybevetni u. a. 
folyóirat 4.-ik számában Furrer, Das Geographische im Εν. 
nach Johannes cz. czikkének idevonatkozó adatait. Ján. 5, 2-től 
kezdve van szó a Bethesdáról. Neh. 3,32. 12,39-ben meg van 
említve a juhok kapuja, mely a szentély nyugati oldalán volt, 
a mai Bab el-Kattanín táján. Ε kaputól 40 méternyire van az 
Ain es-Sefa = gyógyforrás. Ehhez mintegy 30 méteres lejtőn 
juthattak el. A medencze körül, melybe lövelve jött a viz, 
voltak a csarnokok. Ezekre együttvéve vonatkozott a Bethesda 
elnevezés. 
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3. szám. 

Andersen Axel, Das Abendmahl in den zwei ersten Jahrhun-
derten nach Chr. Befejező része a második szám hasonló tár-
gyú czikkének. I. Kor. 11,20_34.-ből indul ki, mert, szerinte, 
ez a leghitelesebb szöveg, s mert itt még γ.νριαγ.δν δε'ι/ινον-τό\ 
van szó. Kifejti, hogy az úrvacsorát Pál nem tekintette egyéb-
nek közönséges együtt-étkezésnél. S ép ez együtt-étkezés teszi 
azt úrvacsorává ( l l , 3 0 - 3 4 v. ö. 20-21)· Mert cs0^ így létesül a 
σώμα = Ιχχλησία «=» δ Χρ. A εαυτόν διακρίνει ν = önmagát a 
test tagjául tekinteni. A σώμα διαχρίνειν = την ίν.ν.λ. Az άξίως 
az együttes étkezésre vonatkozik. Aki ez ellen vét, az ítéletet 
von magára, hogy nem becsüli meg az Űr gyülekezetét. A 
pohárnál is a szövetség a fő és nem a vér. így tehát ez a 
mondat: ένοχος εσται του σιϊματος v.ai αίματος τοΖ Κυρίου = 
vétkezik az Úr gyülekezete és szövetsége ellen. A το ί-περ 
υμών szerinte nem tartozik a szövegbe. — A ηοιε'ιν nem azt 
jelenti: ezt cselekedjétek, hanem ezt áldozzátok. Ezért hozza 
Pál az újszövetség ez áldozatát oly szoros viszonyba az ó 
szövetségi és a pogány áldozattal. így hát a τούτο nem az ευχα-
ρίσιειν vagy a νλάσειν-re vonatkozik, hanem a τον αρτον-ra, 
ezért nem is így fordítandó: igy, hanem ezt, tehát az első 
esetben is a kenyérre mondotta ezt Jézus. Andersen szerint 
tehát Pálnál nincs az úrvacsorának szentségi jellege, sem nem 
vonatkozik az a paschara. — A synoptikusok mai szövegét is 
betoldásokkal bővelkedőnek tartja. Meg is javítja s egészen 
átalakítja úgy, a mint szerinte annak lennie kellett. Ily módon 
aztán ugyanazt az eredményt éri el, a melyet Pálnál kimuta-
tott. — Bizonyítása körébe vonja Acta 2, 42_4g. és a Jióc'tyrr 
nek γ.λάαις του αρτου-yÁt is. Hasonlókép tanúságul hívja Igna-
tiust és Justinus Martyrt is. — Szerinte az úrvacsora alaku-
lásában a következő négy fokozatot állapíthatjuk meg: 1. A 
γ.λάσις τοϋ άρτου rendes étkezés, áldozat volt a zsidók szoká-
sának megfelelőleg. Mellette élt a Pál által alapított δειnvov 
γ.νριαγ.δν, melynél a kenyér symboluma a Kristus testének, a 
gyülekezetnek, s az áldozással e testben való részesedésnek 
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adtak kifejezést. Ennek alapját a pogány társulatok lakomáiban 
és a mythra-mysteriumokban találhatjuk meg (! !). 2. Ignatius 
agapéja, mely egészen Ján. 6. alapján áll és Jézus ensarkosisára 
vonatkozik. 3. Justinus Martyr eucharistiája, melyben a kenyér 
és a bor nem közönséges eledel, hanem a testté vált Krisztus 
teste és vére Az úrvacsorát a keresztyének paschájának te-
kintették. Ebből az időből valók az interpolatiók (!!). 4. Ter-
tullian sacramentum eucharistiae és Cyprian sacramentum 
sacrificii dominici-ja. — Azt hiszem, az ilyenféle hypothesisek-
hez nem kell magyarázat, mert törléseivel és önkényes követ-
keztetéseivel maga mond le a komolyan vevés igényéről. 

Corssen, Noch einmal die Zahl des Tieres in der Apokolgpse. 
Vitatja, hogy Clemennek a 666-ról adott magyarázata meg nem 
állhat, mert az άρι&μύς άν&ρώπον szószerint veendő. De azért 
ő se állítja, hogy valaha meg lehet oldani, kire vonatkozik hát 
ez a szám ? 

Preuschen, Die neue Pariser Evangelienhandschrift. Az Omont 
által felfedezett és 1900-ban közzétett rendkívül díszes evan-
géliumi töredékről, a mely a 6-ik századból való, azt mondja, 
hogy annak csakis művészi értéke van, de az újszövetségi 
szövegkritikára semmiféle jelentősége nincs. 

4. szám. 
Furrer, Das Geographische im Ev. nach Johannes. Keresztelő 

János Ján. 1,28. 3,26. 10, szerint nem εν το> Ίορδάνϊ], hanem 
Πέραν τοΰ Ίορδάνον keresztelt és pedig nem Bethabarában, 
hanem Bethaniában. Ezt a nevet Eusebius Βοτνία ή x.ai 
Βοτεείν nevezi. Jós. 13,26-ban említve van Gad törzsének Be-
tonim nevű községe, melyet a ma romokban heverő Betáne 
városában találunk meg a Wadi Abu Muhairon északkeletre 
Sálion (es-Salt) mellett. Jerusalemtől 12 óra járás. — 2, n . 
Kavö. — 3, 22. A zsidó tartomány Korea mellett keletről nyu-
gatra húzódott, északon Akrabbát érintve. — 3,23· Λινών, 
εγγύς τον 2αλείμ. Nem a Samariához tartozó Machua síkság 
Sálim-ja értendő ezen, a melytől Ainűm három órányira van, 
hanem a Jerusalemtől északkeletre két órányira fekvő s vizben 
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rendkívül gazdag Ain-Fára, melytől nem messze van egy szik-
lás rész Wadi Selám néven. — 4, 5. Sychar, az Ebal lábánál, 
mai neve 'Askar. — 5,2. Bethesdát lásd fentebb. — 6, ,_24. 
ΰαλάσση της Γαλιλαίος της Τιβεριάδος kitétel csakis a 2-ik szá-
zadtól kezdve használatos. Ezért Ján. 21, sokkal későbbi, 
mint az ev. többi része, s a Tiberiados szó belőle került ide 
is. A hegy, melyen a vendégelés történt, a tó déli részén a 
Gennesar síkságból emelkedő 300 méter magas fensik. Gazdag 
flórája volt (6,10). Az étkezés után Jézus „ismét" a hegyre 
vonult. Ez úgy értendő, hogy egy emelkedése van még ennek 
a fensiknak, oda ment, míg a tanítványok a tóhoz mentek le. 
— 8,20· A kincstár mellett a Salamon tornácza értendő. — 
9,7. Siloam = Siloach, a város falamellett. — 11,j. A pereai 
Bethania 15 stádium volt Jerusalemtől. — 11,54· Ephraim, 
északkeletre Betheltől, ma Taijibe. — 12,2l. fíröoctlöa της Γαλιλαίας. 
Mivel Galileának a Jordán volt a határa s az e nevet viselő 
Julias helységet csak a 2-ik században csatolták Galileához, 
fel kell tennünk, hogy ez az elnevezés a 2-ik századból 
való. — 

Rauch, Bemerkungen zum Markustexte. Mk. 1,40_45 . 6,29_31 . 
14,12-17- közelebbi vizsgálatába bocsátkozik. Az elsőről nem 
mond semmi lényegeset. A második helynek a syrsin felhasz-
nálásával adja meg a magyarázatát úgy, hogy 6,45-tel hozza 
szoros összefüggésbe. Szerinte ugyanis arról van szó, hogy a 
mikor a Heródes által politikai s nem családi okokból megöle-
tett Keresztelő Jánosnak a halála hirét meghozzák Jézus-
hoz a János tanítványainak kiküldöttei ( = οι απόστολοι), 
akkor Jézus a nehéz helyzetet teljes veszedelmében átértve, 
azt tanácsolja a János tanítványainak, hogy egyelőre térjenek 
ki a netalán őket is fenyegető baj elől s vonuljanak el a pusz-
tába. Illetőleg ő maga is velük együtt elvonul. Ezért a 6,31—44 
megszakítja az összefüggést, mert a gyors elvonulás a Jézus 
tanítványainak távolléte miatt a János tanítványaival, a 6,45-
ben van elbeszélve. — Ha a 6,29-3i_ra vonatkozó történeti 
háttér megáll is, de a 6,45-tel való összekötést semmikép se 
tarthatjuk helyesnek, mert ott oly szakasz kezdődik, a mely-
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ben a szereplő személyek nem a Keresztelő tanítványai. — 
A harmadik helyről azt állítja, hogy az csak kései beszúrás 
abból az érdekből, hogy Jézus utolsó vacsorájának, melyet 
Bethaniában költött el, a szent városba való helyezése és a 
paschával való összekötése által nagyobb jelentőséget tulajdo-
nítsanak. — Ez puszta hypothesis. 

Közli: ltaffay S. 

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Herausgegeben von 
Β. Stade. 1902. 22. Jahrgang. 

Matihes J. C. (Amsterdam). A zsoltárok és a templomi cultus. 
Általános a meggyőződés, hogy a zsoltárkönyv a második 
templom énekeskönyve volt és hogy az egyes énekeket a 
gyülekezet a cultussal kapcsolatban liturgikus czélokra hasz-
nálta. M. a zsoltárkönyv e jellemével összefüggő néhány vitás 
pontot tesz megbeszélés tárgyává. 1. \fajjon a zsoltárok szer-
zői a priori templomi használatra készítették énekeiket vagy 
pedig az eredetileg magántermészetű költemények csak utólag 
a gyűjtemény és a cultusnál való alkalmazás révén váltak a 
gyülekezet énekeivé? A kérdés mondhatni azonos a zsoltár-
exegesis régi és sokat meghányt-vetett problémájával, hogy a 
számos zsoltárban előforduló egyes szám első személy a kö-
zösségről vagy, a költemény szerzőjéről értendő-e?1) M. nem 
mer dönteni. Bár nem valószínű, mégis lehetséges, hogy van-
nak zsoltárok, melyeket szerzőik nem a cultusnak szántak s 
melyekben nem a gyülekezet, de az illető költő érzelmei jut-
nak kifejezésre. 2.-Eltérők a nézetek, hogy a zsoltárokban 

*) Smend a Zeitsch. f. atl. Wiss. 1888. évfolyamában (p. 4 9 - 1 4 7 : 
Uber das Ich der Psalmen) részletesen kifejtette azon véleményét, hogy min-
den egyes „én" a zsoltárokban a gyülekezetre vonatkozik. Smend felfogását 
követi Baethgen (Die Psalmen, 1892). Duhm ellemben (Die Psalmen 1899) 
az „individuális" értelmezés mellett foglal állást. 
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lépten-nyomon felhangzó vágyakozás a templom, a szent hegy, 
az eló'csarnokok, a szentély után szószerint veendő avagy az 
szellemi értelemben csupán az Istennel való közösségre vonat-
kozik-e? M. a vitás zsoltárhelyek (84,4.5 15, 27,4 73, l 7 ) vizs-
gálata alapján arra az eredményre jut. mire már 1897-ben 
B. Jacob is jutott, hogy mindenütt, hol a zsoltárkönyvben a 
templomról, a szentélyró'l, oltárról és eló'csarnokokról, a Jahve 
sátrában vagy a Cion hegyén való idó'zésró'l van szó, e kifeje-
zéseket Jerusálemről illetve a tényleges cultusról kell érteni. 
Az ellenkező' felfogás elvetendő'. 3. A zsoltárok exegesisében 
folyton visszatér az az állítás, hogy vannak cultusellenes zsol-
tárok (407_9 508_14.23· 5118.J9), melyek az áldozást nem 
ajánlják, sőt a cultikus cselekmények ellen nyíltan polemi-
zálnak. Ha ez állítás igaz, érthetetlenné válik a gyűjtők eljá-
rása, kik, mint az exegeták általánosan elismerik, ép a cultus 
szolgálatába kívánták gyűjtemény őket helyezni. M. szerint az 
állítás téves és a tévedés a fenti versek helytelen értelmezé-
séből származik. A. 40. és 51. zs. hátterét oly nyomasztó po-
litikai viszonyok képezik, melyekben a gyülekezet nem tehet 
«leget cultikus kötelességeinek. Azért Isten most eltekint az 
áldozatoktól, nem mintha nem kívánná, de mert most lehetet-
lenség azoknak bemutatása. A viszonyok változásáig Isten 
megelégszik a bűnbánattal, a megtört szívvel, az imával és a 
thóraolvasással. Az 50. zs.-ban pedig a nyilvános áldozatokon 
kívül a magánáldozatok, a thóda és a neder, fontossága és 
haszna van a gyülekezeti tagok figyelmébe ajánlva. Ily ma-
gyarázattal az említett ellenmondás teljesen megszűnik. 

Hochfeld (Frankfurt a. Ο.). A Hanukka-iinnep keletkezése. A 
Hanukka ünnepről szóló tudósítások I. Makk. 4, 3 6_ 5 9 II. 
Makk. 10, t _ 8 Jos. Ant. XII. 7, 6 .7-ben és a Talmud és Midrás 
néhány szétszórt helyén találhatók. Mindé források megegyez-
nek abban, hogy a Hanukka a makkabeus szabadságharcz 
idejében keletkezett és hogy a templom megtisztításával áll 
kapcsolatban. A dátum (Kislev 25), az ünnep tartama (8 nap) 
szintén mindannyiuknál azonos. Eltérnek azomban a források 
egymástól az ünnep jellemét és formáját illetőleg. Az I. Makk.-
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könyv szerint a Hanukka pusztán történeti emlékünnep. 
Júdás és társai legyőzve Lysiast (164 Kr. e.) felvonultak a 
Cionra, a szentélyt megtisztították, az új áldozati oltárt fel-
avatták, ennek örömére 8 napon át ünnepet ültek, majd el-
rendelték, „hogy az oltár felavatásának ( = Hanukka, εγ/.αινισμος) 
napját évről-évre a maga idején, vagyis Kislev hó 25,-ikétől 
kezdve 8 napon keresztül vígsággal és ujongással meg kell 
ünnepelni." Az ünnep rítusáról e tudósítás semmit se mond. 
A II. Makk.-könyv viszont úgy tünteti fel a Hanukkát, mint a 
sátorünnepnek, a sukkotnak egy másik alakját. A Hanukka a 
Kislev (9.-ik) hóban tartott sukkot2). Ennek folytán az ünnepi 
szokásokat is olyanoknak írja le, a milyenek sukkotkor diva-
tosak. Júdás és társai „lombbal ékített botokat, szép galyakat, 
pálmaágakat hordtak és magasztaló énekeket énekeltek." Jo-
sephus, ki az ünnep eredetét az I. Makk.-könyv szerint be-
széli el, arról is megemlékszik, hogy a Hannukkát mécsesek 
ünnepének nevezik3). A talmudi és midrási helyek végül a 
szokásos mécsesgyujtás okáról mondanak el egyet-mást. Az 
adatok e különféleségéből érthető, hogy a Hanukkát illetőleg 
ma is még sok részletkérdés vita tárgya. Főleg a Makk.-
könyvek között észlelhető eltérés okoz nehézséget. Josephus 
és a későbbi zsidó iratok a Hanukka kérdésénél nem sokat 
nyomnak a latban. 

H. a két Makk.-könyv értékének és megbízhatóságának 
helyes mérlegelésében látja a bizonytalanság eloszlatására az 
egyetlen módot. Az I. Makk-könyvet idáig mindenki első rangú 
forrásnak ismerte el, mely mindenkép hitelt érdemel. Nem 
mondható ez a II. Makk.-könyvről. Ez a farizeus körökből 
származó irat tendentiosus munka, mely magán viseli a Has-
monäusok elleni gyűlölet bélyegét. Lehetőleg kicsinyíteni a Has-
monáusok dicsőségét, ez a munka egyik czélja, mely a Ha-
nukkáról szóló tudósításban is kifejezésre jut. A Hanukka a 

2) A tulajdonképpeni sukkot Tisri (7.-ik) hóra esett. 
3) A mai zsidóság is a Hanukka ünnepen mécsesekkel világítja ki a 

házakat, a zsinagógát. Első nap egy, második nap két, nyolczadik nap nyolcz 
mécsest gyújtanak meg. 
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hasmonäus dicsőség emlékünnepe volt. A farizeus pártnak ér-
dekében állott, hogy ez ne maradjon meg a köztudatban. Mi-
után az ünnepet magát többé eltörölni nem lehetett, mert az 
idő szentesítette azt, a Hasmonäusok ellenségei legalább igye-
keztek annak eredeti jelentőségét elhomályosítani. Tették ezt 
azáltal, hogy a Hanukkát a sukkot variatiójának tüntették fel. 
Evvel a Hanukkának éle le volt törve. — H.-nek a Hanukka 
történetére vonatkozó végső eredményei ekként a következők-
ben foglalhatók össze: a Hanukka — mint azt az I. Makk-
könyv hitelesen elbeszéli — a szentély újbóli felavatásának 
emlékére keletkezett (164 Kr. e.) és a hasmonäus ház magasz-
talására szolgált. Eredeti rítusáról, ünnepi szokásairól semmit 
se tudunk. A Hasmonäusok és farizeusok közötti szakadás 
idején (Joh. Hyrkanustól, 135 Kr. e., kezdve) utóbbiak párt-
gyülöletből a tulajdonképpeni értelmet elferdítették és a suk-
kot ünnepi szokásait is átvitték a Hanukkára. Ekkor jött di-
vatba a hanukkai mécsesek gyújtása, mi azelőtt csak sukkot 
alkalmával történt meg. Ε szokás később legjellemzőbb vonása 
lett az ünnepnek. 

Stade Β. (Glessen). Tejjel, mézzel folyó tartomány. Usener „Tej 
és méz" czimű, a Rhein. Museum (1902) hasábjain közlött 
tanulmányában azt állította, hogy az Ó T.-ban gyakran elő-
forduló, Kanaánra vonatkozó ezen kifejezés mythikus hátterű 
és eredetileg az Istenek országáról és a paradicsomról volt 
használatos. St. nem lát semmi akadályt, mi e felfogás elfo-
gadhatóságának útját állaná és felveti a kérdést, hogy assyr-
babyloniai mythusokban nem fordul-e elő a tej és méz, mint 
speciálisan az Istenek tápláléka ? Az assyriologusok igenleges 
válasza megvilágítaná a mythikus képzet eredetét és Izráelbe 
származásának korát is. — Zimmern a Schrader-féle Die Keil-
inschriften und das Α. Τ. (1902) 3.-ik kiadásának 526. lapján 
reflectálva St. e kérdésére megjegyzi, hogy a méz és a tejfel 
a babyloniai cultusban tényleg sokszor előfordul. A rituális 
szövegek gyakran emlegetik a kettőnek keverékét és arra is 
van adat, hogy uj Istenképek felavatásánál a méz és tejfel 
jelentős szerepet játszott. 

Közli: Hornyánszky Aladár. 



Könyvismertetés. 

Ménégoz Jenő: Elmélkedések az üdv evangéliumáról. Ford. ifj. Bartók György. 
Lenyomat az ,,Erd. Prot. Lap"-ból. Kolozsvár. 1902. 79. lap. Ara 1 kor. 

Kapható Stein János könyvkereskedésében és a fordítónál Kolozsvárt. 

Laschnak a párisi iskoláról szóló könyve alapján a Prot. 
Szemle 1902. 2-ik számában már szólottam Ménégozról, mint a 
fideismus megalapítójáról. Örömmel jelzem most, hogy Ménégoz 
theol. felfogását most a saját munkájából is megismerheti az ez 
iránt érdekló'dó' magyar theologus. Ifjú Bartók György hasznos 
munkát végzett, a mikor e művet eleven, sima, világos magyar-
sággal nyelvünkre fordította. A külföld szaktudósainak ilynemű 
jellemző, alapvető műveinek a magyarra fordítása mindenkép 
nagy nyereség volna a hazai theologiai tudományra nézve. Nye-
reségnek tekintem ezt a fordítást is, a melynél csak azt kifogáso-
lom, hogy az idegen szakkifejezéseket a Budapesti Hírlap 
divatja szerint akarja írni a fordító, de ezt se következetesen. 

Nálunk jobbára ismeretlen dologról lévén szó, a midőn e 
kis könyvecskét a szakemberek figyelmébe és pártolásába aján-
lom, gondolatmenetének rövid vázolásával teszem azt. Az I. rész 
a lét mysteriumáról és az igazság megismeréséről szól. Konsta-
tálja, hogy az emberi gondolkodás csak a kételkedésig bir el-
jutni, de a lét titkának a kulcsát csak az emberi lélekben lakozó 
isteni lélek adhatja meg a kijelentés közlésével, melyet aztán 
az ember megismer és okoskodása tárgyává tesz. Az Istenhez 
való viszonynak így kettős köre létesül: a vallási és az erkölcsi. 
Amaz az Isten kegyelméről, emez az akaratáról szól. Amint az 
ember Istenhez való viszonya tudatára jut, felismeri Istentől 
való eltávozását, a bűnt s felkél benne az Istennel való egyesü-
lés utáni vágyódás. De erre csak a bűn bocsánata útján jut el 
az ember. Ennek feltételeit tárja elénk az evangélium, az örven-
detes hir. Az élő kijelentés maga a Jézus Krisztus. A II. rész 
most már a hitről és a hit által való megigazulásról szól. A 
bűnbocsánat után vágyó lélek minden kérdésére Jézusnál találja 
meg a feleletet. S ő az Isten végtelen szeretetéről és arról biztosit, 
hogy az Istennel való egyesülésnek, a minek a bűn útjá-
ban áll, egyetlen feltétele a hit, vagyis a léleknek Istennel való 
egyesülése. Ha ez megvan, a bűn bocsánatát, az igazságot Isten 
ingyen, vagyis minden más feltétel nélkül megadja. A megiga-
zulásnak ezt a feltételét igyekezett kifejezésre juttatni már az Ó-
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testamentum is, a melynek népe körében Mózes az engedel-
mességet, a profetismus az istenfélelmet, a Keresztelő a megtérést 
prédikálta. A III. részben szerzőnk a megigazulás tanának a 
Krisztus megjelenése után való további folyamatáról beszél. 
Jézus világos tétele volt: a ki hisz, üdvözül. Ε hitet hangsúlyozta 
Pál a törvény cselekedetei, Luther az egyház u. n. jócselekedetei 
ellenében. Ma ismét hangsúlyoznunk kell ezt a hitet nem a 
materialismus és a pantheismus, hanem az orthodoxia és a 
liberalismus ellenében. Mindkét irányzat tévedése abból ered, 
hogy a hitet az elhivéssal azonosítja. Igy aztán az orthodoxia a 
hitet elhivéssé téve, bizonyos történetileg előállott, szükséges és 
jogosult, do az üdvösség dolgában lényegtelen elemekhez köti a 
üdvöt, a liberalismus meg az elhivés ellen akarva tiltakozni, a 
hit által való igazulás igaz tana helyére a szeretetet kívánja 
tenni. Pedig a szeretetnek az alapja a hit. Ezért kell a sola fide 
jelszavát erőteljesen hangoztatni. Sola szemben az orthodoxiával, 
fide szemben a liberalismussal. A IV. rész a hit által való meg-
igazulás tanának mai jelentőségét és általános voltát fejtegeti. 
Az egyes emberek és egész népek tényleges állapotából, lelki 
életének irányából indulva ki, arra a tapasztalati tényre tatai, 
hogy nem mindenki képes a hit ez egyedüli jelentőségének a fel-
ismerésére. Vannak azonban itt is nemcsak makacs és hozzáfér-
hetlen ellenfelek, hanem készséges lelkek is. Ezeket kell az evan-
gélium helyes hirdetésével megnyerni, s a hivők lelki örömének 
és békességének részesévé tenni. Itt az egyén bizonyosságát a 
közösség bizonyságtételével kell erősíteni, mert az Individualismus 
egyoldalú hangsúlyozása könnyen tévedésbe ejt. Végül az V. rész 
a hit által való megigazulás tanának tartalmát vázolja. Ido tar-
tozik a dogmatika egész anyaga részint mint e tan előzménye, 
részint mint következménye. — Az egész mű világos, egyszerű, 
keresetlen, úgy hogy nemcsak a szakember, hanem minden mű-
velt lélek élvezettel és haszonnal olvashatja. 

Raffay S. 

Zahn Th., Grundriss der Geschichte des neutestamentlichen Kanons. Eine 
Ergänzung zu der Einleitung in das Neue Testament. Leipzig. Deichert. 1901. 

84 lap. 2 · 80 Mk. 

Az újszövetségi és az őskeresztyén irodalom egyik legala-
posabb kutatójának és ismerőjének e munkája nemcsak írójának 
szakismeretei, hanem az e nemű önálló irodalmi termékek rit-
kasága miatt is különösen méltó a figyelemre. Az újszövetséghez 
irott bevezetések rendszerint a kánon történetét is vázolják 
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ugyan, de csakis nagy vonásokban. Zahnnak ez a műve sem 
terjedelme, hanem inkább adatainak gazdagsága és lehető biz-
tossága által tűnik ki. A kánon sző történetének hosszú fejte-
getése után Zahn a kánon gyűjtésének történetére tér rá. Ada-
tokkal igyekszik bizonyítani, hogy a második század elején a 
négy evangélium, a páli levelek és a katholikus levelek nagyobb 
része gyűjteményekben az egyes egyházak rendelkezésére készen 
állott s az istentisztelet alkalmával felolvasás tárgyai voltak. II. 
Péter 3,, 5 alapján állítja, hogy a páli levelek gyűjteménye már 
az első században megvolt. Kissé talán messze is megy a követ-
keztetéseiben, a midőn azt mondja, hogy 8 0 - 1 1 0 közt már 
nemcsak készen voltak az új szövetségi iratok, hanem azokat a 
nyilvános istentiszteletek alkalmával olvasták is. Ez azonban nála 
is inkább csak következtetés, mint adatokkal bizonyított tény. A 
könyv végén a mellékletek állanak: a muratori kánon, a Cod. 
Clar. kánon, az afrikai 360-ból, a római 382-ből és egy syr 
400 tájáról. 

Baffay S. 

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS. 

A Debreczeni Protestáns Lap f. évi 4. ik számának 57. lapján a Theo-
logiai Szaklapra vonatkozólag a következő szavak olvashatók : „Ä kik a kül-
földi szakfolyóiratokat jára t ják , vagy olvassák, azok természetesen nem talál-
nak benne olyas dolgot, a mit előbb már nem olvastak volna, a mennyiben 
a szakemberek az őket közvetetlenebbül érdekelő irodalmi termékeket első kéz-
ből szokták megszerezni. Ámde a kik nincsenek ebben a helyzetben, vagy ép-
pen c s a k magyar nyelvű munkákat szeretnek olvasni és megelégesznek az 
eklektikus, vagy encyklopaedikus ismeretszerzéssel : azoknak a kívánságát ez 
a szaklap, a mi hazai viszonyaink között és a jelen időben, egészen kielégít-
heti, annyival inkább, mert versenytárs nélkül áll és aránylag még olcsó is." 
Theol. Szaklapunkat, mint azt bevezető czikkünkben kifejtettük, eredeti 
és önálló tanulmányok közlésére alapítottuk. ígéretünkhöz ez ideig hivek ma-
radtunk. A Debr. Prot. Lap szakfolyóiratokban járatos ismeretlen referense ez-
zel ellenkezőt állít. Ezért is ezennel felszólítjuk őt, hogy a Theol. Szaklap 
eddigi czikkeiről egyenként mutassa ki, hogy azok tartalmát vagy eredmé-
nyeit melyik külföldi szakfolyóiratban olvasta? 

A szerkesztők. 



A magyarországi ág. hitv. evang. egyház theo-
logiai rendszere." 

Az evang. egyetemes egyház 1900. évi közgyűlése a theo-
logiák és a tanítóképző intézetek rendezésének ügyében egy 
bizottságot küldött ki, melynek a theologiák ügyéről tanácskozó 
albizottsága készítette a fenti czimet viselő javaslatot. Hogy ezt 
éppen theologiai rendszernek, systema theologiaenak nevezte, annak 
a kis tévedésnek bizonyosan az az oka, de egyúttal a kétség-
telen bizonyítéka is, hogy egyetlen szakember sem volt a bizott-
ságban. 

A megbízatás, a melynek alapján a tervezet készült; a 
czél, a melyet szolgálni van hivatva; a messze jövőre kiható 
óriási jelentőség, a mely megvalósulása esetén a nyomában kelni 
fog; az életbevágó változtatásoknak egész sorozata, a melyeket 
tervez, mind-mind egyenesen kihívja a legnagyobb érdeklődést, 
a legkomolyabb tárgyalást, a legbehatóbb bírálatot. Hogy e 
Szaklapban is szóvá teszszük e tervezetet, azt az a sajnálatos 
körülmény teszi érthetővé, sőt követeli meg, mert e „rendszer", 
talán akaratlanul is egy életképes főiskola halálát és a theolo-
giai tudományos munkálkodás teljes veszedelmét készíti elő 
az evang. egyházban. 

Hogy tisztán lássuk, miről is van szó, rövidesen meg kell 
emlékeznem a történeti előzményekről. Nem kezdem messze, 
csak a pozsonyi theol. akadémia alapításáig megyek vissza. 
Csaknem húsz esztendeig tartó tervezgetés és alkudozás után 
az egyetemes egyház a pozsonyi gyülekezet nagyszerű támoga-
tásával végre 1882 őszén megnyithatta teljesen szakszerűen be-
rendezett egyetemes theol. akadémiáját Pozsonyban. Szakszerű-

Theo l . Szaklap . !. évf . IQ 



258 

ségét bizonyította az, hogy az egyház ez akadémián a theologiai 
fó'tudományszakok mindenikének rendes tanszéket állított s igy 
hat rendes és két magántanári állást szervezett. Ha a sok küz-
delem és alkudozás miatt nem is lehetett mindjárt olyan aka-
démiát létesíteni, amilyent már évtizedekkel előbb az emelkedett 
lelkű Prónay Gábor az acsai értekezleten tervezett, s amilyent az 
egyetemes egyház szüksége, tekintélye és a jövő feladatai meg-
kívántak volna, mégis tagadhatlan, hogy az utóbbi idők egyik 
legszebb és leghatalmasabb alkotása az egyetemes akadémia 
volt. Mert ha nem is lehetett ez akadémiát mindjárt a külföldi 
egyetemek színvonalára emelni, mégis oly főiskolát létesített 
benne az egyetemes egyház, a mely a tovább fejlesztésre min-
denkép alkalmas. Miként a pozsonyi egyházzal kötött szer-
ződés és az akadémia előmunkálatai mutatják, csakugyan ez is 
volt állandóan a czél. Az egyetemes egyházban hitt is mindenki 
annyi erőt és komolyságot, hogy akadémiáját fokozatosan mind 
tovább fejleszti. S nem is tagadhatja senki, hogy erejének s 
tehetségének mértéke szerint az egyház e kötelezettségének mind 
ez ideig eleget tenni igyekezett. 

Az egyetemes theol. akadémia tanárai is kezdettől fogva 
mindig érezték a hivatás nagyságát, a melyet be kellett tölte-
niök, ezért kezdettől fogva mindent elkövettek az akadémia tu-
dományos színvonalának emelésére. Nemcsak az idealista 
Schneller tett meg e tekintetben minden lehetőt, hanem a ta-
nári kar valamennyi tagja a komoly tudományos munkálkodás-
nak szentelte minden erejét és idejét. A theologiai tudomány 
szakszerű művelésének igy a pozsonyi egyetemes akadémia 
mindenkor góczpontja volt. 

De mindezek daczára sem lett azzá, amivé kellett volna 
lennie. De nem is lehetett, mert az akadémia fejlesztése nem 
történt oly arányban, amint azt a gyakorlati élet, a kor szelleme, 
az egyetemes egyház érdeke és tekintélye kívánta. Az egyetemes 
egyház theologiai akadémiája mind máig csonka és befejezetlen. És 
ennek okait nemcsak az anyagi viszonyokban, hanem az akadémia 
sajátságos szervezetében, az egyetemes egyház öntudatának 
meggyengülésében, és bizonyos kerületi érdekek túlságos elő-
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térbe nyomulásában találhatjuk fel. Ε szempontok együttes érvé-
nyesülése vetette fel egy évtizeddel ezelőtt, s ápolta egész mosta-
náig az egyesités gondolatát. Kezdetben az is az egyetemi 
színvonalon álló fakultás létesítését tartotta szem előtt. Az 
egyesités terve azonban az alapítványok kérdésén megfeneklett. 

Ε kudarcz után az lett volna természetes, ha az egye-
temes egyház a törvény rendelkezésének megfelelően a maga 
theol. főiskoláját fakultássá teszi. Ez egyetlen helyes meg-
megoldást azonban az egyesités, beolvasztás, rendezés, az állami 
fakultás állítása kérdéseinek folytonos felszínen tartásával mind 
ez ideig elodázták. De mert mindenki érzi és tudja, hogy ezt 
az ügyet valahára mégis csak rendezni kell, s mert a három 
theol. főiskola egymáshoz való viszonyát a gyakorlati élet éppen 
úgy, mint a zsinati törvény követeli, ezért a mult évben egy al-
bizottságot küldöttek ki a theologiák rendezésére vonatkozó 
végleges tervezet készítésére. Ε tervezet most előttünk fekszik. 
Roppant fontossága követeli a komoly tárgyalást. 

A javaslat tartalma rövidesen a következő: 1—28 lapokon 
ki van fejtve a „theologiai rendszer", 29—43. lapokon a meg-
okolás. A „theologiai rendszer" XI. szakaszra oszlik. Az I. sza-
kasz „Alapelvi határozatok". Itt, amint azt a megokolás mutatja, 
az Egyh. Alk. 215. §.-ban kifejezett „egyetemes jelleg" félreértése 
okozta azt a felfogást, mely szerint az egyetemes jelleg magában 
rejti a három theol. főiskola uniformizálását. Az „egyetemes 
jellegűség" ezt nem kívánja, de még azt sem jelenti, hogy az 
egyetemes egyház tartozik a kerületek által alapított, kezelt és 
fenntartott főiskolákat segíteni vagy fenntartani, hanem csak azt, 
hogy az egyetemes egyház mindeniket az egyetemes egyház 
javára működőknek tekinti s igy bizonyítványaikat egyetemesen 
érvényeseknek és kötelezőknek nyilvánítja. Ha e mellett támo-
gatja is őket, helyesen teszi, de azért nem köteles e miatt a 
maga saját intézetét feláldozni. A II. szakasz „A theol. főiskola 
feladata és alakjai" czímen az Egyh. Alk.-tói eltérően a theol. 
fakultást és a theol. akadémiát különbözteti meg. Az akadémia 
elnevezést azért kívánja a törvény által intézeteknek nevezett 
theologiákra is alkalmazni, mert a ref. egyház theologiái is ezt 
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a nevet viselik. Igen, de feledi, hogy azokon a szakrendszer 
lehető keresztülvitelét is megtaláljuk, mig e javaslat a szak-
rendszert teljesen megszűnteti s az általa tervezett intézetek 
csakis czimükben maradnak akadémiák. Már magának a theo-
logiai főiskola" feladatának a meghatározása is mutatja ezt a 
felemás szempontot. A javaslat szerint „a theol. főiskola feladata: 
a theologiának, mint elméleti és gyakorlati tudománynak az ág. 
hitv. ev. egyház tanai és a tanszabadság elve alapján való önálló 
művelése, s egyszersmind a magyarországi ág. hitv. ev. ker. egy-
ház számára alkalmas lelkészek, középiskolai vallástanárok és 
theologiai tanárok képzése." Megjegyzem, hogy a theol. tanári 
képzésnek a középiskolai vallástanári képzést fölibe helyezi. A 
theol. fakultást igy képzeli: „A theol. fakultás olyan egyetemi 
színvonalon álló s az egyetemi szakrendszer szerint szervezett 
theologiai tanintézet, melynek czélja a bölcsészeti és theologiai 
tudományok önálló művelése s e mellett a lelkészi hivatal gya-
korlására szükséges ismeretek közlése." A fakultáson tehát sem 
vallástanárokat, sem theologiai tanárokat nem képeznek. A theol. 
akadémia szerinte „négy évfolyammal biró olyan theologiai fő-
iskola, melynek első három évfolyamában kiválóan az elméleti 
theologiai, a negyedik évfolyamában pedig kiválóan a gyakorlati 
theologiai tudományok adatnak elő, tekintettel a theol. főiskola 
feladatát képező irányelvekre." A II. szakasz „Tananyag és tan-
rend a theologiai akadémiában" czimen 6 csoportba szedi az 
előadandókat, melyekhez 11-féle seminariumot csatol. Ezt a 
tananyagot középiskolai módon be is osztja úgy, hogy a tanul-
mányozásra se tanárnak, se tanulónak ideje nem maradhat. A döntő 
szempont pedig ennek megállapításánál egyrészt a „tanári munka-
erő kellő kihasználása", másrészt az intézetekbe való átlépés 
megkönnyítése. Colloquium kötelezőleg mindig az első félév végén 
tartandó. Minden év végén külön vizsgálat van s a tanítás szept. 
1-től június 30-ig a karácsonyi és húsvéti szünetek kivételével 
folytonos. Minden tanár köteles tankönyvet használni. A IV. sza-
kasz a „Theologiai tanárok"-ról szól. A középiskolai tanárok 
fizetéséből indulva ki elsőbb is a fizetésüket állapítja meg. Az-
tán elfeledkezve arról; hogy főiskoláról van szó. a rendes tanár 
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után teszi a magántanárt s csak azok után a félreértett rend-
kívüli tanárt. A tanári karnak döntő tagjaiul kívánja tekinteni 
a bejáró óraadókat is. Ez azonban bizonyosan ismét csak egy 
kis félreértés lesz. Az V. szakasz a „Theologiai akadémiai hall-
gatók" czimen, a VI. szakasz a „Fegyelem" czimen, a VII. sza-
kasz a „Theologiai akadémiai vizsgálatok" czimen részint a 
régi gyakorlatot kanonizálja, részint egészen új intézkedéseket 
tervez. A VIII. szakasz a „Felavatás, gyakorlati év, segéd- és 
helyettes lelkész" dolgait szedi rendbe. A IX. szakasz a „Lel-
készi, theologiai tanári és vallástanári képesítés "-ről szól. Tehát 
a vallástanár képesítését itt is magasabbnak jelzi, mint a theo-
logiai tanárét. A X. szakasz „A theologiai akadémia kormány-
zatáról szól. A XI. aztán „A theologiai Rendszer alkalmazása a 
létező theologiai főiskolára" czimen az egész munkálat koronáját 
képezi. Itt tűnik ki, hogy a javaslat főczélzata az volt, hogy 
Eperjest és Sopront kiemeljék tarthatatlan helyzetükből s az 
egyetemes egyház Pozsonyban lévő egyetemes theol. akadémiá-
jával egyenrangú theologiai akadémiának nyilvánítsák". Csakhogy 
az „egyenrangúság" nem a czimen fordul meg. Nem is az ennek 
az elérésére vezető út, hogy mert Eperjest nem lehet Pozsony 
színvonalára felemelni, hát Pozsonyt kell Eperjes szintjéig lefo-
kozni. Ε lefokozás vádja ellen, — mert érzi, hogy rászolgált, — 
a javaslat tiltakozik ugyan, de tényleg ezt munkálja, a mikor 
Pozsonyból egy rendes tanárt Eperjesre kiván áthelyezni, egyet 
magántanárrá akar lefokozni, s a magántanárt Sopronba óhajtja 
áttétetni, csakhogy az „egyenrangúságot" elérhesse. 

A javaslat a maga egészében szomorú jelensége annak, 
hogy korunk valóban nemcsak a nagy alkotásokra képtelen, 
hanem még az elődök hagyatékának a fejlesztésére, sőt megtar-
tására sincs elegendő ereje. Ma a megalkuvás, az alkalmazkodás, 
a paktálás korát éljük. S nyomainkat nem maradandó alkotások, 
hanem romok és törmelékek jelzik. 

A bizottságnak az lett volna a feladata, hogy oly javas-
latot készítsen, a melynek alapján a három theologiai főiskola 
mindenike a maga sajátos jellemének és czéljának megtartásával az 
együttes munkálkodás és a haladás útjára léphet. S e helyett oly 
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javaslattal állott elő, a mely a két kerületi theologiát csak-
ugyan emeli ugyan, de az egyetemes egyház akadémiáját örökre 
megbénítja, a tudományos munkásságnak pedig teljesen útját 
vágja. Nem mondom, hogy ez volt a czélja, de azt igenis állí-
tom, hogy ez lenne a javaslat eredménye. Az pedig szomorú 
rendezés, a mely életképes intézményeket tipor el. Nagyon 
hasonlít ez ahhoz az eljáráshoz, a mikor valaki a rozoga 
épület tatarozásához az új épület falaiból szedi ki az ép 
téglákat. 

A javaslat kimondott czélja a gyönge Eperjesnek és Sop-
ronnak erősítése. Mindenki örömmel üdvözli ezt a szükséges 
erősítést. De hogy miért kellene ezért Pozsonyt gyöngíteni, ezt 
igen bajos belátni. Az bizonyos, hogy négy tanfolyamú főiskolát 
három tanerővel fentartani, mint azt Eperjes cselekszi, példátlan 
dolog a főiskolák történetében. De ezen nem úgy kell segíteni, 
hogy Pozsonyt megbénítsák, hanem, hogy Eperjesnek adják meg 
a rendezkedésre szükséges anyagi segítséget. 

Azt mondja a javaslat, hogy Pozsonyban a tanárok sokan 
vannak; munkaerejük nincs kellően kihasználva, mert hetenként 
csak 10 órára vannak kötelezve. Ez a vád nemcsak nem illik 
a mai korba, nemcsak nem méltó az evangéliumon nyugvó egy-
házunk emelkedett szelleméhez, de nem is méltányos. Akkor 
volna helyén, ha a pozsonyi egyetemes akadémia tanárai nem 
szentelnék minden idejüket a komoly tanulmányozásra. De hát 
azt az ellenségük sem állíthatja, hogy amióta csak az akadémia 
fennáll, a pozsonyi akadémia tanárai nem jártak mindenkor a 
legelső sorban ott, a hol komoly tudományos munkáról volt szó. 
De különben is a főiskolai tanár nem óraadó, hanem kutató. 
Nem napszámba dolgozik, hanem hivatásból. Nem az intézet 
statutumai, hanem a hajlamai irányítják és szabályozzák. A 
főiskolai tanár állása bizalmi állás a szó legszebb értelmében. 
Azt megteheti a főiskola fenntartó hatósága, hogy a választás-
nál alaposan meggondolja, kibe helyezi bizodalmát, de ezt a bi-
zodalmat nem szabad mégcsúfolnia azzal, hogy óraszámhoz köti 
a tanár munkásságának értékelését. Magának az akadémiának 
alapításakor sokkal emelkedettebb szempont vezette az alkotókat. 
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A tiz órát csak mértékül állapították meg. S hogy a maga 
szakát mindenik teljes erejével művelhesse, ezért kötötték ki, 
hogy az akadémia tanárai semmiféle magánórát nem vállalhatnak, 
mellékfoglalkozást nem űzhetnek, más intézetekben is csak a 
felsőbb hatóság engedélyével segédkezhetnek. Szinte csodálatos 
hát a javaslat ama rendelkezése, mely a theol. tanár óraszámát 
18—22-ben kívánja megállapítani. Ez visszaesés nemcsak a 
múlttal, hanem még a középiskolával szemben is. Aki 18—22 
órát ád hetenként, az a megmaradt szabad idejét nem tölti az 
íróasztal felett görnyedve, hanem pihenést, szórakozást fog 
keresni. Nagyon téves az a felfogás, hogy csak akkor van a 
professor munkaereje kihasználva, ha mennél több órát adatnak 
vele. A külföldi főiskolákon a rendes tanár kötelező óraszáma 
4—5. Külföldön még azt is megteszik, hogy egy-egy tudósnak a 
szakszerű tanulmányozás lehetővé tétele érdekében teljes fel-
mentést adnak az előadásoktól. Tanulmányútakra küldik s csak 
a tudós munkásságot kívánják tőle. Hiszen a főiskolai tanár 
tiszte már nem a tanítás, hanem a tudomány művelése. 
Munkálkódásának a gyakorlati jelentősége aztán abban van, 
hogy a munkálkodása eredményét előterjeszti. S munkaereje 
akkor van kihasználva, ha alkalmat, időt adnak neki a tanul-
mányozás beható folytatására, ha munkakedvét fokozzák, ha 
gondtalanságát biztosítják. A főiskolai tanár akkor tölti tehát 
be igazán a hivatását, ha nem az akadémiai katedrán, hanem 
az íróasztala mellett tölt mennél több órát. A katedrán töltött 
órái így lesznek igazán értékesek, tanulságosak, főiskolához 
méltók. Nagyon rosz politika cLZj 3j mely a tanárt meg akarja 
fosztani a tanulmányozáshoz szükséges időtől és nyugalomtól. 
Megtakaríthatnak tán vele egy tanári fizetést, de e csekély 
értéken elveszítik az igazi értéket: a tudomány művelésében, 
önálló és készséges kutatásában rejlő szellemi kincseket. 
Csodálatos,· hogy ezt ez az egyetemes bizottság szem elől 
téveszti akkor, amikor a középiskolai tanárnak, a népiskolai 
tanítónak s minden oktatással foglalkozó embernek is az óra-
számát lehetőleg leszállítani igyekeznek, mert mindenki jól tudja, 
hogy bizonyos lelki nyugalomra van szüksége annak, akitől 
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eredményes szellemi munkát várnak. Annál nagyobb nyugalomra, 
annál több időre van azonban szüksége annak, akinek az állása 
természete maga megköveteli az önálló tanulmányozást. Az erők 
helyes kihasználása a főiskolán csakis az lehet, hogy aki dolgozik, 
annak adjanak még több alkalmat, még több időt a munkásságra, 
s ne akadályozzák a tanulmányozás szabad s kedvvel űzött folyta-
tásában. 

De a javaslatnak a tudományos szabadság korlátozása és 
a főiskolai színvonal leszállítása talán a legszomorúbb részlete. 
Mindkettőnek emelését várhattuk joggal s mindkettő meg-
tagadását kell tapasztalnunk. Azt vártuk, hogy a teljesen 
„egyetemi szakrendszer szerint berendezett" egyetemes theologiai 
akadémiát a törvény rendelkezésének megfelelően fakultássá 
fogják emeltetni, s e helyett az évtizedek keserves küzdelmein 
annyira-mennyire felemelkedett s fejlődésnek indult jól rendezett 
főiskola további fejlődésének az útját is beláthatlan időkre 
elvágják. Azt vártuk, hogy a tudomány szabadságának és a 
haladásnak újabb erős biztosítékokat emelnek, s most egyszerre 
csak be akarják hozni a külső tekintély uralmát. Mikép fér 
meg ezzel a tanszabadság, mikép az önálló kutatás? a javaslat 
készítője talán érti, én érteni nem tudom. Mennyivel emelkedettebb 
az eddigi szervezet, s maga az Egyházalkotmány is! Az nem a 
tanoknak, hanem az egyház hitelveinek megtartására kötelez. 
Azoknak a hitelveknek, amelyeknek csak történeti jelenségei 
a dogmák; azoknak a hitelveknek, melyek örök igazságok, melyek 
az egész evangélikus keresztyén életfelfogás és vallásos világ-
nézet tengelyeit képezik. Az evang. egyház ép abban különbözik 
más vallásos közösségektől, hogy míg másutt az egyházhoz való 
tartozásnak sok intézményes tényezője is van, addig itt az egy-
házhoz való tartozás elvi, benső, szellemi. A sokféle egyéni 
képesség és adomány közt az összetartó kapocs az azonos lélek 
De az azonos lélek, az azonos szellem mindenkiből a maga 
szájával szól, a maga nyelvével beszél. A haladásnak abban van 
az előfeltétele és a biztosítéka, ha mindenki szabadon érvénye-
sítheti a benne élő szellemi adományokat. Ezeket uniformizálni 
nem lehet, nem is szabad, külső feltételekhez kötni helytelen, de 
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az azonos szellemet erősíteni ép a szabadság lehető teljes biztosítása 
alapján, üdvös és áldásos. Nemcsak az Egyházalkotmánynyal 
szemben mondhatjuk hát ellentétesnek a javaslat e rendelkezését, 
hanem teljes joggal mondhatjuk azt is, hogy ez nem az evang. 
egyház szelleme. Ez az uniformizáló, mindent a külső' tekintély 
igájába hajtó katholicismus kisértő árnyéka. Ez ellen pedig 
nemcsak a tudomány szabadsága, hanem egyházunk szelleme 
nevében is tiltakoznunk kell. 

S ha már a tekintély feltétlen uralmát akarja a javaslat 
megalapítani, akkor következetesen tovább is kellett volna 
mennie. A mikor a főiskolai tanárt tankönyvek használatára 
kényszeríti, akkor már a tudományos szempontot a jövendő 
theologiai főiskolákról úgyis kiküszöbölte örökre. Ha eddig ment, 
s ha a külső tekintély alá helyezi a tudományos kutatást, 
akkor ezeket a használandó tankönyveket a püspöki „imprimatur" 
jelzéssel feltétlenül el kell láttatnia. 

Tudom én azt nagyon jól, s nem is akarom feledni, hogy 
a javaslatnak ezek az intézkedései azért készültek, mert mindig 
akadnak, akik a tudomány szabadsága czímén meg is támadják 
az egyház tanait vagy gúnyolják, tán rombolják is az egyház 
legszentebb javait. De ez koránsem tesz annyi kárt, mint ha a 
tudományos kutatásnak teljesen útját vágjuk. Az eleven embert 
nem úgy szokták féken tartani, hogy ketreczbe zárják, vagy 
kezét-lábát levágják, hanem úgy, hogy a benne lévő energiát 
helyes munka szolgálatába terelik. Azt is tudom, hogy a dogma 
kiemelését az a tapasztalat szülte, hogy a szabadság jelszavával 
egyesek minden felekezetiességet támadnak, sőt sokszor vallástalan 
elméleteken lovagolnak. De ez sem olyan baj, mintha a véle-
mény szabad nyilvánítását a szájkosárrendszerrel lehetetlenné 
teszik. A theologiai tanszékek betöltésénél elvégre is van az 
egyháznak módja arra, hogy a neki legjobban megtelelő 
embereket ültesse a főiskolák tanszékeire. De ha azok közt 
vannak túlzók is, azokkal szemben sem szabad soha feledni, 
hogy a mikor azok az igazságot kutatják, feltétlenül az evan-
géliumi egyház érdekeit és javát szolgálják. Mert az evangélium 
egyháza a felvilágosultság és szabadság otthona. A reformátió 
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nem a 16. század egy eseménye csak, hanem egy elv diadala; 
nem történeti puszta tény csupán, hanem egy folyton megújuló 
folyamat, amelynek vége csakis akkor szakad, ha az igazságot 
mindenki ismeri és cselekszi is. Ez igazság pedig nem áll készen 
sehol, egyetlen egyház tanrendszerében sem, mert az igazság 
egyedül az Istennél van. Ezt kutatni, megismerni és megismer-
tetni mindenkinek kötelessége s ennek a munkásait szabad 
mozgásukban gátolni vétek. A kutatás szabadsága, a tudomány 
önállósága, az egyén függetlensége érdekében tehát e „rendszer" 
uralomra emelése ellen tiltakoznunk kell. Azt is tudom, hogy 
a tankönyvek behozatalával a tanulók helyzetét akarják meg-
könnyíteni. De hát eltekintve attól, hogy theologiai tankönyveink 
egyáltalán nincsenek, vannak tárgyak, amelyekhez nem is 
lesznek soha, mert pl. az írásmagyarázat tankönyvét elkészíteni 
egyenesen lehetetlen. 

A javaslat tervezője úgy látszik nem ismeri a seminariumok 
természetét és feladatát sem, mert különben nem hozott volna 
11 semináriumot javaslatba. Természetes, hogy a tervezet szerint 
ezek mindenikét köteles a theologus végigdolgozni. Ma is sok a 
kötelező seminai'ium, de a komoly munkálkodás érdekében ezen 
is változtatni kellene. Ki kellene mondani, hogy minden theologus 
minden félévben egy seminariumban dolgozni köteles. Mert ha 
több seminariumban kell dolgoznia, sehol se végez becsületes 
munkát. Összecsapott munkának meg van ugyan tetszetős 
látszata, de értéke és haszna nincsen. A seminarium a főiskola 
tulajdonképi jellemzője. Mert ez az a műhely, amelyben a tudós 
a tudomány leendő munkását bevezeti a tudomány kutatásának 
a methodusába. Ott már nem a maga munkája eredményét 
terjeszti elő, hanem együtt dolgozik azokkal, kik az övéhez hasonló 
tudományos magaslatra emelkedni kivannak. A főiskolai semi-
narium igazi jelleme azt kívánná, hogy minden theologus csak 
egyetlen semináriumot látogasson éveken keresztül. Azt, amely 
az ő jövendő szakjának a feldolgozásával foglalkozik. A semi-
narium úgy, amint az a magyar theologiákon van bevezetve, 
voltakép csak gyakorló óra, de nem a tudós munkára alkalmat 
nyújtó együttes tanulmányozás tere. Ezért hogy c-akis az 
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dolgozik benne, aki éppen a kijelölt munkát elhozza, s a ki 
esetleg hivatalos bírálatot mond róla. A többire nézve a semi-
narium legtöbb esetben eredménytelen. A javaslat ezt a helytelen 
eljárást nemcsak szentesíti, hanem egyenesen a középiskolai 
havi munkák köteles hozatalának a párhuzamosává teszi. A 
gyakorlati theologiai seminariumot azonban a tudományos 
seminariumokkal nem szükséges éppen azonos szempont alá 
vonni s így a gyakorlati seminarium látogatását akár a tanul-
mányozás egész idejére is kötelezó'vé lehetne tenni. így a 
gyakorlati érdeknek is. azt hiszem, elég volna téve. 

A fó'iskolai jelleggel ellenkezik az évenkénti vizsgálat, só't 
igazában a kötelező colloquium is. Ez utóbbit csak a főtárgyakra 
kellene szorítani, a vizsgálatokat pedig a pozsonyi mintára kell 
tovább is fentartani. Az egész oktatást pedig nem az éves, 
hanem a féléves, rendszer szerint kell berendezni. 

De persze a javaslat merőben csak gyakorlati czélokat tart 
szem előtt. A theologusokra nézve, hogy jő gyakorló papok 
lehessenek. A professorokra nézve, hogy munkaerejük alaposan 
ki legyen használva. Ami az első pontot illeti, arra nézve csak 
azt jegyzem meg, hogy egyházunknak csakugyan nagy szüksége 
van arra, hogy jó és öntudatos vezetői legyenek. Ennek a 
biztosítéka azonban nem bizonyos teendők elvégzésének begyakor-
lása, hanem bizonyos szellemnek elsajátítása. Nem csak azt kell 
áz evang. lelkésznek tudnia, mit mikép végezzen, hanem sokkal 
inkább azt, hogy mit miért cselekszik és mond. A fő követelmény 
tehát a lelkészképzésnél az, hogy aki egy nép vezetője akar 
lenni, annak kiforrott jellemnek kell lennie, aki meggyőződésből 
él, aki világos czéltudattal, emelkedett életnézettel, evangéliumi 
szellemmel teljes világnézettel áll, él és vezet. Az evangéliumi 
lelkészi hivatást nem szabad mesterséggé alacsonyítani. Aki 
öntudatos ember, mindenütt megállja a helyét, aki nem az, ha 
még úgy tudja is, hogyan kell a funktiókat végeznie, mégis 
több kárt tesz, mint hasznot. Persze, hogy azt is tudnia kell 
minden papnak, mit hogyan kell végeznie, de ezt a legutolsó 
egyházfi is megmondja neki. A theologián begyakorolni ezt 
különben sem lehet, mert evang. egyházunknak egyik jellemző 



268 

gyöngesége az is, hogy ahány egyházközség, annyiféle formája 
van benne az istentiszteletnek. Avagy a theologiának kell itt 
egyformaságot teremtenie? Akkor mondassék ki törvényben, 
hogy csakis a theologiák által tanított módon szabad funktiót 
végezni. De hát a theologiai intézeteknek első' sorban tudományos 
a feladatuk s így még a gyakorlatnak is csak az elméletét 
adhatják meg. De a mennyiben mégis a begyakoroltatásra több 
időt óhajtanak fordíttatni, minthogy ez sem tanárra, sem tanulóra 
nem fárasztó, érte a tudományos foglalkozást csonkítani nem 
szabad. Mert a mit a javaslat mond, hogy „a gyakorlati életben 
szükséges tudnivalókra és használhatókra" különös gond fordítandó, 
„az ezekre fordítandó idő és munka pedig, a túlterhelés kikerülése 
végett, azon tantárgyaktól vonandó el, a melyek a gyakorlati 
theologusra nézve kisebb fontosságúak", sajnálatos visszaesés a mai 
állapottal szemben. S a mint a tanrend mutatja, az exegesis és 
a dogma- és vallástörténet azok a tárgyak, melyek a gyakorlati 
theologusra nézve kisebb jelentőségűek, mert ezeknek óraszámát 
szállították le, illetőleg a dogmatörténetet és vallástörténetet be 
se vették. Mit ért a javaslat ezen, „az ez irányú hézag kipótlá-
sára az elméleti theologusnak elég alkalmat ád aztán az egyetem 
én nem tudom. 

A mi pedig a tanárok munkaerejének kihasználását illeti, 
erről már szólottam. De szólnom kell még arról, hogy a javaslat 
a szakszerűséget a tanártól nem kívánja meg. A tanári vizsgálat-
nál szól ugyan erről is, de a tananyag megállapításánál nem 
érvényesíti. Hiszen az egyes tanszakoknak külön képviselői 
nincsenek. A tanárok csak óraadók, kik a bemutatott hihetetlenül 
primitiv tanrend szerint 18—22 órában tanítani kötelesek. Azt 
feledi a javaslat, hogy a tananyag legalább hat rendes tanárt 
követel, de feledi azt is, hogy az egyik szak tanárának, ha a 
szakszerűséget meg akarnák tartani, aránytalanul több órája 
volna, mint a másiknak. És a szakszerűség teljes megszűnte-
tésével a javaslat a „theologiai akadémiát" egyenesen a közép-
iskola színvonala elé sülyeszti le. 

Szomorú tünet ez a javaslat. A nivellálás egyik tünete. 
Ezért áll ellentétben a Protestantismus szellemével is, a mely 
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az egyéniség önálló jogát és érvényesülésének a lehetó'ségét 
mindenkor biztosítani törekszik. Ez a jelleme, ez az alapja, ez 
a hivatása, S ezzel áll és esik. A mikor a javaslat az anyagi 
szükség czímén a történeti alapokon sajátosan kifejlett és fejló'dő 
theologiai fó'iskolákat nem a sajátosságukban rejlő erő és hivatás 
támogatásával emelni, hanem uniformizálni akarja, helytelen 
politikát űz, s végtelen kárt tesz egyházunknak és a tudománynak 
egyaránt. Minthogy e javaslat nemcsak a zsinati törvény 
intentióival, hanem az egyetemes egyház érdekeivel, a történelmi 
fejlődéssel és a protestantismus szellemével is erős ellentétben 
áll, s minthogy az egyetemes akadémiára vonatkozó részében a 
pozsonyi egyházzal kötött alapszerződéssel is homlokegyenest 
ellenkezik: lehetetlen, hogy életbe léphessen. De mégis szomorú, 
hogy a mult törekvéseinek, a jelen szükségletének, a jövő 
érdekeinek teljes megtagadásával ilyen javaslat megteremhetett 
éppen most, a mikor egyházunknak azt kellene bebizonyítania, 
hogy a rohamosan haladó tudománynyal nemcsak nem áll 
ellentétben, de sőt annak kutató társa, biztos otthona. Ε javaslat 
mint sötét pont ott fog ugyan állani egyházunk történetében a 
jövendőben is, de jól esik hinnem, hogy árnyéka nyomtalanul 
elvonul a nélkül, hogy sorvasztana s az életre képes alkotásokban 
kárt tenne. 

liciffay Sándor. 



A 4-ik Zsoltár magyarázata. 

Az eddigi felfogás a Zs. történeti hátterét következőkép 
irja le: Valamely előkelő állású ember az övéivel nagy veszély-
ben forog, övéit már elfogta a kishitűség és kétségbeesés és őt 
szidalmazzák, ócsárolják. De ő szilárdan ragaszkodik Istenbe 
vetett bizalmához. A Zs. tehát individuális és nem gyülekezeti 
Zs. Igy Baethgen (Die Psalmen 1892.), Wellhausen (Sk. u. Vor-
arbeiten VI. 1899. ρ. 166), Duhm (Die Psalmen 1899.). — Smend 
(ZAW. 1888. p. 88.) nem dönti el a kérdést. 

A Zs. magyarázatánál a 6.—8. v.-ből kell kiindulni. Ε rész-
let világos fényt vet a viszonyokra, melyekből a Zs. származik. 
Elégedetlenekről van itt szó, kik ugyan Jahvét ismerik el Iste-
nüknek, de a körülmények, főleg a mindennapi megélhetés 
(EtfiTn EiH) nyomasztó súlya alatt elvesztették bizalmukat (v. 
6. inai) Jahve iránt és vele szemben keserű panaszban törnek 
ki. (-"J ' ; i r | 1 ^ ) . Innen érthető v. 3. Ez elégedetlenek nem riad-
nak vissza attól sem, hogy Jahvét szidalmazzák psw1? H'izí) 
és ellene hazug támadásokat intéznek (-"-). Nem veszede-
lemről van szó a Zs.-ban, hanem nyomasztó viszonyokról; — 
nem egyes ember veszedelméről, hanem a kétségbeejtő körülmé-
nyekről, melyek mindenkit sújtanak. Nem is egyes, a költőhöz 
közelálló egyének elégedetlensége és kishitűsége tükröződik 
vissza a Zs.-ban, hanem egy egész párté v. 7), mely a 
hitet, az Istenbe vetett bizalmat elvesztette. Ezek ellen irányúi 
a kitartók és hivők köréből származó ezen költemény. 

A Zsoltár gondolatmenete a következő: Suspirium ve-
zeti be a költeményt, mely Jahve segélyét és támogatását 
kéri (v. 2.) A hivek pártja nevében beszélő költő erős szemre-
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hányásokat tesz az elégedetlen atyafiaknak: gyalázzák Jahvét1) 
f m i n t 3. Zs. v. 4-ben) és hamis vádat emelnek ellene, (v. 
3). Hogy miben áll e hamis vád, sejteni lehet v. 4-ből. Azt ál-
lítják és merik hirdetni, hogy Jahve az övéit ( = a gyülekezetet) 
elhagyta, velők nem törődik, imáikat nem hallgatja meg. Ez 
ellen tiltakozik a kegyesek csoportja. „Tudjátok meg, — erről 
a hivők pártja tesz bizonyságot, — hogy Jahve a kegyesekkel 
(ΤΒΠ) egész sajátosan szokott elbánni {r,L?z~), imáikat mindig 
meghallgatja, (v. 4). Hogy ti elégedetlenek vagytok, megbocsát-
ható. de mikép merészeltek Isten ellen is vétkezni? (5b cor-
rupt, a hiba valószínűleg o m & ü fy -ben rejlik). Nem Isten ellen 
irányított szidalommal fogtok ti a helyzeten segíteni, hanem 
Jahvenak tetsző életmóddal ( ι : ι és azáltal, ha Istenben 
bíztok." (v. 6.) Ezek után a gyülekezet jobb részét képviselő 
költő kéréssel fordúl Jahvéhoz: Sokan vannak, kik az elégedet-
lenek tenorjában beszélnek. Ezért űzd el, Jahve, a felettünk 
lebegő felhőket (v. 7). Nem azért mintha félnénk, hogy a tartós 
nyomasztó viszonyok az elégedetlenek táborába kergetnek min-
ket is. A mi bizalmunk hozzád számunkra a legfőbb öröm, 
becsesebb, mint a gazdag aratás, bőséges szüret, mit az elé-
gedetlenek kívánnak. Mert ki e kincs birtokában van, még éj-
szaka, mikor annyi esetlegességnek van kitéve, se kénytelen 
aggódni, nyugodtan alhatik, Jahve védi őt (v. 8—9.) 

A Zs. tehát gyülekezeti ének, mint a legtöbb Zsoltár. Nem 
egyes embernek esti dala, hanem a kegyesek érzelmeinek ki-
fejezője a nehéz napokban. Becses lap azon küzdelmes évek-
ből, midőn a belső meghasonlás a gyülekezet existentiáját is 
kétségessé tette. 

*) Hogy " 1 " a Zsoltárkönyvben többször Jahvet jelöli, mi a figyelmet 
idáig kikerülte, mely mulasztás azután nem egy Zsoltárhelynek teljes félre-
értésére vezetett, — e véleménynek mai évekkel ezelőtt a Zsoltárokról tartott 
előadásaimban kifejezést adtam. Az Expository Times legújabb számában 
(;9<3. ápr.-i füzet p. 334 — 336) Böhmer a J49. Zs. 5. v. ében a kifejezést 
szintén Jahvera vonatkoztatja ( Τ Ϊ 2 a Divine Name? A Note on Ps. 1495.) 

Hornyánszky Aladár. 



Mi volt a Logia? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19* 
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gyűjteményt akart volna jelölni. így hát maga az új-

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

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

Raffay Sándor. 



Tanulmányok Augusztinus tanrendszeréből. 

IV. Az e m b e r r ő l é s az a z z a l ö s s z e k ö t t e t é s b e n 
á l l ó k é r d é s e k r ő l s z ó l ó t a n . 

Augustinus ember-tanának az első részében azt mutattam 
be, hogy miként gondolkozik magáról az emberről, miként köti 
össze az ember-fogalmat a teremtés eszméjével s a teremtés 
isteni ténye folytán miként gondolkozik arról az állapotról, a 
melyet a tudományos felfogás egészségesnek, a theológiai pedig 
eredeti tisztaság és ártatlanság állapotának tart. 

Ebben a részben a bűnnek a tárgyalása következik az ezt 
követő állapotnak bemutatásával s a hozzá tartozó kérdések 
rajzolásával. 

A bűn előállásának magyarázását Augustinus az Isten 
és ember közötti viszony megváltozásával hozza egészen 
természetesen összeköttetésbe, miután az ősállapot és a bűnös 
állapot tényleg változásnak a bekövetkezésében különbözik 
egymástól. 

De mi hát a bűn? 
Mi az a bűn, a mely a változást előidézi s mi az a bűn, 

a melynek úgynevezett tényleges tartalma odanehezedik a 
vállunkra, odafészkelődik a szivünkbe s testben is és lélekben 
is romlottakká, gyengékké, erőtlenekké tesz?! 

Augustinus nem volna a vizsgálódás embere, ha a 
Tertullián-féle eredendő-bűn fogalmat elfogadva, megállapodnék 
az első ember által elkövetett bűnnél s annak merő következ-
ményeként tekintené azt, a mi tényleges bűn gyanánt szerepel. 
Azaz: rögtön a bűn fogalmánál előtérbe jut az a nézet, a mely 
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szerint az eredendő hűn, mint állapotot előidéző bűn és a tényleges 
bűn között ellentét állapítható, sőt állapítandó meg, tekintet 
nélkül az állapot és a ténylegesség egymáshoz való viszonyára. 

Az állapotot előidéző bűn az eredendő bűn, a melyet Ádámtól 
örököl az emberiség, a mennyiben Ádám ágyékában volt mindenki, 
a ki tőle lett,1) 

Ezt a felfogást Augustinus nem feltalálta, hanem, a mint 
köztudomású, megtalálta a szent-irásban, a melyben Pál apostol-
nak nyilatkozatai az első ember által elkövetett bűnről s létesített 
állapotról olyan természetűek, hogy a theológiának nem lehet 
figyelmen kivül hagynia. Ez a Pál-apostol-alap az, a melyre 
támaszkodva sokszorosan hangzik Augustinus irataiban is a 
nyilatkozat: „egy ember által jött a világra a bűn"-) — „az 
eredendő bűnnek mindenki alá van vetve, a ki Ádámtól származott"3) 
— „az első embernek első ballépéséből az egész emberi nemzetség a 
bűnnek való lekötelezettséggel született" Λ) 

Ezek a nyilatkozatok föltétlenül azt bizonyítják, hogy 
Augustinus bűn-tanában az ember úgy szerepel, mint a ki az 
eredeti ős-állapotból a bűn, az eredendő bűn alapjául szolgált 
első bűn következtében: a bűnös állapotnak lett a szolgájává, a 
melyben mindazokat a lelki, testi tulajdonokat nélkülözi, a 
melyek igazi mivoltukban, a melyek az eredeti igazság, szentség 
és ártatlanság állapotában voltak tulajdonai, érvényesültek 
birtoka gyanánt. 

Hát úgy van, hogy Augustinus szerint megvan a bűnös 
állapot, a mely az eredendő bűnnek a következménye; a mely 
eredendő bűn az első emberről háramlik át az egész emberiségre 
s így minden emberre. 

Igen: de ez az eredendő bűn, — s az ennek alapjául 
szolgáló első bűn mi volt, miben jelentkezett, — mi volt a 

') XIV. K. 1100. 1. Itt egyúttal Ambrosiusra is hivatkozik, a ki „De 
Paradiso" című iratában így ír a 13. fejezetben: „Fűit Adam et in illo 
fuimus omnes; periit Adam et in illo omnes perierunt". 

*) XIV. K. 1195. lap. 
3) II. K. 875. 1. 
4) VII. K. 143. 1. 
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lényege, mi idézte elő s miért kellett annak révén az egész 
emberiségnek bűnös állapotban leledzővé válnia? 

Ugy-e bár ez tulaj donképen: bűnokiság után való kérdezős-
ködés?! 

És Augusztinus a kérdezó'sködésre megfelel, a bűn egész 
természetére rámutató felfogásának előadásával. 

Mi a bűn, ismételjük? 
Augusztinus ezeket mondja: 
1. a bűn a törvény áthágása,1) 
2. a bűn a lélek halála,2) 
3. a bűn nem más, mint a szabad akaratnak roszra 

irányulása, midó'n hajlunk azokra a dolgokra, a melyeket az 
igazság tilt,3) 

4. a bűn a rosznak a gyakorlása,4) 
5. a bűn elfordulás az örökkévalóktól s a változókhoz való 

fordulás,5) 
6. a bűn láncz,6) 
7. a bűn a léleknek sötétsége.7) 
Eredendő bűn-fogalmi meghatározások ezek? Vagy talán 

inkább a tényleges bűnre valló s utaló körülírások? 
Nekem úgy tetszik, hogy mind a kettó'. Azaz: beleélve 

magamat az Augustinus fogalmi meghatározásainak tartalmába, 
megállapíthatom, hogy a fentebb adott 7-féle bűn-fogalom vonat-
kozik az eredendő bűnre is és vonatkozik az eredendő bűnből 
vagy annak következtében előállott állapotban szereplő tényleges 
bűnökre is. 

Ugyanis az eredendő bűn sem keletkezett máskép, mint a 
törvény áthágásából, hiszen az első emberpár bűne az isteni 
parancsnak az áthágása volt; aztán az első emberpár bűne 

') IV. K. 41. 1. 
2) IV. K. 821. 1. 
3) III. Κ. 127-128. 1. 
4) III. Κ. 653 1. 
5) I. Κ. 728. 1. 
δ) VII. Κ. 638. 1. 
') XII. Κ. 115. 1. 
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vájjon nem a lélek halála volt-e, midőn köztudomású, hogy a 
természeti fizikai halál nem következett be még a paradicsomból 
való kiűzetéssel sem, hanem igenis a lélek halála, mint halálnak 
halála teljesedett be az Úrnak akaratából az ős-embereken; és 
vájjon az eredendő bűn alapjául szolgáló első bűn nem a szabad 
akaratnak roszra való irányulása volt-e, a midőn ez a rosz 
magában a parancsáthágásban jelentkezett? 

Ősbűn és tényleges bűn tehát találkoznak a fogalmi meg-
határozásban, hogy aztán mégis elkülönüljenek egymástól, mint 
olyan elemek, a melyeknek egyike, az első, csak állapotot elő-
idézőként szerepel, másika, az utóbbi, mint állapotot fentartó 
érvényesül s magát az életet jelenti. 

Augusztinus szerint tehát igazság az, hogy van ősbűn, van 
első bűn, a melyet Ádám és Éva követtek el, a kiknek bűne 
aztán állapotot teremt, a mely eredendő bűnnek az állapota, a 
melyben a tényleges bűnök érvényesülnek. 

Lehet-e ilyen ősbűn-elmóletet elfogadni s annak alapján 
eredendő bűnről, mint valóságról beszélni ? Ez az a kérdés, a 
melyet a tudomány a theológiával szemben igen kutat, mintha 
ezen a kérdésen dőlne el talán a theológiának tudomány vagy 
nem tudomány-jelleme, mint olyan kérdésen, a mely a valósággal, 
a kézzel fogliatólag foglalkozik. 

Akár a kiválasztási, akár a fejlődési elméletnek legyen a 
híve bárki is, azzal tisztában kell lennie, hogy magának a lélek 
és test világának a jelenségei valamikor kezdődtek s az a vala-
mikor volt az ős-állapot. Ennek az ős-állapotnak akár a zsidó, 
akár a babyloni, akár az egyptomi vallás-alakkal való összekötése 
lehet jó vagy ro sz gondolat s eljárás, lehet sikerült vagy 
sikerületlen költői felfogás s talán képzelődés, de maga az 
igazság, a lényeg megtámadhatatlan, mert tulaj donképen nem 
másról van szó, mint arról, hogy a lelki élet jelenségei 
kapcsolatban, a testiség nyilvánulás aival miként jutnak kifeje-
zésre. 

Az első ember-pár bűne a lélek és test életének ama meg-
nyilatkozása, a melynek állandó s folytonos visszaverődései, 
tehát következményei is és egyúttal saját természetű megjelenései 
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is a ma élő embernek bűnei, a ki amaz ős-bűn-megnyilatkozást 
is és az idő folyamán személy szerint jelentkező bűnöket is 
tulajdon gyanánt hordozza. 

Van ős-bűn, van eredeti bűn, van állapotot teremtő bűn, 
a melynek elkövetői az ős-emberek, a kiválasztás, a fejlődés 
útján előretörő emberek voltak, hiszen Augusztinus szerint 
különben is azért vétkezett az ember, mert magát az istmséget 
akarta birtokává tenni, hogy maga legyen az isten.n) 

Igen, de hát ennek az ős-bűnnek mi az igazi oka? Mi 
sarkalta az ős-embert az istenség tulajdonul elfoglalására, miben 
jelentkezett maga az erre irányuló törekvésnek, vágynak, célnak 
a meglétele? Mi volt az a forrás, a melyből a bűn előbuzogott? 

Úgy gondolom, hogy Augusztinusnak a bűnokiság s előállás 
kérdésében kimutatott alapja, az akarat: a tudomány híveit is 
kielégíti, noha itt meg az akarattal szemben s annak szabad-
ságával ellentétben a tiszta okbeliséget hangoztathatják, kapcsolat-
ban az u. n. determinisztikus elmélettel, — Ez azonban itt még 
nem érdekel bennünket, talán később rákerül a sor. 

Augusztinus szerint a bűn forrása tehát az akarat. Az az 
akarat, a mely ott volt az ős tisztaságnak, szentségnek, igazságnak 
s ártatlanságnak az állapotában s a mely akarat szolgált egy 
ideig az isteni törvénynek a megtartásában jelentkező állhatatos-
ságnak az erejében, azután pedig szolgált a törvénynek az 
áthágására, a parancsnak a megszegésére. 

Hogy miért volt törvény, miért volt parancs? . . . Ugyan 
miért van a természet világában törvény, a mely ellen az egyik 
ember mit sem tud tenni, a másik pedig tud vele élni? Ugyan 
miért van a természetben rend, a melynek igazsága előtt a 
természet-tudós leborul, mint az erő és anyag nagyszerű össze-
ölelkezése előtt? 

Volt törvény, a mely az akaratot megpróbálta s a próba 
az első bűnig sikerült, az első bűn által állapot következett be, 
a mely a próba sikerültéig tartó állapotnak az ellentéte lőn! 

De az akaratot is Isten adta az emberbe és a törvényt is 

») XVI. K. 572. 1. 
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Isten adta s ha e kettő összeütközött s a kettőnek ellentétéből 
bűn állt elő: annak az akaratot és törvényt adó Isten az oka?! 

A tudománynak a legnagyobb vágása ez a theológia ellen, 
a szent-irás ellen! 

Augusztinus is ismerte s tapasztalta ezt az ellenvetést s 
nem is késik nyilatkozni arról, hogy a bűnnek nem oka az Isten, 
mondván ezeket: 

1. a bűn nem Istennek az akaratából van, hanem a bűnös-
nek akaratából,1) 

2. az eredendő bűn eredete a bűnös akaratában van,2) 
3. Isten nem oka a bűnnek,3) 
4. az embernek a saját akarata a bűn oka,4) 
5. a bűn nem is volna bűn, ha nem volna akaratbeli,5) 
6. a bűn nincs Istentől.6) 
Ezek a nyilatkozatok elegendő bizonyságul szolgálnak arra, 

hogy tisztában legyünk Augusztinusnak azzal a felfogásával, a 
mely szerint a bűn oka az emberi akaratban keresendő! 

Az első ember is és a mai ember is a bűnt saját felelős-
ségére és saját akaratából követte és követi el, a mely mellett 
Istent tenni bűn-okisággá nem egyéb, mint az embernek szépet-
tenni, hogy a kárhozata annál nagyobb lenne. 

Az ős-ember első bűne akarati bűn s az első bűn következ-
tében beállott állapot bűnösségi helyzet, mert Augusztinus szerint 
is, mint jóval később Zwingli szerint, az ugyanazon állapotban 
levők között nincsen semmi különbség. Az, a ki az első bűnt 
elkövette és az, a ki az első bűnt követő állapotban van: egy 
helyzetnek a körülményeit viseli, a különbség csak annyi, hogy 
az első bűnt elkövető az okbeliséget is hordozza, míg az állapot-
ban leiedzőnek elég maga az állapoti teher is. 

Egyébiránt az eredendő bűn következtében levő állapotot 

') X. K. 609. 1. 
2) XIV. K. 1098. 1. 
3) I. K. 251. 1. XVII. K. 2 8 8 9 - 9 0 ; 2897, 2902 ; 2908; 2912. 1. 
4) I. K. 763. 1. 
5) I. K. 21. I. 
δ) VII. Κ. 111. 1. 
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az Augusztinus tanrendszerében úgy is lehet értelmezni, ha a 
vizsgálódás nem akarja az eredendő' bűnt tekintetbe venni, hogy 
maga az akarat az embernél arra szolgál, hogy a bűnt állandóan 
létesítse. 

Ugyanis eltekintve minden eredendő bűnelmélettől s bűnös-
ségi állapottól, Augusztinusnak vannak nyilatkozatai, a melyek 
szerint az ember úgy tekintendő, mint a ki a bűnt szabad 
akaratából kifolyólag állandóan létesíti. Egy helyen azt irja: 
„az ember az emberi dolgokban nem él bűn nélkül"1), — egy 
másik alkalommal így nyilatkozik: „senki sincs bűn nélkül 
ebben az életben . . ."*) Van ilyen mondása is: „Lehetetlen, hogy 
az ember ne vétkezzék".3) Sőt messzemenő következtetésekre 
szolgáló nyilatkozata is van, a mely így hangzik: „minden vétek, 
gonoszság vagy bűn: hanyagságnak a következménye . . .",4) a 
mely már arra vet világot, hogy tulaj donképen az első bűn sem 
egyéb, mint negligentia, a melyből folyólag a bűn nihilitasa lesz 
megállapítandó, a minthogy Augusztinusnál ez csakugyan meg 
is van. Rá is kell erre mutatnom, mert ez egyúttal bizonyság 
is abból a szempontból, hogy az ős-bűn és az állapotbeliség 
ellentéte, hasonlósága, tartalmi eltérése és ismét megegyezése 
Augusztinusnál váltakozva szerepelnek a szerint, a mint a súlyt 
erre vagy arra helyezi s az okiságot vagy a ténylegességet 
akarja érvényre emelni. Ez a váltakozás szerintem érdekes 
jelenség főként az eltérésekben, mert ez a mellett szól, hogy 
Augusztinusnál is az eredendő bűnelmélet dacára is tulaj don-
képen az egyéni bűn játsza a főszerepet s az abban jelentkező 
jó-hiány (carentia boni) cLZ, cl mely a bűn állagát alkotja. 

Ezt a jóhiányt, tehát tulajdonképen a bűn úgynevezett 
passiv voltát, Augusztinus így juttatja kifejezésre: „a bűn semmi 
és semmik az emberek is, mikor bűnt követnek el";5) vagyis 
tulaj donképen a jónak szempontjából megszűnt az ember tény-

IV. K. 869. 1. 
2) II. K. 706-707. I. 
s) XVI. K. 462., 896., 899. 1. 
4) VII. K. 529. 1. 
5) IV. K. 390. 1. 
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leges működést kifejtő lény lenni s így maga a bűn sem egyéb, 
mint a jónak tagadása s hiánya. Ezt fejezi ki ez a nyilatkozata 
is: „a ki vétkezvén rosszat tesz: az előbb a jót elhagyva bukik 
el".1) Erre vet világot ez a mondása is: „a bűn a jó természet-
nek a mellőzése".2) Egyébiránt ezt a nemleges állag-fogalmat 
nyíltan is kifejezi, a mikor ezt mondja: „peccata non habent 
substantiam".3) 

Ez azt jelenti, hogy Augusztinus, lelkében nagy vívódások 
között alakul ki a jó és rossz közötti viszony megállapítására 
vonatkozó elmélet, mert a jónak valódisága mellett a bűnnek 
ugyanolyan valóságot tulajdonítani, az ő szemében a jónak a 
megtagadása, de viszont a rossznak tagadhatlan létezése meg-
követelte azt. hogy ennek a fogalmi meghatározása is jöjjön 
létre. Hogy Augusztinus bűn-fogalma jó-e, nem-e: az nem döntő 
magára a bűnre nézve, hiszen a jónak és rossznak önmagában 
teljes közönyössége nem elképzelhetlen valami akkor, a mikor 
már bölcsészeti felfogásban is kifejezést nyert ez a felvétel. 

Nem érdektelen azonban az a különbségtétel sem, a mely 
épen a bűn-fogalom szempontjából s a valódiság tekintetében 
ju t kifejezésre Augusztinusnak ebben a nyilatkozatában: „más 
dolog, nem követni el bűnt és más dolog, nem birtokolni a bűnt; 
mert a kiben a bűn nem uralkodik, az nem követ el bűnt, azaz 
ez az: a ki nem engedelmeskedik vágyainak; ellenben a kiben 
egyáltalán nem uralkodnak a vágyak, az nemcsak nem követ 
el bűnt, hanem nincs is bűne."4) Vagyis maga a bűn-birtoklás 
és bűn-elkövetés is ime ellentétben állhatnak egymással s 
bizonyság ez a mellett, hogy másként kell az állapotot, az ennek 
alapjául szolgáló első bűnt s az ú. n. activ bűnöket tekinteni. 

De összegezzünk! 

») Ili. Κ. 6 5 3 - 5 4 . 1. 
2) Χ. Κ. 607.. 611. 612. 1. 
3) VI. Κ. 798 1. 
4) IV. Κ. 1284. 1. Az eredeti így hangzik: „Aliud est non peccare, 

aliud non habere peccatum. Nam in quo peccatum non regnat, non peccat; 
id est, qui non obedit desideriis eius; in quo autem non existunt, omnino 
ista desideria, non solum non peccat, sed etiam non habet peccatum. 
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Augusztinus az eredendő bűn elmélet híve s az ősember 
bűnét átszármazottnak, öröklöttnak tartja az egész emberiségre, 
a mely Ádámban „massa perditionis"-sz& azaz: kárhozati, elveszett 
tömeggé vált, a melynek az örökség mellett egyúttal a személyi 
bűnösség is tulajdonává fejlődvén: csakugyan senki sincsen 
bűn nélkül. 

A romlottság állapotában élvén az emberiség, a mely 
állapotban a vétkek sokaságának árja csap át fejünk fölött, még 
az Augusztinus tanrendszerében sincsen nagyobb jelentőségük 
azoknak a felvételeknek, a melyek az egyedi bűnök okaira nézve 
szerepelnek, ez az oka, hogy sem a tévedést, sem a gyönyörű-
séget, sem az érzéki vágyat, sem semmiféle más természetű 
okot nem vettem fel a bűn-elmélet megrajzolásába, mert ezek 
már egészen lényegtelenek ott. a hol maga a természet az alap 
a bűnösség tekintetében. 

Azonban ide tartozik még az, hogy rámutassak a prae-
destinatió tanára, mint a melyet Augusztinus ezzel a kérdéssel 
hoz kapcsolatba, a minthogy ide is tartozik ez a tan. 

A bűn, bármilyen legyen is az eredete, jellege, természete, 
bármiként történt is annak előállása: föltétlenül büntetést érdemel. 
„Az igazságnak a természetéhez tartozik az, hogy vagy ne 
legyenek bűnök, vagy ha vannak: büntetlenül ne maradjanak"1) 
Tehát amaz örök elhatározás, a mely szerint a bűnösök meg-
büntettetnek: az igazság absolut eszméjének kérlelhetlen folyománya. 
Az Isten, a ki igaz, a bűnt, legyen az bárminő, büntetlenül nem 
hagyhatja s nem is hagyja. 

Ámde bármely állapot legyen: abból, ha ez nem felel meg 
annak a nagy célnak, a mely az isteni világ-eszmében ott rejlik, 
föltétlenül kell szabadulásnak, kimenekülésnek lennie. Az ember 
bűnösségével kapcsolatban a világ-eszmének egy része érvényesül 
már az igazságnak bűnt büntető megnyilatkozásában. Egy másik 
része pedig nyilatkozik: a kegyelem, az irgalom gyakorlásában. 
Amaz is, emez is Istennek a dolga. Hogy miért? . . . Hogy is 
mondja Kálvin? „Nos latét". — Hát így van. Mi azt nem 

) X . K. 5 2 1 . 1. 
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tudjuk. S ha tudni akarjuk: ám vizsgáljuk, hogy az isteni 
igazság nem bűnt büntető s az isteni kegyelem nem kegyelmező 
tartozik-e lenni?! 

Az isteni örök eló'revégezés, a mely a bűn büntetésében az 
igazság megnyilatkozását tanítja s a kegyelem gyakorlásában az 
isteni irgalmasság véghetetlen nagyságát tünteti fel akkor, a 
mikor az absolut igazság a bűnnek teljes és mindenkinél végbe-
menő' büntetését követelné: ez az isteni örök eló'revégezés 
Augusztinusnál azzal a mélységes egyéni hittel áll összeköttetés-
ben, a mely ott ragyog az ilyen nehéz kérdésekben. És nem is 
érdekel az elővégzésből semmi más, mint épen ez az alap, a 
melynek megnyilatkozását ott látjuk később Zwinglinél is és 
Kálvinnál is akár az egyes, akár a kettős alakban. 

És még csak egyet! 
Augusztinus a bűnnel kapcsolatban szükségesnek tartotta 

a gyakorlati élet egyházi szempontjából hangoztatni a keresztség 
és a bűnbocsánat hatását, illetőleg jelentőségét. A keresztséget 
is és a bűnbánatot is föltétlenül szükségesnek tartja. Főként a 
bűnbánat kérdésében aztán (de a keresztségnél is a „fides vicaria" 
felvételével!) még azt is szükségesnek tartja hangoztatni, hogy 
az egyház az, a mely a bűnös állapoton enyhíthet, mert — úgy-
mond — „remissio peccatorum per Ecclesiam factura sit."1) Ez 
Augusztinusnál már az egyház-politikai elvnek érvényesülése, a 
mely nem illik bele tanrendszerébe és nem egyeztethető össze 
épen e ponton ezzel a másik nyilatkozatával: „a bűnös meg-
térése Isten kegyelmének a következménye".2) A szépséghiba, 
a mely a vallásos érzést egyház-politikai jelleggel ruházza fel, 
feltűnő és sajátos dolog: ezt a szépséghibát veszi alapul a 
r. katholikus egyház! 

* * * 

Az adott tanulmányokkal Augusztinus vizsgálódó elméjének 
a kohójába bepillantani olvasóimat, úgy gondolom, eléggé 

VI. K. 39G. 1. 2) VI. K. 337. 1. 



287 

támogattam. S ha azt a célt, a mely titkon égett lelkemben, 
t. i. hogy Augusztinussal is igazoljam a theológia tudományos 
voltát, elértem s ha ezenfelül még azt is szolgáltam, hogy 
magyar theológiai irodalmunkat ezen a területen gazdagíthattam, 
a régi dolgokkal való foglalatoskodás sokszoros élvezetnek 
bizonyult reám nézve. Vajha a példa követőkre is találna és 
lenne olvasó is! 

Dr. Tüdős István. 



Jézus Krisztus a nevelésnek elve. 
(4-dik közlemény.) 

V. J é z u s é s a t ö r t é n e t i h a t a l m a k . 
A történeti hatalmak őssejtje: a család, a melyből idővel 

differentiálődtak, önállósultak az abban rejlő tényezők. 

AJ A család. 
A családnak alapja a házasság, a férj és nő közti viszony. 
A házasságot Jézus oly nagyon becsüli, hogy annak szerzését 

Istenre viszi vissza. Isten a férfit férjnek, a nőt pedig feleségnek 
teremtette. Ez az egyiknek és másiknak is rendeltetése. Ezen 
alapul e viszonynak minden viszonyt, még a szülő és gyermek 
viszonyát is felülmúló ereje, (Mt. 19, 3 stb. Mk. 10,7); s az abban 
véghez menő egységben — úgy, hogy megszűnik a férfi és nő 
külön test lenni - gyökerezik a házasság feloldhatlansága. 

Nem defectus tehát a házasság, hanem Jézus szerint is az 
embernek oly viszonya, a melyet Isten maga szerzett az ember 
teremtésével. 

Igen természetes, hogy ezen feltétlen erejű, egy testté 
egyesülő és feloldhatlan viszony csak a monogamia alakjában 
állhat fenn. — Igy volt ez kezdettől fogva. Ezen Jézus mit sem 
kiván változtatni. Nem gyöngít ő ezen viszonyon mitsem. Elválási 
levél adása nem felel meg a házasság eredeti rendeltetésének. 
Csak az emberi szívnek megátalkodottsága okozta Mózesnek 
ezen intézkedését, a melylyel szemben Jézus az eszmény értel-
mében kijelenti, hogy az oly házasság, a melyet elváltak kötnek, 
paráznaság. (Mt. 19,3-9-29· — Mk. 10, 2-I2- Lk. 16,18.) 

A házasság Jézus szerint minden földi kötelékek legerősebbike. 
Ezzel szemben minden kötelék, még a gyermek és szülő közti 
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legtermészetesebb kötelék is alárendelt jelentőségű, úgy hogy 
— ha ezzel ellenkezésbe jutna — elszakad. (Mt. 19,3 stb. 
Mk. 10,7.) Csakis az isteni elhivatottságon alapuló szent kötelék, 
mely válságos időkben osztatlan szolgálatot követel, indíthatja a 
házast arra, hogy még nejét is elhagyja. (Mt. 19,29. Mk. 10,2g. 
Lk. 14,,0 •26· 18,2.29·) ) 

A szülök: az atya, az anya iránti kegyelet és tisztelet 
kötelékét Jézus szintén szentnek mondja, mivel a szülők iránti 
tisztelet egyenes isteni parancson alapul. Isten parancsolta: 
Tiszteld atyádat és anyádat. Ismét: A ki rosszat mond atyjára 
vagy anyjára, halállal büntettessék. (Mt. 15,4. Mk. 7, j0 ff.) — Ezen 
isteni parancsot semmiféle emberi rendelet, semmiféle hagyo-
mányos nézet, még akkor sem. hogy ha azt mint Isten iránti 
kötelességet, áldozatot tüntetnék is fel — sem teheti hatálytalanná. 
Istennek hozott ajándék (korban) nem szolgál mentségül a szülők 
iránti eltartási kötelezettség elmulasztására. Elsőrendű, Istentől 
származó parancs emez, holott a „korban", az Istennek ho-
zandó ajándék, csak emberi intézményen alapul. (Mt. 15,5. és 
Mk. 7, u . 12.) — A templomnak tett szolgálat ne szolgáljon 
pajzsul a szülők iránti kötelesség elhanyagolására. A gazdag ifjú 
is a negativ parancsok mellett a szülők tiszteletének positiv 
parancsát ismeri, mint főparancsot. (Mt. 19,19. Mk. 10,19. Lk. 18, 20.) 

Jézus maga is szülei iránt az engedelmességet mindaddig, 
mig hivatásának teljes tudatára emelkedik, híven megtartja 
(Lk. 2, 51.); ha lehet — a szülők fájdalmán könyörül, azon segít pl. 
az öszvegyasszony egyetlen fiát Lk. 7,12. Jairus egyetlen leányát 
feltámasztja Lk. 8, 41 ff., s viszont Jézus édes anyja, nemcsak a 
gyermek Jézust gondozza önfeláldozóan, mindent a mi vele 
összefüggésben van megfigyel, mélyen szivébe zár és elméjében 
meghány (Lk. 2,19) hanem kezdetben még a nagykorút is 
testvéreivel együtt követi, később aggódva felkeresi őt,1 a midőn 
ugyanis a nagy néptömeg alig hozzáférhetőleg körülveszi Jézust 

*) Különben jelentőségesnek tartom, hogy az idézett helyek eschatologiai 
vonatkozásban állanak, s hogy az a hely, mely nincs ily vonatkozásban 
— Mt 10 , 21. 22 . 35 - 37. s mely az Isten országa kedvéért megszakítandó családi 
viszonyokat részletezi — a házasok viszonyát nem említi fel. 

Theol . Szak lap . I. évf . ΟΛ 
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s azon hír szállang róla, hogy tisztátalan szellem van benne: 
azaz megó'rült (Mk. 3,30). (Igy Ítélik meg már is az enthusiasmust.)') 
— S végre ott találjuk az anyját és az anyákat a keresztfa alatt 
még akkor is, midőn még a tanítványok is menekültek, s 
elszéledtek (Mt. 27,27. Mk. 15, 40). Jézus is a traditio szerint még 
a keresztfán is anyjáról gondoskodik (Jan. 19). Az anyai ambitiös 
szeretetnek tolakodó, versengő erejét Zebedeus fiainak anyja 
mutatja (Mt. 20,20). 

A szülő iránti viszony bensöségét különben misem bizonyítja 
tisztábban, mint azon tény, hogy Krisztus Istent előszeretettel, 
majdnem kizárólag atyának nevezte. Az atya szeretete gyermeke 
iránt tükrözi vissza -— bár az általános emberi gyarlóság és 
gonoszság következtében megtörve — Isten végtelen szeretetét. 

Ha ti — gonoszak levén, gyermekeiteknek tudtok jó aján-
dékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyjátok jókat 
azoknak, a kik tőle kérik! (Mt. 11, n stb. Lk. 11, n . köv.) 

Az atya az, ki mindent lát, belát gyermeke szivébe, tudja 
azt szó nélkül, hogy gyermeke mit kérjen (Mt. 6,!. ff.), ki 
mindenre, még az egyes madárra is kiterjeszti gondjait (Mt. 6, 
26· 10-29·)! ő az, ki még a gonosz gyermeke iránt is jóságát 
mutatja (Mt. 5,4 5 . stb.); Istenről, mint atyáról mondottak meg-
szentelik a földi atyák nevét és hivatását. 

S mind ezen positiv és elismerő méltató szavak valamint 
ennek megfelelő viselkedés daczára Krisztus még sem állítja a 
szülők és gyermekek, s továbbá a testvérek közötti viszonyt oly 
magas polczra, mint a házasok viszonyát. Míg emez fel nem 
bontható: addig éppen ez bontja fel a szülők és gyermekek 
külső viszonyát az új család alapításával. (Mt. 19,5.) 

') A reánk szállott traditióval szemben egész világosan emlékeznek 
meg az evangeliomok Jézus édes testvéreiről is. Mt. evangelioma négy 
fitestvért említ névszerint Jakab, József, Simon, Júdás Mt. 13,5δ. Anyja és 
testvérei Mt. 12,4e stb. Mk. 3,3 1 stb. Lk. 8,2 1 . Ján. 2, i a . 6 , 4 2 . stb.; de ugyancsak 
Máté evangelioma 13,56-ban még nötestverekről is emlékezik meg, mint a 
kikre a nép hivatkozik. Gyermekekben gazdag családnak ivadéka Jézus. A 
nép csudálkozik a fölött, hogy ezen általuk közönségesen ismert családból 
ily kiváló férfiú származott. 
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De meg van annak a lehetősége, hogy e viszony nem csak 
külsőleg, hanem bensöleg is megbomlik, úgy, hogy a szülő a 
gyermekével, a testvér a testvérrel, mint ellenség áll szembe! 

Jézus tisztán látja, hogy az ő világnézete, a legszentebbre 
nézve is — a leghatározottabban ellenkezik az akkori világ 
gondolkozásával. Nincs a két világ közt a kiegyenlítésnek, sem 
pedig semmiféle foltozgatásnak helye. Az új szellem új alakot 
is kiván, a mely ellenkezésben van az eddigivel Mt. 9,1G. 7. (folt, 
új tömlő). 

Ily értelemben a küzdés, a küzdelem szükségszerű s Jézus 
missiójával jár. „Ne gondoljátok, hogy békességet hozni jöttem 
a földre: nem jöttem, hogy békességet hozzak, hanem fegyvert." 
(Mt. 10,34.) Keresztelő János idejétől fogva vége a nyugodt, a 
csendes elsajátításnak. Erőt és ei'élyt kell Isten országa érdekében 
kifejteni (Mt. 11,12). Ez nem is lehet máskép, a világ Jézus 
hiveit mint a juhokat a farkas veszi körül (Mt. 10,16.) s valamint 
gyanúsították Jézust, hogy ő a Belzebub szolgálatában áll s oly 
helyzetbe hozták, hogy nem volt hová fejét lehajtsa (Mt. 8,20) 
úgy szükségszerűen üldözni fogják az apostolokat is (Mt. 10, 
17· 24· 25/· 

Az ellentét pedig annyira fokozódik, hogy behatol még a 
család szent körébe is. „A testvér testvérét szolgáltatja át a 
halálra és fiát az atya; viszont pedig a gyermekek a szülők 
ellen támadnak és megöletik őket (Mt. 10, 2i). A gyűlölet Krisztus 
nevéért mindenünnen ellenük fordul (Mt. 10,22). 

A küzdelem elől Jézus hive nem térhet ki, sőt egye-
nes hűtlenség és gyávaság lenne kíméletlenül, minden al-
kuvás nélkül nem lépni az ő álláspontjára. Nem méltó 
Krisztushoz, a ki fel nem veszi az ő keresztjét, a ki ily 
viszonyok közt gyáván élete megmentésén munkálkodik, mivel 
hogy nincs ok félni a világtól, mely csak a testet öli meg de 
nem a lelket (Mt. 10, 28, Lk. 14,27). A ki így megtartja életét — 
elveszti azt; a ki pedig elveszti életét Krisztusért, megtalálja 
azt. (Mt. 10,38.39). 

Ezen válságos, döntő küzdelem nem ismeri a család 
gyengéd viszonyait. Ezért mondhatta Jézus: Jöttem ugyanis 

20* 
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művelni, hogy az ember atyjával szakítson, a leány anyjával és 
a meny napával. Az ember ellensége az ő háznépe. Az alter-
nativa érteti meg velünk e kemény szavakat: „A ki szereti 
atyját vagy anyját inkább, hogy sem engemet, nem méltó az én 
hozzám: és a ki szereti fiát vagy leányát inkább, hogy sem 
engemet, nem méltó az énhozzám" (Mt. 10,35.37). Ebből folyólag 
kötelességévé teszi Jézus tanítványainak, hogy ily válságos eset-
ben hagyják el házaikat, fi- nőtestvérüket, atyát, anyát, nőt és 
gyermeket, a szántóföldeket nagyobb nyereség végett (Mt. 19,29. 
Mk. 10,29). (Mind a két helyen nőt is említ. Azt hiszem, hogy 
ez itt interpolatio és pedig azért, mivel Mk. 10,3o-ban a 
recompensationál nincs megemlítve a nő. Sajátságos is lenne, 
ha több nőt kapna.) 

Legélesebben vonja Jézus az alternatíva következményeit 
Lukács evangeliomában, midőn híveitől ezen ellenkező kötelékek 
gyűlölését kivánja. 

Ha valaki hozzám jő és meg nem gyűlöli atyját, anyját, 
nejét, gyermekeit, fi- s nővéreit, de sőt a maga lelkét is, nem 
lehet tanítványom (Lk. 14, 26). 

• Ezen kemény beszéddel csak is Lk. evangéliomában talál-
kozunk. Elhagyni még nem jelenti gyűlölni. A keresztyén 
gyülöltetik, de nem gyűlöl s legkevésbé gyűlölheti véreit. Ez 
nem keresztyén gondolat. Elhagyva eddigi véreit — követni 
Krisztust az ellentáborba: ez még nem jelenti azt, hogy az illető 
gyűlölje véreit. Ezen benső ok miatt e szavakat nem tartom 
Jézuséinak. 

Hogy a mondottakat mikép kell a kellő mértékre leszállítani, 
ezt különben legvilágosabban illustrálja Jézus példájával. 

Sajátos hivatása és gyermeki kötelessége közti ellentét már 
korán mutatkozott. Az Isten igéjével, kijelentéseivel való foglalkozás 
teljesen lefoglalja a traditio szerint már a 12 éves gyermeket 
ügy, hogy megfeledkezik a hazatérő szüleiről; s viszont termé-
szetesnek találja, hogy szülei — ha keresik — őt másutt ne 
keressék mint a templomban. — A keleti ember korai 
önállóságának, s így magára való hagyatásának gondolata nélkül 
bajos ezen traditionalis eseményt elgondolni. János evangeliomá-
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ban közölt sajátságos párbeszédet és csudára való készülődést 
a kanaani menyegzó'n részletezni nem kívánom, csak azt 
az egy gondolatot akarom kiemelni, hogy a sajátos isteni czél-
gondolat, a sajátos hivatás érvényesítésével szemben még a 
leggyöngédebb emberi kötelékek sem lehetnek határozók •— és 
pedig sem positive sem negatíve. A hivatás gyakorlásánál a 
bensó' szükségszerűség az egyedüli határozó — vele szemben 
minden hallgat. 

Ezen hivatási érzet a maga feltétlen erejével ténykedik 
Krisztusban, s határozottan kíméletlen alakban érvényesül. Csak 
a válságos idő, mely alkuvást nem ismer, mely lázasan előre 
tör és nem néz hátra (Lk. 9, G2: a ki kezét az eke szarvára 
teszi nem néz hátra felé): csak ez magyarázza meg Jézus egyes 
szavait s családjával szemben való viselkedését. 

Csak édes atyját kívánja az egyik,1) ki Jézust különben 
szeretné követni — eltemetni; mire Jézus őt az azonnali 
követésre szóllítja fel s azt kívánja, hogy a fiú a halottat — a 
halottaknak engedje át, szóval, hogy ő saját holt atyjával se 
törődjék. (Mt. 8,20. 21. Lk. 9, 57_60.) 

Jézus hivatási érzetének kizárólagosságával és erejével függ 
az össze, hogy ő ki a mennyei atya országát hirdeti és mint 
ennek correlativumát az emberek közt a testvériségnek elvét, 
hogy ő akkor, midőn éppen ezt az eszmét enthusiasmussal, a 
mely a népet egyenesen magával ragadja, hirdeti: hogy ő ekkor 
határozottan visszautasít minden oly kísérletet, a mely őt a 
testvériség és a fiúság szűkkeblű, csakis természeti alapon 
nyugvó viszonyára emlékezteti, az enthusiasmust nem érti és 
csakis evangeliomának hirdetésében megzavarja. 

Igy értjük, hogy Jézus, midőn buzgó hallgatói közepette 
prédikálva azt a hírt veszi, hogy anyja és testvérei hiába 
igyekeznek a néptömegen áthatolni — őt keresik, a hírnökhöz 
fordulva felveti a kérdést: „Ki az anyám, kik testvéreim?" s 

') Mt. 8,21-ben tanítványról van szó, míg Lukácsnál 9,5 9 csak egy-
szerűen f'rfoüí-ról. Hogy Máténál sem jelentheti a μαθητής a szoros 
értelemben vett tanítványt, azt a mellette álló ϊτιρο; mutatja, a mely 
vonatkozásban áll a γραμματινς-hez (19). 
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kiterjesztve kezeit az őt körülhullámzó tanítványi seregre így 
felel: „íme itt van az anyám, itt testvéreim! a ki ugyanis 
mennyei atyámnak akaratát teljesíti: az az én fitestvérem, 
nőtestvérem és anyám".1) Hogy ez nem jelent szakítást, 
érzéketlenséget anyjával szemben: ezt a kereszt alatti megható 
jelenet vagy jelenetek (a jánosit is számítva) mutatják. 

Ezen exclusiv gondolatot kiegészíti Mt. 23,9., a mely hely 
szerint Jézus az őt követő népet és tanítványait arra emlékezteti 
(23, j), hogy a földön ne nevezzenek senkit sem „atyának" (az 
Írástudók és farizeusok állása ellen beszél); mert csak egy 
atyjuk van, t. i. a mennyei. 

Β) A nemzet nevezetesen a zsidó szemében csak tágított 
család, Istennek családja. 

Jézus nem kosmopolita. Isten mindnyájunk atyja — mi 
emberek mind testvérek vagyunk: ezen elv nincs ellenkezésben 
az emberiségnek társadalmi tagoltságával. Valamint nagyra 
becsüli Jézus a családot, — isteni alapra fektetve a házasságot: 
úgy egész életében szivével egybeforrottnak érezte magát 
nemzetével. 

Világra szóló elvei daczára tudja azt, hogy minden embernek 
hivatási köre meghatárolt. „Én csak az Izrael háza elveszett 
juhaihoz küldettem . . ." Mt. 15,24. s ő maga is tanítványait 
egyenesen inti arra, hogy ne menjenek a pogányok közé. sőt 
még Samaria városába sem, hanem csakis Izrael elveszett 
juhaihoz. (Mt. 10,5.6.) Az organikus építésnek hive. S hogy ez 
nem volt Jézusnál csakis elméleti tétel, hanem szívbeli szükség-

l) Mt. 12 , 47 - 5 0 . u. i. Mc. 3 , 3 1 - 3 5 . Lukács különösen kiemeli, hogy nem-
voltak képesek családbeliei a tömegen áthatolni Lk. 8,1 9 . A magyarázó igék 
nála: azok, kik Istennek igéjét hallgatják és teljesítik. Lk. 9, S1. A jelenet 
dramatikus jellegű, — kül. haMc. 3,3(1-ra reflectálunk. Már Plató a uuvía-i. az 
enthusiasmust szent állapotnak tartotta. Ilyenben lát ja a nép Krisztust, 
midőn azt híreszteli róla, hogy τιπνμα άχά&αοτον 'íχει. Ezen hír hatása 
alatt keresi őt édes any ja íigyermekeivel. Hiába kivannak aggodalmuk ereje 
daczára áthatolni a tömegen; nem ők, csak hírök jut el Jézushoz: s Jézus 
midőn bizonyára a mennyei kötelék feltétlen erejéről szólott, most saját 
életével, viselkedésével mutatja be e kötelék feltétlen erejét. 
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érzet, nemzeti érzésének is kifolyása: ezt a kanaanita nőnek 
mondott kemény szava bizonyítja: „nem jó a gyermekek kenyerét 
elvenni és az ebeknek vetni". (Mt. 15,26. Lk. 7,27ο1) 

S még világosabban mutatja ezen nemzeti érzés megható 
megnyilatkozását az a jelenet, midőn Jézus élete utolsó napjaiban, 
a midőn már tisztán tudja, hogy éppen Jeruzsálem fogja őt 
megölni — mentő, gyűjtő — és pedig sajnos hiábavaló munkája 
fölött panaszkodik és Jeruzsálem szomorú sorsát siratja: 
„Jeruzsálem, Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat és megkövezed 
azokat, kik hozzád küldetnek, hányszor akartam összegyűjteni 
fiaidat, valamint a tyúk összegyűjti szárnyai alá fiait; de nem 
akartátok! Ime elpusztul hazátok". (Lk. 13, 3 4 . 3 5 és Mt. 24,37.) 
Ez a nemzeti érzés azonban nem homályosíthatja el általános 
emberi érzéseit. Ő a zsidók közt született. A mint kezdettől 
fogva belehelyezkedett a történeti pragmatikába kereszteltetésével: 
úgy tudja azt is, hogy közvetlenül nemzetének szól missiója. 
Távol áll azonban azon felfogástól, mintha hivatása csakis Izrael-
nek szólna. Könyörül ő már a kanaanita nőn is (Mt. 15 , 2 6-)> — 

a meggyógyított 10 küteges között samaritanus is volt (Lk. 
17. n stb.) s mig saját nemzeténél részvétlenséget, gőgöt, 
szeretetlenséget és hitetlenséget talál: addig felkeresik őt Sidon 
és Tyrus vidékéről, Samariából; hasonló hitet mint a pogányoknál 
és samaritanusoknál nem talál a zsidóknál (Lk. 7, t _10. Mt. 8, 
5_13. Mt. 15,21); a meggyógyított 10 küteges közül az az 
egyetlen, ki köszönetet mond Jézusnak, samaritanus volt. (Lk. 
17,16) s a rablók közé esett, félholt emberen nem könyörül sem 
a pap, sem a levita, hanem a samaritanus (Lk. 10,25_37). 

Már Illés és Elizeus korában is éppen a pogányokon 
nyilatkozott meg az isteni könyörület (Lk. 4,25-27)· Az emberiség 
elveszett, elsülyedt, de alázatosan megtérő fiát — az igaznak 
irigykedése daczára Isten kegyelmesen keblére szorítja (Lk. 15, n 

stb.). Izrael pedig sülyed. Egy próféta sem kedves hazájában 

4) Lukács evangelioma e szavak keménységét gyöngíti, midőn 
bevezetőileg azt mondja Jézus: „hogy illő az, hogy először a gyermekek 
lakjanak jól" s még csak azután a távolabb állók Lk. 7 , 2 ; . 
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(Lk. 4,24), sőt Izrael, a melyre pedig Isten országa szőleje bízatott, 
nem csak Isten küldönczeit, a prófétákat, hanem még Isten fiát 
is megöli (Mt. 21 33-43. Mt. 12 !_9. Lk. 20 9_16). Ezért is 
megszűnik Izrael Isten országa kizárólagos birtokosa lenni; 
másokat, az utczán összeszedett-vedett népet is meghívnak 
Isten küldöttei; Izrael népétől elvétetik Isten országa s azon 
népnek adatik, mely ennek gyümölcsét termi (Mt. 21, 3 3_4 3 . Mk. 
12, i-g. Lk. 20,9_16.); a népnek egyesei pedig, kik Jézusban meg-
ütköznek, elveszik gonoszságuk jutalmát (Mt. 21,44. Mk. 12,10 

stb. Lk. 20,17). Lesz ezeknél sirás és fogak csikorgatása, mikor 
látandják Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat 
Isten országában, magukat pedig kivettetve. Akkor majd eljön-
nek keletről, nyugatról, éjszakról és délről, kik vendégül fognak 
ülni Isten országában. S ime utolsók most, kik elsők lesznek, 
és elsők, kik utolsók lesznek (Lk. 13, 28-30), ügy hogy éppen a 
hivatalosak nem lesznek a választottak (Mt. 22, i_14. Lk. 14, i e stb.) 

Mennyire fájhatott Jézus nemzeti érzésű szivének a tények-
nek ezen logikája. Kereszthalálával mult ki a nemzeti hős, hogy 
feltámadjon az emberiség Ura, a ki előtt a zsidó nemzet is az 
evangeliomok szerint immár csak az εΰνος fogalma alá esik. Az 
eschatologiai beszédekben az e^og-nak pogány értelme meg-
szűnt (Mt. 25,32· 24,14) s a feltámadás után adott utasítás szerint 
a tanítványok az l^og-hoz, a nüoa znVxíg-hez fordulnak. (Mt. 28,19. 
Mk. 16,15). 

Jézus tehát saját családját, saját nemzetét mindvégig 
kegyelettel szereti, a keresztfa alatt álló anyjáról gondoskodik, 
s a keresztfa felett álló „Zsidók királya" czimét magára veszi. 
Sajátos hivatása és másrészt családi és nemzeti érzelmei össze-
ütközése esetén nem fordul el hidegen családjától és nemzetétől, 
de igenis megőrizve a szeretetet, követi sajátos hivatás érzetét, 
s ebben Isten szavát. 

C) J é z u s é s a z o r s z á g k o r m á n y a és j o g r e n d j e . 

Kevés helylyel rendelkezünk, amely Jézusnak ez irányban 
való állásfoglalását jellemezné. 

Egészen világos, hogy az ő országa nem a külső világ, 



2 9 7 

hanem Isten országa a mely e világra nézve a tulnanban van, 
az embernek lelkében. Az is világos, hogy az ő országának jog-
rendje más. mint e világé. 

Ε világ úgy, a mint az Krisztus idejében lépett a szemlélő 
elé, önző, küzdő, üldöző volt úgy, hogy e világ fejéül a πονηρης-t 
ismerte el; míg ellenben az övé czélzatában a béke és Istenben 
való boldogság volt. 

Ε világ j o g r e n d j e nem erkölcsi, hanem tisztán hatal-
maskodó. A stréberség, a nagyravágyás és a nagyoknak ural-
kodása, a népnek elnyomása ez az e világi ország jogrendje 
(Mt. 20,25 stb. Mc. 10,42. és Lk. 22,2 5 stb.). Ellenben Jézus 
országának jogrendje, ezzel ellenkezik. „Az ki igazán nagy akar 
lenni — legyen mások cselédje s az ki igazán első akar lenni 
— legyen az mások szolgája." (u. o.) 

Ennek megfelel: 
1. az, hogy a keresztyén nem lép fel támadólag még szóval 

sem (szitkozódás). Az emberölés, az erőszak elkövetése és 
annak eltiltása az Ó-Testamentom álláspontján érthető (Mt. 5,2l·), 
az Új-Testamentom ellenben már a szóval való támadást is mint 
nagy bűnt megtiltja (Mt. 5,22.); 

2. hogy azon esetre is, ha a keresztyén tudná, hogy másnak, 
akár okkal vagy ok nélkül van panasza ellene, úgy kötelessége 
az illetőt felkeresni s az esetleges félreértést vagy az okot 
eltávolítani (Mt. 5,23. 24); 

3. hogy jogorvoslást ne keressen; — sőt még akkor sem, 
ha ellenfele az ő ügyét peres útra vinné. Ugyanis még ez esetben 
is béküljön ki perlekedőjével akár az útfélen is. (Mt. 5, 25.) Nincs 
az ily perben köszönet, mivel a gyöngét úgyis elitélili (u. o.). 

Magától értetődik, hogy keresztyén nem perlekedik; igazság-
talanul is tűr, szenved s ellen nem szegül. „Ne állj ellene a 
gonosznak, hanem aki téged jobbfelül arczul ütend, íordítsd 
neki a másikat is. És a ki akar veled törvénykezni s el akarja 
venni alsóruhádat, engedd neki felsőruhádat is. És a ki téged 
egy mértföldre kényszerít menni, menj el vele kettőre. A ki 
tőled kér, adj neki: és a ki kölcsön kér tőled, el ne utasítsd". 
(Mt. 5 , 3 9 _ 4 2 . ) 
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Már az ős germánok férfias önérzetével is ellenkezett a 
jogrendnek ily felfogása; s mai nap Tolstoi és nálunk Schmidt 
philosophus kél síkra ugyancsak ezen felfogás mellett. 

Jézus nem volt sociologus. Ε világ jogrendjébe ő nem 
akart nyúlni. Ε világot magára hagyta; s e világgal szemben a 
keresztyént a passivitás álláspontjára helyezte. Mert a világban 
és a világ rendjében nem volt ethika: azért is nem volt oka 
arra közelebb reflectálni és azt eszméje érdekében felhasználni. 
Más az ő világa. —· Igy értjük az ő álláspontján és az ő korában 
e felfogást. Még tovább megyünk. Az erőszakkal szemben a 
szenvedő igaszság nagy hatalom, a mely előbb utóbb győz. A 
martyrok véréből nő ki a szabadság fája; s az elnyomott, kínzott 
jóság meghódítja végre a zsarnokot is. — A szenvedő igazság 
és jóság az emberiség lelkiismeretének felkeltője s így mély 
igazság rejlik még ma is Jézus szavaiban. 

Mégis Jézus szavainak és intentiójának teljes félreértése 
volna, ha a világi jogrend a gonosznak teljesen átengedné a 
tért, ha a jogi intézményeket és közegeit, a bíróságot, a végre-
hajtást keresztyén szempontból egyszerűen elvetnők, megsemmi-
sítenők. — Az emberiség a törvény útján nevelendő a szabad-
ságra. A szabadok nincsenek a törvény alatt. De ki a szabad? 
A világ nem Isten országa, hanem igenis nevelő eszköz lehet 
erre is; — s kell is, hogy magát ezt a jogrendet nem az erő-
szakosság, hanem az ethikának, a méltányosságnak, a szeretetnek 
szelleme is hassa át. Szeretetre is nevelni kell. A törvény nevel 
ez álláspontra. 

S Jézus tényleg a törvényes rendet elismeri! A meg-
gyógyultakat figyelmezteti, hogy a törvény értelmében mutassák 
be magukat a hatóságnak mint meggyógyultakat, s az előírt 
ajándékot tegyék le (Mt. 8,4. Mk. 1,44. Lk. 5,14), a synedriumban 
pedig elismerte a legfőbb földi bíróságot, a mely fölött csakis a 
gehenna tüze áll. (Mt. 5,22.) Igy nem vonja ki magát Jézus az 
adókötelezettség alól sem és pedig épp úgy nem az egyházi 
(templomi), mint az állami adó alól. 

A templomi adó fizetésének kérdése csak Máté evangelio-
mában fordul elő. (Mt. 17,24. stb.) A kérdést maguk az adó-
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szedők vetik fel. — A leviták ugyanis nem fizetik a templomi 
adót. Jézus fellépése és igehirdetése bizonyára az adószedőkre 
is oly mély benyomást gyakorolt, annyira állottak Krisztus 
isteni küldetésének hatása alatt, hogy felmerült lelkükben ama 
kérdés, váljon szedhetnek-e tőle egyáltalában templomi adót? 
Nem is fordulnak egyenesen Krisztushoz, hanem Simonhoz. 
Krisztus, a mint a feleletből látjuk, rendesen fizette az adót. 
(Exod. 30,1 3 stb. alapján az izraelita férfiú 20-dik évétől kezdve 
az exilium óta évente egy fél schekelt v. 2 attikai drachmát v. 
egy alexandriai drachmát fizetett.) A nélkül, hogy Péter mesterét 
megkérdezte volna, Jézus az adószedő kérdésére felel. Az Isten-
fúság álláspontján épp oly kevéssé van adófizetés, mint adót 
nem fizetnek a földi királyok fiai. Templomi adót tehát a 
keresztyén ember elvi szempontból nem fizet. Ezen elvi szem-
pont mellett van azonban a gyakorlati, az opportunus szempont; 
a „quid juris" mellett a „quid consilii?" kérdése. Ez utóbbit 
követi Jézus. Skandalumot, feltűnést, megütközést nem keres, 
miért is Péterért és önmagáért megfizeti a templomi adót. 

Egészen más szempont alá esik az állami adó megfizetésének 
kérdése. Ez tulajdonképen nem is kérdéses. Hisz maga a pénz, 
a denarnak a képe mutatja azt, hogy kié a pénz, kinek jár a 
pénz. Állami intézmény ez, s így az állam érdekét szolgálja. 
Nincs tehát a legkisebb kétely a felől, hogy fizetendő-e az állami 
adó? Midőn ezt Jézus hangsúlyozza — szűkségesnek tartja 
kiemelni, hogy az államnak és a vallásnak, vagyis a császárnak 
és Istennek a körét nem szabad összezavarni. Mindegyiknek meg 
van az egymástól egészen elkülönült köre és így követelése. 
Adjuk meg tehát azt, a mi a császáré a császárnak — de más-
részt Istennek is azt, a mi az Istené. (Mt. 22,15_22. Lk. 20,2o -26·) 

Ezen összefüggésben nem mellőzhetjük Jézus nézetét az 
esküre nézve. Az állam jogrendjéhez tartozik egyes alkalmakkor 
az eskünek ünnepélyes letevése. Krisztusra hivatkoznak többek 
közt a nazarénusok is, midőn megtagadják az esküt, hivatkozva 
Krisztus szavaira. (Mt. 5, 33-37 .) 

„Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan 
ne esküdjél, hanem az Úrnak megteljesítsd esküdet. Én azonban 
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azt mondom nektek, hogy egyáltalában nem kell esküdni se az 
égre: mert az Istennek helyi széki; se a földre: mert az 
zsámolya lábainak; se Jeruzsálemre: mert az a nagy királynak 
városa. Fejedre se esküdjél: minthogy nem teremthetsz egy 
fekete vagy fehér hajszálat is. Hanem a ti beszédetek legyen: 
Igen igen, nem nem; a mi pedig ezen felül van, a gonosztól van", 
(ró öt περισσόν τούτων εκ τον πονηρού εστί.) 

Ε szavakból a leghatározottabban következik, hogy az, ki 
Krisztust követi, egyáltalában nem esküszik, — Ez az ideal; ez 
az, a mi Isten országa rendjének megfelel. 

De valamint a templomi adóra nézve az eszmény és azután 
a tényleges helyzet szempontjából nyilatkozik; s valamint egy-
általában megkülönbözteti e világnak életrendjét Isten országáétól: 
úgy az esküre nézve is ezen ideális szempont megítélése mellett 
elfogadja az e világi renddel adott tényleges állapotot, a mennyi-
ben (Mt. 23,16-22·) a z írástudóknál és farizeusoknál, tehát ezen 
világrend ó'reinél és képviselőinél dívó esküvés ellen nem szól, 
hanem csakis az ellen, hogy ezek finom casuistikával ki akarnak 
bújni az eskü kötelező volta alól. Jézus szerint tehát e világ 
rendjében meg van az eskü, az eskü jogosult. 

Az ellentét az első és emez utóbbi hely között különben 
is ki van egyenlítve az első hely utolsó versével, a mennyiben 
már ott is az egyszerű szón túlterjeszkedő esküvel egybekötött 
beszéd, mint e világi jellemeztetik. A világ urának, a íioj'»?oóc-nak 
természetéből következik az emberi szó irányában való bizal-
matlankodás s így az eskünek megkövetelése. 

Rendeltetésünk, hogy Isten országa tagjai legyünk s így 
szavunk az érzületnek, az igazságnak legyen közvetlen kifejezője; 
de tényleges állapotunkkal összefüggünk ezen világi renddel s 
így el nem kerülhetjük, hogy esetleg ne esküdjünk! 

Ezen alkalmazkodás a törvényes rendhez s nevezetesen az 
állami kör önállóságának elismerése azonban nem jelenti azt, 
hogy Jézusnak ne lehetne a törvényes rendre és az államra 
nézve, s annak értékére nézve sajátos nézete. 

Láttuk e határozott nézetét általában már fentebb. Közelebbi 
kritikával tulajdonképen csak egy-egy helyen találkozunk, a 
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midőn ugyanis a farizeusok Jézust arra figyelmeztetik, hogy 
Heródes őt meg akarja ölni. Jézus e fondorkodó királyt csak 
rókának nevezi. „Menjetek és mondjátok meg annak a rókának1' 
stb. — hogy ez az ő halála úgyis be fog következni, annak 
daczára, hogy Jézus feladata éppen a betegség és halál ellen-
téte: szellemi és testi bajok gyógyítása. (Lk. 13, 31.32.) 

Ennél sokkal komolyabb, de magasabbrendű kritikát 
gyakorol a létező tényleges viszonyokkal, várakozásokkal és 
kormányzással szemben jeruzsálemi bevonulásával, a melyet 
köznapi magyarázattal tényleg lázító, trónkövetelő lépésnek lehet 
tekinteni. Ellenségei így fogták fel a bevonulást; vallatói ezt 
vetik szemére (Mt. 27, u . Mk. 15,2. Lk. 23, t _ 3 ) s keresztfája 
felirata ezt hirdeti a világnak. Szószerint s a külső látszat 
szerint ellenségeinek igaza van. — Ő, a kit a nép még Galilaeában 
is több ízben kívánt királyának kikiáltani s így a létező politikai 
rendet felforgatni — a mi elől Jézus eddig mindig kitért —: ő 
most ezen tüntetés elől nem tér ki; sőt ellenkezőleg az által, 
hogy nem mint egyszerű utas vonul be Jeruzsálembe, hanem 
a közel levő helységből nem ugyan harczias ménen, hanem a 
keletnek békés és ünnepélyes felvonuláskor használt szamarán 
vonul be s elfogadja a királyoknak megadott kitüntető hódolatot 
— igazolja a nép érzéki várakozását. 

< > meg volt arról győződve, hogy szellemével gyökeresen 
meggyógyítja Izrael baját, hogy ezen szellemével meghonosúl 
Istennek országa, s hogy ennek következtében ő az a mesziás, 
az a király, kit Izrael prófétái, az ország szellemesitői vártak. 
Ezen meggyőződésről tanúskodtak eddigi szavai. A nép, az ér-
zelmeiben hullámzó nép nem egyszer melléje állott, de a hiva-
talos Izrael mitsem akart róla tudni, sőt elveszteni (Heródes 
megölni) kívánta. Tudta ő azt, hogy halála bekövetkezik; hogy 
személye menthetetlenül el van veszve: ezért is még egy sym-
bolikus, epideiktikus cselek vénynyel akarja a hivatalos Jeruzsá-
lem előtt is kinyilvánítani, hogy ő igenis a messiás, a zsidók-
nak királya. A jeruzsálemi bevonulásnak ez a jelentősége. Nem 
lázadást akar támasztani, nem hatalomra kívánt jutni, — nincs 
erről szó sem; hanem ezen első és utolsó tüntetéssel fel akarta 
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hivni a hivatalos Izrael figyelmét azon ország Urára, a mely 
ország nem külső hatalommal, hanem a szellemnek, a szeretet-
nek hatalmával valósítja meg igazán Istennek Ígéreteit s teljesíti 
a nyugtalan emberi sziv vágyódásait. 

A világi jogrendet — a mennyiben a világhoz tartozunk — 
elismeri Krisztus s az akkor való alkalmazkodást kívánja. 

Adjátok meg a császárnak, a mi a császáré; és Istennek, a 
mi az Istené.1) 

D) J é z u s é s I z r a e l v a l l á s i i n t é z m é n y e i é s 
t e k i n t é l y e i . 

Határozottan más álláspontot foglal el Jézus Izrael 
vallásának intézményeivel és tekintélyeivel szemben. Ε tekintet-
ben nem ismer transactiót. 

Jézus megkülömbözteti Izrael vallásában azt, a mi isteni 
alapon nyugszik attól, a mi emberi, (ενιολί és naoádoaic) 

Az istenit is, nevezetesen a törvényre vonatkozót mélyíti; 
a külsőt bensöiti, a cselekedet mögött keresi az érzületet; de az 
emberit mint múlót, mint az emberi gyöngeséggel számolót kö-
telezőnek el nem ismeri, sőt elveti. 

Ezen kritériumot alkalmazza már most azon intézmények-
kel szemben, a melyeket az Írástudók, a vének — az emberek — 
(Mt. 15, 2. Mk. 7,3.5.8. Mk. 9, n . Mt. 5,21-23) kieszeltek, hogy sö-
vényt vonjanak az Istentől nyert törvény körül, (Pirke Aboth 
1,,.). Josephus büszke arra, hogy a zsidónak egész életét, min-
den cselekvényét, foglalkozását, beszédét a törvény szabályozza, 
ugy hogy semmi, még a legcsekélyebb sincs az ember kénye-
kedvére bocsátva, (c. Apion II, 16.17. L. Hausrath Neutest. Zeitge-
schichte I, 81 stb.) A tanítók véleménye dönt az egyes ember 
cselekményének módja felett. Az emlékezet és nem a lelkiismeret 
a cselekvés forrása. „Igy szólnak a tanítók": tehát ezt meg kell 
tenni; „ezt még soha sem hallottam": tehát ez tekintetbe nem 

') Ε szavaknál mondja Ranke, a híres történész, hogy azon dicső 
szavak közül, a melyeket Jézus Krisztustól hallottunk, egy sem fontosabb, 
egy sem nagyobb következményű, mint amaz utasítás . . . (L. Schmid, Gesch. 
der Erziehung II. 1. 19. 1.) 
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jő. (Geiger, Urschrift und Uebersetzung der Bibel 153. 1. Haus-
rath i. m. 89. 1.). így természetes, hogy a törvények, rendeletek 
száma nagyon felszax^orodott; s jóllehet Josephus szerint minden 
cseléd is jártas volt a törvényben (Apion II. 17—19. Hausrath 
i. m. I. 75): mégis ezen egyes szabályokat, casuistikus magya-
rázatokat mégis csak az írástudók, a farizeusok tudták. Mint-
hogy pedig ezen rendeletek, magyarázatok szerinti cselekvés 
döntött az egyesek üdve fölött: ismét természetes, hogy az 
írástudók és farizeusok tekintélye a nép előtt nagyon emel-
kedett, annál is inkább, mivel a leviták csak a jeruzsálemi 
kultus cselekvényeivel és pedig részben függésben a római, 
a pogány hatóságtól voltak elfoglalva, s mint ily aristo-
kratikus irányú sadducaeusi párt emberei nem is igen tö-
rődtek a szegény néppel. Ezen megnövekedett tekintélyükkel 
és rendeleteikkel nehezedtek rá a farizeusok a népre, ugy hogy 
még a Talmud is a farizeusok nyűgéről beszél1). (Sota f. 20. 1. 
Hausrath i. m. 1.87.). 

Jézus ezen nyűg ellen a leghatározottabban protestál s 
közelebb azon reflexionális, folytonosan külső indokokból cse-
lekvő és azokkal folytonosan megalkuvó élet ellen, mely éppen 
az Istentől, az ember isteni czélgondolatjának elvéből, az Isten-
ben megnyugvó érzületből közvetlenül cselekvő élettel a legha-
tározottabban ellenkezik. Nem az állampolgárra, hanem a vallá-
sos egyénre nehezedő, ezt sajátosságában, közvetlenségében 
bénitó és elnyomó történeti hatalmak ellen, hagyományos intéz-
ményekhagyományos tekintélyek ellen a leghatározottabban foglal 
ő állást. 

a) J é z u s é s a v a l l á s i h a g y o m á n y o s i n t é z -
m é n y e k . 

Ezen intézmények vonatkoznak: 
1) az időre 
2) a helyre, eszközökre, 
3) a cselekvényekre. 

') A számos körmönfont magyarázat utján nyert törvényeket hegynek 
nevezték, mely hajszálon függ. L. Hausrath i. m. 87. stb. 
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ad 1. Igen szigorúan ügyelnek a farizeusok a szombat napra, 
illetőleg annak szentül való megtartására. Az egyszerű paran-
csolatot idővel kicsinyesen részletezve magyarázták s ezen 
igy készült szabályok átlépésére a legszigorúbb büntetéseket 
szabták ki.1) 

Jézus a sabbathnak ezt a zsarnokságát nem ismeri el 
Tagadja, hogy ezen ünnepek intézményének önczélja lenne. Az 
egyház ünnepi rendjével csakis eszköz az emberre nézve. „Az 
emberfia a sabbathnak Ura!" (Mt. 12,8. Mk 2. 28. Lk. 6,5.) ,.A 
sabbath az emberért lett és nem az ember a sabbathért." (Mk. 2,27.) 
Ezen elvnek világossága mellett eltűnnek a kisszerű szabályok. 

') A Jubilaeumok könyve szerint (50. fej. L. Hausrath 1.80 stb.): „Aki e 
napot megszentségteleníti vagy aki c cak arról szól, hogy e napon szándéko-
zik utazni vagy csereberéről beszél, aki vizet merít s azt előre nem készí-
tette el a hatodik napon, aki valamely terhet felemel a végett, hogy házából 
vagy kunyhójából kivigye: az haljon meg. Sabbath napon oly dolgot, a mire 
a hatodik napon nem készültetek ne végezzetek, a végett, hogy e napon 
egyetek és igyatok és pihenjetek, s sabbathot megtartva semmit se csinál-
jatok . . . . kivéve, hogy füstölővel füstöltök és az Urnák visztek ajándékot 
és áldozatot. Ezt egyedül cselekedjétek sabbath napokon. Aki pedig valamit 
végez és utazgat és marhájáról gondoskodik akár otthon, akár másutt, ki 
tüzet gyújt vagy bármely állatot megöl vagy hajóra száll a tengeren, és 
mindenki, aki bármit is ver vagy öl s aki állatot vagy madarat levág és 
valamely állatot, madarat és halat elfog és aki bőjtől és háborút folytat 
sabbathnapon: aki ebből bármit is teszen: halljon meg." S ez nem volt csak 
meddő szó. A makkabaeusi háborúk megkezdésekor a barlangok őrsége sab-
bathnapon fegyvert nem fogott s ellentállás nélkül lemészároltatott (I. Mak. 
2,36); ugyancsak ily napon kerité kézre Jeruzsálemet Pompejus. (Bell. 1 .7 , , . 
Hausrath i. m. I. 85). A zsidó gondolkozás által erősen befolyásolt eschato-
logiai részben Máté evangeliomának szerzője Mt. 24,20-ban Jézussal mon-
dat ja : „Imádkozzatok, hogy télben ne legyen futástok, se szombaton." A 
menés ugyanis 2000 lépésen túl meg volt tiltva, sőt voltak egyes buzgók, 
kik ott maradtak állva, ahol őket a sabbathi trombita szó érte. A Mischna 
(Sabb. 7,2.) szerint 39 foglalkozás eltiltásában egyeztek meg, ezek között ta-
láljuk az irást vagy kitörlését az Írottnak, gombnak kötését, tűzgyújtást 
vagy eloltást, tésztagyurást, lisztszitálást stb. (Jost: Judenthum I. 178). A 
mindenség is ünnepli a sabbathot, a gyehennába került lelkek is pihennek 
kínjaiktól, (Gfrörer: Urchristenthum I. 155. stb.) és egyes folyók csak a 
sabbathnapon folynak vagy éppen ezen napon szikkadnak ki. (Bell. VII. 5.1. 
Plinius hist. nat. 31. 18. Hausrath i. m. I. 86.) 
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Külömben pedig alkalmazkodik a nép álláspontjához érvelésénél, 
a midó'n kimutatja azt, hogy még äz ő álláspontjukon is logi-
kailag meg lehet cselekedni azt, a mit ó'k vele szemben kár-
hoztatnak. 

Jézus szombat napon tanítványaival a vetések között jár 
és a tanítványok gabonafejeket szakítanak, kidörzsölik azok 
magját kezükkel és megeszik azokat. (Mt. 12. l . stb. Mk. 2,2 3 . 
stb. és Lk. 6 , s t b . ) . 

A farizeusok nem a járáson, hanem a gabonamagok ki-
dörzsölésén és evésén akadnak fenn, miután a kaszálás (a gabona-
fejek laszakítását Maimonides de Sabbato c. 8-ban a kaszálás 
egy fajának veszi), illetőleg a cséplés szombat napon halálbün-
tetés mellett el volt tiltva. Jézus ezzel szemben, az életfenntartási 
ösztönre hivatkozik. Ez a sabbathnál, a templomi rendnél és szo-
kásnál is fontosabb. Dávid és kísérői éhségük miatt a templom-
ban az oltáron elhelyezett színkenyereket is megették; — a 
papok pedig szombat napon magában a templomban a kultus 
közben végzik azt, a mi a laikusnak szombat napon meg van 
tiltva. Igy tehát nincs okuk megtámadni őt, avagy tanítványait. 
Az életfenntartás és ezzel szükségszerűen összefüggő dolgok 
collisio esetében — a sabbathnál fontosabbak. 

Ezen önző természeti rugó mellett van egy altruistikus-
ethikus rugó, a melyen alapuló cselekvények is végezhetők 
sabbath napon — t. i. a jó cselekedetek. „Szabad sabbath napon 
jót cselekedni." (Mt. 12,12.) 

Három ünnepélyes gyógyítást végez Jézus szombat napján: 
meggyógyít egy szárazkezűt, egy vizkórost és egy 18 év óta a 
betegség szelleme által gyötört és elgörbedett asszonyt. Itt sem 
elégszik meg az elvi kijelentés mellett: „Szabad jót cselekedni 
sabbath napon", hanem a gyógyításoknál is a zsidó gyakorlat 
alapján és pedig „a minore ad május" bizonyít. Ha szombat 
napon a verembe esett juhot ki szabad húzni — a mint azt a 
zsidók gyakorolják, — igy természetesen szabad embert gyógyí-
tani. Ha szombat napon szabad az ökröt vagy szamarat a já-
szoltól eloldani és itatni vinni: igy az ökörnél és szamárnál 
többet érő Ábrahám leányát és pedig azt, a kit a sátán már 

Theo l . Szaklap . I . évf . 2 1 
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18 éve kötve tartott, — szabad szintén szombat napon e bilin-
csétől megoldani. 

Igy tehát nem beszél Jézus a sabbath szentelése ellen; e 
sabbathszentelést eszközként elismeri; de tagadja a hagyomány 
azon értékesítését, a mely szerint Ur — a sabbath; s ezért is 
egyes példákban, általa is végzett cselekvényekben illustrálja. 
hogy az ember Ura a sabbathnak s e napon nincs oka, hogy 
önmagát akár physikai, akár ethikai tekintetben megtagadja, 
hogy ne végezze azt, a mi életfenntartásához okvetlen szükséges, 
s ne végezzen felebarátjával adtán jót is. 

ad 2. A sabbath ünneplése helyhez volt kötve. Az izraelitá-
nak tulajdonképen a templomban kellene a sabbathot megünne-
pelni ; de ily templom csakis egy van, csak itt lehet áldozni. 
Ezért is a vidéken helyettesítő Istentiszteletről gondoskodtak. 
A vidéken ugyanis a synagógában mondott ima helyettesíté a 
jeruzsálemi templomban hozott áldozatot. A templom ez volt 
ezért is az izraelitának legszentebb helye, a hova legalább egy-
szer az igaz hívő elutazott, vagy legalább is, a hova arccal 
fordulva imádkozott még a távolban is. Ez imát, ha nem mond-
hatta el a templomban, legalább a synagogájában mondta el:1) 

Jézus a templomot és annak kultusát sem veti meg. A 
templom és annak oltára szent, a mennyiben azon hely, a hol 
Isten lakik (Mt. 23,16-22)· Ezért is gondolatlanul, könnyelműen 
ne lépjen senki sem a templom küszöbén át. Ha valaki a tem-
plomban áldozni akar, s az oltárhoz elvive ajándékát eszébe j u t 
hogy atyafiának panasza van ellene: hagyja ott az oltár előtt 
ajándékát és menjen el, béküljön meg először atyafiával és 
ezután eljővén, ugy vigye fel ajándékát (Mt. 5, 23,24.). Itt a temp-
lomban gyógyított Jézus és tanított naponta, egész nap. (Mt 
21,14.23. Mt. 12, 35. Mk. 14,49. Lk. 19,47 . 20,!. 21, 37.). S Jézus' 
tanítványai is, midőn mesterük tőlük távozott, a templom-

' ) A zsinagógák száma is igen nagy volt. Egyedül Jeruzsálemben 480 
zsinagóga volt (Hausrath i. m. I. 73). A hosszú imára mint azt az evangé-
liomi farizeusnál lát juk Lk. 18, 9 - 1 9 . súlyt fektettek. Rabbi Chanina szerint 
az, ki imáit hosszúra nyújt ja üres kézzel nem távozik (Berach baba 32.6 . 
Hausrath 1. 73.) 
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ban valának mindenkoron, dicsérvén és áldván az Istent (Lk. 24.53.) 
Jézus tehát a templomban oly helyet látott, mely az önmagába 
szállásra, Istennek kérésére, mások tanítására s Isten dicsőítésére 
nézve igen alkalmas s igy vallási paedagógiai szempontból igen 
fontos. 

Ennek megfelelőleg érthető felháborodása, midőn azt látja, 
hogy a templomot egyesek csak átjáróul használják (Mk. 11,16.); 

mások pedig azt vásárcsarnokká alacsonyítják le, a hol pénzeket 
váltanak, áldozati galambot árulnak. Legbensőbb felháborodással 
űzi ki a templomból ezeket, kik az ima házát latrok barlang-
jává teszik. (Mt. 21,1 2 .1 3 . Mk. 11,1 5-1 7 , Lk. 19,45. stb). 

S még sem önczél a templom. Nemcsak a sabbathnál, 
hanem a templomnál is több az ember, τον ιερόν μείζων εστίν 
ώδε (Mt. 12,6.) s az áldozatnál többet ér az irgalom (Mt. 12.7.) 
Paedagógiai jelentősége van a templomnak. Ha a paedagógiai 
czélt elértük, a paedagogia is, mint eszköz czéltalan. — A 
nevelés feladatát elérte, midőn az szükségtelenné vált. Jézus a 
jeruzsálemi templom teljes elpusztulását látja lelki szemei előtt, 
egy köve sem marad a másikon (Mt. 24,!. stb. Mk. 13,12. 
Lk. 21, 5. stb.) A templom ezen elpusztulása azonban nem esik 
ezen positiv paedagógiai szempont alá, a mennyiben a templom 
ezen elrombolása Izraelnek büntetése. Ily positiv paedagógiai 
irányban és pedig leghatározottabban szól Jézus a traditio sze-
rint a Jánosféle evangéliomban. Jézus a samariai nőnek adott 
válaszában ama régi vitatott kérdésre, hogy váljon Garizim 
hegyén, avagy Jeruzsálemben kell-e az Istent imádni, arra 
figyelmezteti a samariai nőt, hogy eme kérdés tontos lehet a 
jelen szempontjából, a mennyiben a samariaiak nem tudják azt, 
hogy mit imádnak, mig a zsidók, kik nem csak a Pentateuchot, 
hanem a prófétákat is elismerik, tudják azt, hogy mit imádnak; 
de a jövő szempontjából tárgytalan, a mennyiben eljő az óra, a 
mikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem imádják az 
atyát (Ján. 4,21.22.), de nem azért, mintha Istent nem imádnák, 
hanem azért, mivel Istent akkor mint igaz imádók szellemben 
és igazságban imádják. Isten ilyen imádókat óhajt magának 
és pedig azért, mivel szellem .az Isten s így igazán őt csak 

21* 
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azok imádják, a kik felül emelkedve a helynek, az időnek 
korlátain őt szellemben imádják. Hogy pedig ezen — János 
evangeliomában létező gondolatok tényleg Jézus gondolatai: 
azt világosan mutatja ama tanácsa, mely szerint azt, ki imád-
kozni akar, nem utasítja a jeruzsálemi templomba, sem pedig 
az e templomot helyettesítő zsinagógába, hanem azt kívánja 
tőle, hogy menjen szobájába, ajtóját zárja be s legyen egyedül 
Istennel, így könyörögjön hozzá, a ki sem a szószaporítást, sem 
a mutatós imát nem szereti; ki tudja azt, hogy mire van az 
embernek szüksége s ki minden szószaporítás nélkül is megadja 
azt, a mire kinek-kinek szüksége van. (Mt. 6,5 _8.) — Jézus 
maga is, midőn imádkozni akart, nem ment a templomba, 
hanem visszavonult a magányba. Az igaz ima, mint a személyiség 
közvetlen megnyilatkozása oly annyira egyéni valami, hogy 
minden idegen jelenléte azt profanálja. így tehát az egyéni 
vallási szükségérzetnek kielégítése éppenséggel sem kívánja a 
közös imahelyhez és imaidőhöz való kötöttséget. 

a) Természetes, hogy ugyanez áll az igaz imáról is, hogy 
az szintén nem önállósítandó, a mint azt egyesek teszik, kik az 
imának, a sok imának, a hosszú imának magában véve erőt, 
érdemet tulajdonítanak; az ima csakis mint a személyiségnek 
közvetlen megnyilatkozása bír értékkel. Az érzület, a személyiség 
bír értékkel, semmi más magában véve nem, hanem csakis 
mint ezen érzület kifejezője. 

β) Az imánál sokkal alárendeltebb kultusi cselekvény az 
áldozat. A zsidóság erre helyezte a legnagyobb súlyt, csak a 
jeruzsálemi templomban volt az végezhető és pedig a pap 
segédlete mellett. Nem csak a zsidók, hanem a pogányok is 
áldozhattak Jahvénak (Num. 15,14. II. Makkab. 3,35. 13,23  

Josephus Apion 2,5. Philo opp II. 5,69. Mischna Schekal 7,6. 1. 
Winer Bibi. Realwörterbuch) s ezen engedélyt nevezetesen 
pogány fejedelmek tényleg gazdag adományok hozatalával 
igénybe is vették (I. Makkab. 7,33. Josephus Antiquit. 12,25. u. o.), 
sőt még a holtak érdekében is hoztak a Makkabeusok idejében 
áldozatot. (II. Makk. 12,43.) Egyes esetekben a törvény is 
elrendelte az áldozathozatalt (így még Mt. 8,4.) s általában a 
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vallásosságnak volt ismertető jele az áldozás. (Kohelet. 9,2. 
Jes. 43,23 s tb·) A papok, kik az áldozásnál érdekelve voltak 
igyekeztek az áldozás értékének tudatát fokozni. Az áldozásnál 
ugyanis nemcsak hullott az ajándékból, a színkenyerekből és a 
húsos áldozatokból a papok asztalára is, hanem maga az áldozás 
végzése vagy annál való szükségszerű segédlet is fokozta a 
papok jelentőségének, tekintélyének tudatát: ők voltak ugyanis, 
mint ilyenek az ember és Isten között a közvetítők, úgy, hogy 
tőlük függött itt az egyesek üdvözülhetése. Bizonyára ezen önző 
(anyagi és erkölcsi) érdek által vezettetve jutottak a papok azon 
meglepő tételre, a mely szerint ezen áldozati ajándékok: a 
templom kincse, az oltár ajándéka többet ér, mint maga a 
templom, mint maga az oltár, a mennyiben köt azon eskü, a 
melyet az ember a templom kincsére vagy az oltár ajándékára 
tesz, de nem a templom vagy az oltárra tett eskü. (Mt. 23, l 6 32· 
kül. 18,7.) 

Jézus nem izgat az áldozás ellen; sőt a mennyiben ezen 
áldozásnak a polgári életre kiható (policialis) jelentősége van, az 
áldozati ajándék meghozatalát határozottan ajánlja, nem azért, 
mintha ő ezt kívánatosnak tartaná, hanem azért, mivel az ily 
ajándékhozatalt Mózes előírta.1) Jézus álláspontján az áldozásnak 
nincs értelme. Ő a betegek kedvéért jött, hogy ezeket gyógyítsa. 
Az áldozat tehát, a melyet minden embernek hoznia kell, 
„irgalom", nem pedig az a külső áldozat. Ezért mondja Isten 
már Hozeas prophetánál (6,6.): „Irgalmat kívánok és nem 
áldozatot". (Mt. 9,13.) Ha ugyan ezt meggondolnák, megszívlelnék 
a farizeusok, bizonyára nem kárhoztatnák azokat, kik a sabbathot 
meg nem szentelik, hanem ellenkezőleg ezekben ártatlanokat 
látnának. (Mt. 12,7.8.) — Az áldozat nem hozatal tehát Istent 

') Hogy Jézus ezen ajándék hozatalát nem a vallásosság, az érzület 
megnyilatkozása alá helyezi: az az idézett helyből tisztán kiviláglik. — A 
megtisztulásért kötötte azt ki nem Isten, hanem Mózes: tehát lefizetendő és 
továbbá nem Istennek mutatandó ez be, hanem a papoknak a meggyógyulás 
beigazolására. Kai noooéveyxf περί τον χ u & a ρ ι a μ ο ν σον ΐί τιροσέταξιν 
Μωνοης (Ις μαρτνριον αν τοις Mk. 1.41. Lk. 5 , u . Α papokra való tekintettel 
Mt. 8,4-nél is. 
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meg nem sérti, mert Isten ezt nem kívánja, az embert pedig 
bűnössé nem teszi, mert a sabbathra vonatkozó törvények 
megsértése mellett maradhat az ember ártatlan, tekintettel éppen 
arra, hogy Isten az áldozatot nem kívánja. (Mt. 12,7.8.) 

Ezen elvi felfogás mellett — nem állítja Jézus, hogy az 
áldozathozatalnak egyáltalában nem lenne értelme. A fejló'dés 
egy-egy fokozata esetleg az áldozathozatalt is kivánliatja. Ez 
esetben azonban azt kívánja Jézus, hogy ezen áldoz <t meg 
legyen sózva. A só adjon tartósságot, maradandó értéket, ízt az 
áldozatnak. A só pedig a keresztyéni jelleg: a szeretet, az 
irgalom, a melynek következtében a keresztyének közt béke 
lakozik. így tehát az áldozat csak azon esetben jó, ha az áldozat 
ezen szeretet, irgalom szellemével meg van sózva, ha azt a 
szeretet áthatja. (Mk. 9,44.50.) — Minthogy csak a szeretet 
alapján, tehát az erkölcsi személyiség megnyilatkozása alapján 
ér valamit az áldozat; éppen azért ez a szeretet a tulajdonképeni 
értékes. „Szeretni ó't (Istent) teljes szívből, teljes elméből, teljes 
lélekből és teljes erőből; és szeretni felebarátját, mint önmagát 
— többet ér minden tűz- és véráldozatnál. (Mk. 12,33.) 

γ) Az áldozathozatallal szoros összefüggésben voltak a 
mosások is. Normális állapotot, tisztaságot akartak ezek is léte-
síteni. Épp a komoly zsidóság álláspontján a szent Istennel 
szemben mily nagy értelme van a tisztaság követelésének! A 
mit azonban a próféták szellemi értelemben vettek: ugyanazt a 
farizeusok testi, materialis értelemben részletezték. 

Minden hullával való érintkezés illetőleg azokkal való érint-
kezés, kik viszont emez érintkezőkkel vagy általuk érintett 
tárgyakkal érintkeztek, tisztátalanitő hatású volt. A test önkény-
telen kifolyásai, a bőrbetegségek nem csak magukban voltak 
tisztátalanok, hanem minden külső felületes érintkezés ezekkel 
már tisztátalanitólag hatott. Egyes állatok magukban véve, de a 
pogányoktól vásárolt állatok egyáltalában s mind ennek meg-
érintése, különösen az ily húsnak evése tisztátalanitő hatású 
volt; x) nem kevésbbé a pogányoktól vásárolt egyéb élelmi szerek 

') Mennyire honosúlt meg a tisztátalan ételektől való tartozkodás, ezt 
az ős keresztyénség sajátságos viselkedése is mutatja Pál apostol pastoralis 
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— nem külömben az olaj és bor is, valamint az el nem vámolt 
(Dan. 1,8. stb. Judith 12, í . Antiqu. XII. 3,9 . Vita 3,13.) szerek 
közvetlen használata, élvezése. Igen természetes, hogy a pogá-
nyokkal való érintkezés, még akkor is, ha csak a ruha széleit 
érínté a pogány ruhájához, ez is tisztátalanitólag hatott. Ezen 
tisztátalanságtól való megóvás czéljából elkülönítették a tisztá-
talanokat, feltűnően öltöztették, a sírokat évente bemeszelték, 
hogy már messziről is feltűnjenek (Mt. 23, 27). A testnek, valamint 
a használt tárgyaknak gondos mosásával kívánták a tisztátalan-
ságot épp úgy a templomban, valamint otthon is eltüntetni. 
Nevezetesen ebéd előtt néztek arra, hogy mosdatlan kézzel ne 
szennyezzék be az ételt s igy tartósan saját testüket. Ezért is 
nem esznek a farizeusok és a zsidók mind, hanem ha ököllel 
megmossák kezeiket, ebben a régiek hagyományát követvén. A 
vásár után sem esznek, hanem ha megfürdöttek; és sok egyéb 
is találtatik, mit által vettek, hogy megtartsák: poharak, korsók, 
rézedények és étpamlagok fürösztését. (Mk. 7, 3. 4. Mt. 23, 25). 

Jézus tanítványai közül egyesek ez aggodalmaskodással és 
gyakorlattal mit sem törődve mosdatlan kézzel eszik a kenyeret 
(Mk. 7,2). — Jézus pedig, midőn ezért megtámadják a farizeusok 
előtérbe állítja azt az elvet, hogy Isten nem a külsővel, nem az 
ajakkal, hanem az érzülettel, a szívvel törődik (Mk. 7,9 stb). 
Ezért is az emberre nézve nem az a megszenyező, ami az 
emberbe kívülről jő, tehát a külső, hanem az a mi az 
ember belsejéből, a szívből jő. Nem a külsőnek tisztán tartása a 
lényeges, hanem az, hogy az edény tartalma, bensőnk legyen 
tiszta (Mk. 7,15 stb. Mt. 15, 1 _ n ) . A mi a szívből ered — a 
szívből jő ki s az fertőzteti meg az embert. Mert a szívből ered-
nek a rossz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, parázna-
ságok, tolvajságok, hamis tanúságok, káromlások. Ezek fertőz-
tetik meg az embert; mosdatlan kézzel enni pedig, nem fertőzteti 
meg az embert. (Mt. 15,18-20.). Ε szerint ezen nehézkes szer-

prudentiájával. L. Act. 15, 20. 29. Rom. 14, t . I. Kor. 6,12 . 8, r 10,2S. — L. 
külömben Hausrath id. m. I. 80 stb. 85 stb. 121 stb. 
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tartási gyakorlatnak nincsen Jézus szerint semmiféle erkölcsi, 
illetőleg vallási jelentősége. 

Ha már most innen még egyszer visszatekintünk a templom-
ról és a kultusi cselekvényekről mondottakra: világosan látjuk 
azt, hogy Jézus álláspontján, az ideális, elvi állásponton a kultus 
oly annyira Istennek és az egyes embernek dolga, hogy e körbe 
beavatkozni senki másnak nincsen joga. Ezzel elismeri a fel-
tétlen vallási szabadság elvét. De másrészt azt is állítja, hogy az 
egyesnek nincsen oka az ima végzése végett a közösséget egy 
bizonyos helyen vagy egy bizonyos időben felkeresni; mivel e 
közösség, ezen Isten országa nincs helyhez, sem időhöz kötve. 
„Ezen ország nem jő el észrevehetőleg, sem azt nem mondják: 
ihol itt van, vagy ihol amott van, mert ime Isten országa köz-
tetek van." Ugyanígy nem köthető le, nem foglalható le Jézus 
senki és semmi intézmény által sem; mert valamint a villogó 
villám egyik égi tájról fénylik a másikig; azonképen lesz az 
ember fia is az ő napján. (Lk. 17,19-24). 

A mondottakat pedig épp úgy a sabbathra, valamint a 
templomra nézve legrövidebben és legmélyebben egybefoglalja a 
jánosi evangéliom, midőn az eszményi kultust a helyhez és idő-
höz nem kötött: Istennek szellemben és igazságban való imádá-
sában látja (Ján. ev. 4,21-24)· Ez az eszmény, mely majd meg-
valósul! De ezen eszményre nevelni kell a közösség és abban 
uralkodó törvény útján. Addig is alkalmazva a mondottakat a 
mi viszonyainkra, az egyházak hely és időhöz kötött kultusának 
van paedagogiai jelentősége. Ε kultus az egyes emberre nézve 
eszköz; a személyiség, és az arra való vonatkozás ad ezen 
eszköznek értéket. Ha a nevelés czélját az emberiség elérte s 
Krisztusban felszabadult az ember a tiszta éniség álláspontjára 
vagyis a jézusi szellem áthatotta az egyes személyiségek alapján 
az egész társadalmat: úgy az egyház e külső eszközével is 
paedagogiai jelentőségét elvesztette. 

A látható egyház neveljen a láthatatlan számára. 
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b) J é z u s és I z r a e l v a l l á s á n a k h a g y o m á n y o s 
t e k i n t é l y e i . 

A történet nem váltotta be azon Ígéreteket, melyeket érzéki 
módon táplált Izrael. Az ország idegen uralkodó alá került s 
még a papság is függó'be került az idegen hatalomtól. Ezen 
idegen hatalommal való gyakori érintkezés és bizonyos korlátok 
közt ezzel együtt gyakorolt uralkodói szerepe — a néptudatban 
megingatta Izrael papsága, a Leviták, a Sadduceusok iránti 
bizalmat, a mi még inkább hozzájárult a templomi aristocratia 
világias életéhez, a mely viszont fokozta a néptudatban az ezek 
iránti bizalmatlanságot. 

A nemzeti ideal elhomályosult, a minden napi élet pedig 
arról gyó'zi meg a népet, hogy ezen hivatott vezetői amaz ideált 
meg nem valósíthatják. 

Igy tehát igen természetesen a múltba irányul a nemzet 
sorsáért érdeklődők tekintete. A múltban kell felkeresni Isten 
ígéreteit, parancsait. Az életet minden izében, eseteiben ezen 
parancsokhoz kell szabni. Mivel pedig e parancsok általánosak, 
s néha egymással nehezen egyeztethetők: ezeket kell részletezni, 
kiegyenlíteni. Az Isten parancsa (εντολή τον &εον) mellé rakodott 
le az atyák hagyományának mind inkább felnövekedő (παράόοσις 
των πρεσβυτέρνν) nagy anyaga. Nem tiz parancsolatról van immár 
szó, hanem a test tagjai számának megfelelőleg 248 parancso-
latról és az év napjai számának megfelelően 365 tilalomról, a 
melyeket az írástudók nevezetesen Hillel külömböző fokú osz-
tályokba igyekeztek elhelyezni.') Ezen, az élet minden cselek-
vényeire kiterjeszkedő casuistikus törvény codex teljesítésétől 
függ, hogy vájjon Isten az ő ígéreteit az igazságnak megfelelőleg 
teljesitheti-e. Ezek teljesítése esetén Isten aztán csodás módon 
megvalósítja a messiási országot, s az egyes ember is, ha a 
törvénynek megfelel: elnyeri az örök életet.v) Ezen törvény tel-
jesítése: ez vált a zsidó nép vallási és nemzeti ambitiójává, mert 
e törvény teljesítése volt a jobb jövőnek feltétele. 

*) L. Hausrath i. m. I. 417. 
2) Pirke Ab. 2, ,.14. szerint: „Aki a törvényre szert tesz, a z a j ö v ő a e o n 

életét is birja." 
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Ezen uj nemzeti és vallási ideál megalkotói és megszemé-
lyesítői a pharisaeusok (peruschim — elkülönültek) voltak. Ők 
lepték el az egész országot. Mindenütt találjuk ó'ket, nevezetesen 
ott a synagogák első padjaiban. Ők ismerik minden részletei 
szerint a törvény számos eseteit, ők osztályozhatják az egyes 
ember bűneit is; ők azok, kik az egyes embert bűneihez köt-
hetik; vagy azok alúl feloldhatják. A jövő, a nemzet jövője, va-
lamint az egyesnek jövője az ő kezökben van. Ők Isten és a nép 
igaz közvetítői.') 

Ezért is tekintélyűk a nép előtt nagy volt. Minél inkább 
érzi a nép a vallásnak minden egyes cselekvényre kiható erejét: 
annál inkább emelkednek a nép szemében azok, kik eme tör-
vényszerűség fölött őrködnek. A nép általában azt a vallást, 
melynek törvényei teljesítése nehezére válik, többre becsüli 
s ennek megfelelőleg ugyan csak ezen vallás képviselőit is. 

Igy érthető, hogy szemben az aristokratikus sadducaeusok-
kal és a szentélybe visszahúzódó levitákkal, a nép közt élő 
pharisaeusok tekintélye nagyra nőtt. A köztereken a nép mélyen 
köszönti ó'ket, rabbinak szólítja (Mt. 23,7.8), a zsinagógában az 
első padsorba ülteti őket (Mt. 23,5. Lk. 20,2. stb.); a lakomákra 
is elhivatnak és pedig itt is ugy, hogy ők ülnek az első helyen. 
(Mt. 23,6). De érthető viszont az is, hogy a pharisaeusok is e 
tekintélyök tudatában mindenütt mint a szigorú vallásosság 
képviselői léptek fel. 

Hosszú ruhában járnak (Lk. 20,45). Arczukra Isten a mél-
tóságot helyezte (Sirach. 10,5.); ugy intézik lépteiket, hogy az 
imaóra a synagogában vagy az utczák szögletein érje őket, s 
hogy itt mások által láttatva mutathassák be kegyességöket. 
(Mt. 6,5.). Majd pedig komor arczczal, eltorzúltan jelennek meg, 
hogy a nép lássa a böjt szigorú megtartását. (Mt. 6, ie.), majd 

*) Ezen jövőre vonatkozó jelentőségüket a köztudat még inkább tá-
gítja és materializálja, a midőn azt nem csak az üdvvel, hanem a közön-
séges mindennapi élettel hozza vonatkozásba. Josephus Antiqu. XVII, 2,4.: 
„Istennel való viszonyulásuk alapján a nép azt hitte róluk, hogy ők a jövőt 
előre tudják, maguk pedig Isten különös kegyeivel dicsekedtek, mivel a tör-
vényt oly szigorúan betart ják." L. Hausrath. i. m. I. 128. 
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végre trombitaszóval gyűjtik maguk köré a szegényeket, hogy 
nyilvánosan mások által láttatva osztogassák alamizsnáikat. 
(Mt. 6,2·). A templom iránt tartozó kötelességeiknek is megfe-
lelnek; nemcsak a rendes, szokásos tizedet fizetik meg, hanem 
még a mentából (Mt. 23,8_13.)> a kaporból és a köménybó'l a 
magokat számlálva kiszedik a templomnak járó tizedet. (Mt. 
23,23·). A kultus cselekvényeit a leviták végzik ugyan : de ezen 
cselekvényeknek törvényszerű, tiszta végzése felett ó'k. a farizeu-
sok ó'rködnek. Ők kisérik szemmel, hogy minden áldozás után 
rendesen lemossák-e a használt edényeket s e tekintetben oly 
szigorúak, hogy a Sadducaeusok gúnyolódva jegyzik meg róluk, 
hogy végre majd még a napot is megtisztogatják (Graetz, Gesch. 
des Judenth. III. 461.). A kultusi cselekvények objectiv értékét 
betegesen túlbecsülik, a. mennyiben többre becsülik a templom 
aranyát a templomnál és az oltárra tett ajándékot az oltárnál. 
A cselekvények külsőitésével függ össze a tisztaságnak physikai 
felfogása s ily értelemben való sürgetése. Evés előtt megmossák 
kezeiket öklükkel; a vásár után nem esznek, hanem ha megfű-
rödtek, mossák poharaikat, korsóikat, rézedényeiket és étkező' 
pamlagaikat. (Mt. 7,3._4.). Még az italnál is nagyon óvatosak, 
azt is átszűrik, nehogy szúnyogot — valamely tisztátalan állatot 
véletlenül lenyeljenek. (Mt. 23,24.). 

Ezek törődtek még leginkább magával a néppel: ezért is 
szükségszerű volt, hogy Jézus főleg ezekkel szemben foglaljon 
állást. 

A nép többi tekintélyei a népet nyomták, zsarolták, de a 
néppel, annak bajával nem törődtek. 

Ezen többi tekintélyekkel Krisztus sem igen törődött, hisz 
más világba tartoztak ezek még az igazi zsidó állásponton is. 
Tiberiast, a királyi életnek pazarfényű helyét, Jézus nem is látta, 
mindég kikerülte s galileai tartózkodása nem igen adott alkalmat 
arra, hogy a levitákkal, a sadducaeusokkal jusson érintkezésbe. 
Azt azonban már korán tudja, hogy éppen Jeruzsálemben kell 
néki sokat szenvednie a vénektől, a főpapoktól és tudósoktól. 
(Mt. 16,21·)· A vénei és főpapjai — ezen formalitásokban 
mozgók — felhatalmazó diplomát keresnek nála, a melynek 
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erejében végzi csudáit. (Mt. 21, 23.). Midőn Jézus kérdéseire ők, 
a bölcsek nem tudnak felelni (Mt. 21,24.), s Jézus ellenök beszél 
s azokról, kik Izraelben az elsők, azt meri mondani, hogy őket 
Isten országában a vámszedők és a parázna nők megelőzik 
(Mt. 11,31.), kezökre szeretnék őt keríteni, de egyelőre félnek 
attól a néptől, a mely ő benne prófétát lát (Mt. 21,46.); majd 
pedig az Írástudókkal szövetkezve tanácskoznak, hogy elfogják 
és megöljék Jézust álnoksággal. (Mt. 26,4.). 

Hogy ez sikerűit: ezt lényegileg a farizeusoknak, a nép ve-
zetőinek köszönik. 

A phariseusok Jézusban kezdetben bizonyára elvbarátot 
láttak. Hisz ő is a nép javát művelte, s ott lépett fel, a hol ők 
vitték az első szerepet: a zsinagógában. Egyes farizeusok bizo-
nyára meg voltak az ő beszédjétől hatva, felkeresték őt, sőt 
vendégül házukba is hivták (Lk. 7,36). — De lehetetlen volt, hogy 
fel ne ismerjék Jézus egyszerű tanításának az ő tanrendszerük 
ellen irányult élét. 'S midőn ők ezt észreveszik, ők is tanács-
koznak, hogy nyilatkozataival miként ejtsék tőrbe (Mt. 22, l 5), 
?őt nem átalkodnak e czélból saját ellenségeikkel még a Heródes 
pártiakkal is szövetkezni (Mt. 22, J6 . stb). Hiába mutatják neki 
a dénárt. Ők vallnak kudarczot, ugy hogy ez időtől fogva nem 
mernek Jézushoz kérdést intézni (Mt. 22,46), — de igenis elő-
lépnek ismét mint vezetők, midőn a nép is meggyőződik arról, 
hogy az ország, melynek megvalósítását Jézustól várta - nem 
világi. A reményeiben csalatkozott nép könnyen át volt vezet-
hető Jézus ellentáborába. 

Jézus sajátos isteni czélgondolatja tudatában és nevezetesen 
annak tudatában, hogy a farizeusok eszménye Izrael igaz eszmé-
nyével s különösen a jézusi Istenország eszményével a leghatá-
rozottabban ellenkezik: ezen eszmény ellen és majd a farizeusok 
ellen a legélesebben küzd. 

Vádjai a következők: 
1. Ők azok, kik egy uj téves eszményt állítottak a régi 

helyébe; nevezetesen az Isten törvénye helyébe az emberi hagyo-
mányt helyezték. 

2. Ők azok, kik ennek következtében a szellem és érzület 
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közvetlenül érvényesülő kultusa helyett a cselekvények reflexio-
nális kultusát honosították meg. 

3. Ők azok, kik ezen casuisticus kultusgyakorlatot komo-
lyan hirdetik a népnek, annak lelkét ezzel megterhelve — míg 
maguk nem követik azt. 

4. Ők azok, kik Isten kultusáról beszélnek, holott az 
emberek előtt kívánnak csak tündökölni; s igy még a leg-
szentebbel is önző módon kereskednek. 

Ezért is rosszak, kik önmaguk és népük vesztére vannak. 
A nép vezetőinek és akkoriban tulajdonképi tekintélyeinek 

ezen jellemzését néhány szóval részletezzük. 
ad 1. Náluk nem Isten parancsain van a suly, hanem az 

ezeken nyugvó és ezeket emberi észszel alkalmazó, részletező 
ősök hagyományain. Csudálkoznak, hogy Jézus tanítványai nem 
tartják meg az ősök hagyományait (Mk. 7,5), Jézus pedig szemökre 
veti, hogy ők meg Isten parancsolatait elhagyják és tartják az 
emberi hagyományokat. Isten parancsolatait szépen elteszik, 
hogy maguk hagyományát tartsák meg (Mk. 7,8.9.) ugy, hogy 
hagyományuk követésével megszegik, eltörlik Isten parancsolatait. 
(Mk. 15, ,.„.). 

ad 2. Ezen Istentisztelet, melyre a farizeusok tanai mint 
emberi regdeleten alapulók vezetnek, hiába való. A népet, mely 
Istent igy imádja, Jesajas próféta vádja illeti: (Jes. 29, l3) e nép 
Istent csakis ajkaival tiszteli, szive azonban távol van Istentől 
(Mt. 15, 8.9.). A folytonos reflexió ezen hagyományos tanokra, a 
közvetlenséget elöli; a részletekbe való elmerülés lehetetleníti az 
egésznek, a lényegnek látását. Csupa okosságból oktalanokká 
válnak e vezérek. Megkülömböztetik az eskü külömböző fokait, 
nemeit: de megfeledkeznek az eskü lényegéről s esküvésekkel 
teszik tönkre magát az esküt (Mt. 23, 1,5-22)· Leszűrik a bort, a 
vizet egy szúnyog miatt — de tevét nyugodtan nyelnek le. 
(Mt. 23, 24.) Fizetik a tizedet még a kaporból, a mentából, a kö-
ményből mag szerint is, de irgalmasságot, igazságot és hűséget 
nem ismernek (Mt. 23,23)· Szájjal emlegetik ugyan, hogy Isten 
parancsolja a szülők tiszteletét: de a szívnek ezen közvetlen 
nyilvánulatát elnyomja az emberi hagyomány s a farizeusok 
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követője oda adja a templomnak a szülők eltartására szükséges 
összeget (Mt. 15.3-6). Mossák a kezeiket - de szivük mosdatlan ; 
mossák az istentiszteleti és a köznapi étkek edényeit; de a tar-
talommal nem törődnek (Mt. 15, 2 2-2o)· A kicsinyes, a semmis 
körül tapogatóznak, de a nagyot, az értékeset nem látják. Ε 
vezérek vakok ! Vakvezérek a farizeusok. Ha pedig a vak vezeti 
a vakot, mind ketten a verembe esnek (Mt. 15,14). 

ad 3. Ezen inkább intellectualis tévedések azonban még 
nem a legnagyobb bűnök. Nagyobb bűne a farizeusoknak az, 
hogy ők e casuistice felhalmozott parancsokat és szabályokat 
ismerik, a népnek hirdetik: de maguk nem követik és az ezek-
kel megterhelt nép terhe viselésén mitsem könnyítenek. Ott ül-
nek Mózes székében; szavokat kövessétek, „de cselekedeteik 
szerint ne cselekedjetek; mert mondják ugyan, de nem cselekszik. 
Nehéz és elviselhetlen terheket kötöznek és raknak az emberek 
vállaira; de ujakkal sem billentik meg azokat" (Mt. 23,2-4)· — 
Mondják ugyan, hogy megteszik, a mi reájok bízatott, de nem 
teszik meg azt. (Mt. 21,3Ü). 

ad 4. Van azonban ezen passivitásnál, ezen tétlenségnél is 
nagyobb bűn a vallás terén. Tudni a jót és azt nem cselekedni 
nagy lelki defectus; de cselekedni a jót, de nem a jó kedvéért, 
hanem tisztán önzésből: ez a nem cselekvésnél is nagyobb bűn. 
Az első csak indolentia, hiány : a másik pedig egyenesen rossz. 
Az elsőnél cselekedeteink kevesebbet mutatnak, mint a mi lel-
künkben van; a másiknál mást mutatnak, mint a mi lelkünk-
ben van. Külsőleg Istent imádja, holott csak is önmagát ismeri; 
külsőleg megalázza magát Isten előtt — de csak azért, hogy 
kimagasoljon az emberek előtt; eleget vél tenni az Isten paran-
csainak — csak hogy megvetéssel lenézhesse embertársait; be-
futja a világot, hogy azt Istenhez terítse, holott az, ki őt követi, 
a gyehennába jut. 

Imádkozik, de a zsinagógában vagy utcza sarkán, hogy 
emberek lássák őt. (Mt. 6,5). 

Osztogat alamizsnát, de trombita szó mellett (Mt. 6,2. stb.) 
A templom érdekében megadóztatja a kaprot, a mentát a 

köményt: de szivéből mitsem ád Istennek. (Mt. 23,23). 
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Felsorolja Isten előtt szerzett érdemeit emelt fővel, hogy 
annál inkább lenézhesse a vámszedőt (Lk. 10.10, stb.) 

Hosszú könyörgéseket mond özvegyek érdekében, de csak 
azért, hogy ezek házait elnyelhesse (Mt. 23,14). 

Tengert, földet bejár, hogy csak egyet is megtérítsen, de 
csak azért, hogy ez azután elkárhozzon (Mt. 23, j5.) 

Épiti a próféták sírjait s disziti az igazak síremlékeit: de 
ma is megölnék azokat, a mint majd meg is ölik, felfe-
szítik, a zsinagógákban megostorozzák, a városokból ki-
űzik majd azokat, a kik Jézus nevében működnek. 
(Mt. 22,29_34). 

Képmutatók ők! s mégis — e belső ürességök, sőt önző 
gazságuk daczára tökéleteseknek, gazdagoknak tűnnek fel. Az 
emberek dicsérik őket, jót beszélnek rólok (Lk. 6, 24—26·)· Rátar-
tóan hosszú ruhában jelennek meg az utczán ; zsinagógákban, 
vendégségekben ők ülnek az első padokban, helyeken; kívánják, 
hogy mindenütt köszöntsék, rabbiknak szólítsák őket. (Mt. 23, 5_7). 

Önmaguk is igazaknak vallják magukat az emberek 
előtt; de az Isten ismeri sziveiket; s az a mi magasztos az 
emberek előtt, utálatos az Isten előtt. (Lk. 16.15.) 

Képmutatók ők! megmeszelt sírokhoz hasonlítanak, melyek 
kivül szépeknek tetszenek ugyan: belül pedig telvék holtak 
tetemeivel és mindennemű undoksággal. Igazaknak tűnnek fel 
az emberek előtt, de belül telvék képmutatással és erkölcstelen-
séggel (Mt. 23,27 28.). Minthogy pedig a száj a szív bőségéből 
beszél: ők is tulajdonképen jót nem beszélhetnek (Mt. 12,34.), 
s igazán jó hatásuk nem lehet. Ök, kik a kötés és oldás hatal-
mát gyakorolják, kik a mennyországot akarják a néppel közve-
títeni: ők ezt elzárják az emberek elől, s nem engedik meg, 
hogy bejussanak azok, kik oda törekednek, és pedig azért nem, 
mert magok sincsenek benne (Mt. 23,13.). 

Azért is óva inti Jézus az ő tanítványait a phariseusok és 
sadducaeusok kovászától, azok tanaitól (Mt. 16,6.]2). 

Külsőségekben, mutatósságban, hiú, önző törekvésekben 
látják ők az értékest. Az ő törekvése, az ő országának életrendje 
ezekével ellenkezik, ugy hogy ők, a kik szavuk szerint ugy 
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mint ő maga a nép javát akarják szolgálni: a vakok, a kép-
mutatók, a mérges kígyók fajzatai. 

Egyenes, kíméletlen Jézusnak a fellépése korának, vallá-
sának, nemzetének tekintélyeivel szemben. Az Istenben megkötött 
lelkiismereti szabadságának elvét proclamálja ezzel Jézus. Az 
igazságnak tudata, és pedig épp oly Istenben nyugvó és Istentó'l 
mozgatva ható igazságnak tudata, a mely az ember egész sze-
mélyiségét áthatja s igy az embert gondolkozásában, érzelmeiben 
és törekvéseiben feltétlen eró'vel meghatározza: az ily igazság 
birtokának tudata nem alkuszik meg a létezó' gondolkozással 
és e gondolkozók képviselőivel és ezeknek törekvéseivel. Az ily 
keményen és élesen ható igazság pedig nem lehet el küzdelem 
nélkül s minél élesebb az ellentét eme világ és ama világ közt, 
annál kevésbbé lehet el martyrium nélkül. A martyrhalál ilyenkor 
a feltámadás és örök élet záloga; az élet elvesztése — az élet-
nek elnyerése. 

Ily feltámadásra, ily életre kívánja Krisztus az embert in-
dítani, vezetni. Ily Istenben nyugvó, Istenben boldog és eró's, a 
bűnnel, az önelégültséggel szemben kérlelhetetlen, a gyöngékkel 
és törekvó'kkel szemben szeretetben tevékeny, önfeláldozó életre 
nevelni: — ez a keresztyén nevelés eszménye; s a keresztyénség 
központi állásánál fogva ez az igaz emberi nevelésnek is esz-
ménye. Az az eszmény, mely Jézus Krisztusban annak tudatá-
ban és személyiségében lép elibénk. ható erővé vált s a neve-
lésnek egészét is lényegesen megváltoztatá és pedig részben köz-
vetlenül, részben még csak közvetve. 

I. A nevelésnek tárgya Krisztus szellemében mindenki. Isten 
mindnyájunk atyja, igy tehát mindnyájan, egytől egyig Istennek 
gyermekei vagyunk Mindegyik ember, mint ilyen végtelen értéket 
képvisel. Ezzel lehullnak az érzéki és történeti én által emelt, a 
Krisztus előtti nevelést meghatározó korlátok. A külső, érzéki 
külömbségek: gyönge-erős, púpos-egyenes, torz vagy adonisi 
alak közötti külömbségek, valamint a nemi külömbségek 
megszűnnek. Senkit sem szabad érzéki hiányok miatt kitenni, 
életétől megfosztani, vele máskép bánni. Ez csak külső valami, 
csak testi meghatározás. Az érzéki magában semmis, csakis 
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eszköze annak, a mi mögötte létezik, a léleknek, az érzületnek; 
még csak ez teszi a testet is gyarlóvá, alkalmatlanná, rúttá 
nemtelenné. 

Bizony máskép nézi és máskép látja már most a keresz-
tyén a világot. Lát, a mit nézve nem látott a keresztyénség 
előtt. De lehullottak Krisztus szellemének ereje alapján a törté-
neti, az ethnikus, a társadalmi, a vagyoni korlátok is. Az ő 
országában megszűnt az ellentét zsidó és pogány, hej len és barbár 
között mugszünt az ellentét magas és alacsony, gazdag és 
szegény között. Egy egészen új életrend, a jelen világnak ellen-
kezője érvényesül. Nem az egészségesek, a tökéletesek, nem a 
gazdagok, a zsarolók az elsők, hanem ellenkezőleg a betegek, a 
törekvők, a gyöngék, az elnyomottak, a szegények, a megter-
heltek a figyelem főtárgyai s az ki ezeket szeretettel szolgálja: 
az az első ezen országban. S ezen Istenországának szelleme 
mind inkább' áthatol e világ országaiba. A nemzetek egyénisé-
gökben egyenjogú szerveivé válnak az emberiségnek; a köztudat 
tényévé válik, hogy a tökéletességnek tudata minden haladásnak 
megakasztója, míg ellenben a hiánynak, a gyarlóságnak, a sze-
génységnek az érzése a fejlődés alapja; hogy az államhatalom 
nem azért van, hogy e hatalomnak szolgáljon az alattvaló, hanem 
azért, hogy támogassa a gyöngét, felemelje az elbukót, hogy 
nevezetesen az állam fejedelme a nép souveraenitás elvének 
hódolva — nemzete első szolgájának érezze magát; hogy az 
egyesnek bűne egyszersmind a társadalomé, s hogy éppen ezért 
a jog mellett a méltányosságnak, a büntetés mellett a javításnak 
van helye: .hogy a gazdagság nem önczél, hanem eszköz a sze-
génység megszüntetésére is; hogy a vagyonnak önző elzárása 
éppen a vagyon eszközi természetével ellenkezik, hogy a kereset 
ne a kihasználás, hanem a munkával arányos felosztás elvén 
alapuljon; hogy a szeretet elve: „a mi az enyém: az a tied 
is", győzedelmeskedjék az irigység eme szülöttje „a mi a tied: 
az az enyém" elve fölött; — hogy ugyanez áll a szellemi va-
gyonra nézve, melyet szintén nem kívánunk elszigetelni, hanem 
az igaz demokrata szellemében közkincscsé tenni, mely minél 
szélesebb körben terjed, annál biztosabban, esélyeknek ki nem téve, 

Theol . Szak lap . I . év f . 2 2 
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annál magasabbra emelkedhetik. Az elzüllötteket, a szerencsétle-
neket, az árvákat, a nyomorékokat keresi fel a legmagasabb társa-
dalmi réteg. A szeretetnek, a segítésnek, a szolgálásnak lehelete járja 

• át a társadalmat a keresztyén szellemvilág gyó'zedelmét hirdetve. 
Már Celsus, ki a második században legszellemesebben és 
legkíméletlenebb módon támadja meg a keresztyénséget, kiérzi 
azt az új világrendet, a mely Isten országát jellemzi, midó'n 
különösen azt veti a keresztyének szemére, hogy ó'k részvétteljes 
gondjaikba fogadják az együgyű és társadalmilag alant álló 
népséget, a nó'ket és a rabszolgákat.1) A Diognetoshoz irt levélnek 
szerzője2) pedig a ki Diognetost a keresztyénség számára kívánja 
megnyerni, a keresztyéneket a következőképen jellemzi: „A 
keresztyének nem különböznek a többi emberektől sem tarto-
mányok szerint, sem nyelvökben, sem bármi külső intézményeik-
ben. Nem laknak saját városaikban, nem beszélnek külön nyelven, 
életmódjokban nincs semmi feltűnő. Tanukhoz nem jutottak 
kutatás vagy pedig sürgölődők okoskodása útján; emberi hagyo-
mányokra sem támaszkodnak, a mint azt tán mások teszik. 
Jóllehet a szerint a mint sorsuk azt magával hozza, görög és 
barbár városokban laknak és szokásos módon öltözködnek, 
étkeznek és viselkednek: életök állapotának szemlélése mégis 
csudálatos és tényleg páratlan. Atyáik örökében élnek ugyan, 
de úgy, mintha azt csak bérbe fogadták volna; a polgárokkal 
egyenjogúak s azoktól mégis eltűrnek mindent, mintha idegenek 
lennének. Minden idegen föld otthonuk, s otthonuk idegen föld 
nekik. Úgy mint mások házasodnak, nemzenek gyermeket: de 
ki nem teszik azt. Közös asztalt visznek, de nem közönségest. 
Testben élnek, de nem élnek test szerint; földön tartózkodnak, 
de az égben járnak-kelnek. A létező törvényeknek engedelmes-

') Origenes elleniratából ismerjük Celsusnak: λύγος άληΰής munkáját, 
a melyben először a zsidó czáfolja meg a keresztyén vallást; később pedig 
halomra dönti mindkettőnek vallását, mint absurdumot a fellépő pogány 
philosophus. 

2) μαητης των άποστόλων nevezi magát a szerző. A történeti kritika 
kilétét közelebb nem derítette ki. A levél szintén a második században Íratott. 
L. az idézetet: Schmid, Geschichte der Erziehung. II. 1. k. 18. 1. 
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kednek, de életük a törvény czélzatánál is tökéletesebb. Szeretnek 
mindenkit és mindenki üldözi őket. Félreismerik, elitélik őket. 
Meghalnak és életet támasztanak. Szegények és sok embert 
meggazdagítanak. Mindenben szűkölködnek és mindenben van 
bőségük . . . Egy szóval, a mi a testben a lélek, az a keresztyén 
a világban". 

Mindenki minden különbség nélkül a nevelésnek tárgya; a 
gyöngék, a gyarlók, az elhagyottak, elárvultak, elzüllöttek első 
sorban. Az igazi általános népnevelés eszméjét a legvilágosabban 
követi a keresztyén vallás elve. 

II. A nevelő tényezőkben is lényeges változás állott be. A 
család addig, mig a soknejűség lehető volt, mig a nőnek állása 
alárendelt volt, addig mig legjobb esetben csak a nőtől kivánták 
meg a hűséget: addig a családi nevelés nem folyhatott le 
nagyobb zavarok nélkül: a nő sajátos erényei kifejlesztéséhez 
nem juthatott, a családi élet — ezen felbonthatatlan szent 
frigynek a gyermekekre kiható ereje nem érvényesülhetett a 
gyermekekben. Most felszabadult a nő ezen elválhatlan szent 
frigyben. Julianus császár kortársa és a keresztyének elkeseredett 
ellensége: Libanius, rethor — a keresztyén nőről szólva elragad-
tatással felsóhajt: „Mégis minők e keresztyének nejei!!" 
Chrysostomus pedig (f 407) azt mondja: „Azelőtt a nő a férfi 
mögött állott, most megfordul a viszony: ime mily hatása volt 
Krisztus földi megjelenésének! A nők felülmúlnak minket nemes 
erkölcsökben, keresztyéni bensőségben és kegyességben, Krisztus-
hoz való szeretetükben, a ki az átkot a női nemről levette". 
Ugyan ily szellemben ugyané korban szól Nyssai Gergely: „Hol 
az, ki a kísértések megállásában vele versenyezhetne s kinek 
kegyessége, állhatatossága és odaadása a nőével egyenértékű 
lenne?" — Chrysostomus a férfiú és a nő különböző hivatási 
körével igyekszik e tényt magyarázni: „Azt a férfiút, ki a 
forumon és törvényszéken foglalatos, a külső nyugtalan életnek 
hullámai folytonosén ide-oda hányják-vetik. A nő ellenben, a ki 
otthon, a bölcsességnek iskolájában üldögél, kedélyi életébe 
elmélyedhet, s foglalkozhatik imával és a szent irás olvasásával. 
Fogadhatja az oly sokoldalúlag nyugtalanított férfiút — a végett, 

22* 
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hogy képezze, alakítsa, lelkének vad hajtásait elnyesse, s kiküld-
heti őt ismét a világba, megtisztulva ama rossztól, a mit a 
fórumról hozott magával, s magával vive ama jót, a mit a 
család kebelében eltanult; mert mi sem képes a férfit inkább 
képezni és lelkét tetszés szerint alakítani, mint egy kegyes és 
értelmes nő". 

Az anya a keresztyén vallás által felszabadult ilyen lelkét 
szintén latba vetheti s állandóan meghatározhatja gyermeke lelkét. 

De a családi tényezőkön kivül — a keresztyén szellem 
által meghatározott történeti hatalmak, a melyek régi élet-
rendjükkel és szelleműkkel csakis rontólag hatottak a nevelésre 
— most positiv irányban hathatnak. Iskola, család és társadalom 
egységesen közreműködhetnek a nevelés művénél. 

III. A nevelés czélja a keresztyén vallással bensővé lett 
és még is tágult; nevezetesen az által, hogy ezen keresztyén 
nevelés nem az ismeretekre, a kívülről az emberre ruházhatókra, 
hanem magának az embernek a szeretet szellemében való 
átalakulására — a személyiségre helyezte a súlyt és midőn ezt 
vallásilag kívánta meghatározni — kiemelte azt az ethnikus, 
társadalmi szűk korlátokból. Mig a személyi tényezővel az 
egyéniséget, addig a valláserkölcsivel az igaz emberit követeli, 
hogy mindkettővel igaz őszinte, de nemes emelkedett értelemben 
szolgálja a nemzetit. 

IV. Ezzel már is a nevelésnek módja is sajátosan van meg-
határozva. Minthogy a személyiségre irányul a nevelés: éppen 
azért a személyi odaadást követeli épp úgy a nevelőtől, a mint 
feltételezi a bizalomteljes odaadást a növendék részéről. 
Krisztusnál nem lényeges a tanítás, hanem lényeges az ő élete, 
az ő személyisége. Ez volt mindenkire nézve az az erő, a melyet 
nem tudtak történetileg, az associatio törvénye szerint meg-
magyarázni, s mely mint egy magasabb „εξονσία"-τι nyugvó 
minden szavában, magatartásában, viselkedésében megnyilatkozott 
és hóditott. Egy az eddigitől megkülömböztetendő új tapasztalat 
megtételéről van sző, a melyre személyiségének előterjesztésével 
kívánta környezetét indítani. 

Ily tapasztalatot nem lehet kieszelni, logikailag levezetni, 
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analysis és synthesis útján megcsinálni. Ez egy teremtői tény-
kedésnek eredménye, mely akkor áll be, ha valamely egyén teljes 
-odaadással, teljes bizalommal megnyitja szemét, hogy lásson, 
megnyitja fülét, hogy halljon — ha vele szemben egy egyéni 
életnek, s különösen egy személyi életnek előterjesztése áll. 

Ezen tényállás alapja annak, hogy Jézus mindenkitől, a 
ki igazi, értékes tapasztalatra kiván jutni, ki ez alapon az ő 
országának polgára akar lenni: megköveteli azt, hogy olyanná 
legyen, mint a gyermekek, a kik ő hozzá kivárnak jönni. Ily 
igénytelennek, ily önmagáról megfeledkezőnek (exinanitio), alá-
zatosnak (ταπεινωθεί ϊαντον) kell lenni, hogy a mennyek orszá-
gában nagyobb lehessen valaki. (Mt. 18, j_4). A legnagyobb bűnt 
követi el, a ki ezen odaadó, bizalomteljes folyamatot ily tapasz-
talat megtevésében megakasztja, a ki ezen bizalomteljes begfoga-
dást megzavarja (og iav σ/.ανόαλίση ένα των μικρών των πίστιν 
Ιχυντων. Mk. 9, 42. Mt. 18, fi. Lk. 17, 2·)· Jobb az ilyennek, hogy ma-
lomkövet kössenek a nyakára és elsülyeszszék őt a tenger mélyébe. 

Számol ugyan Jézus az egyéniséggel, nagyon jól tudja azt, 
hogy a tehetség, a vérmérséklet külömbözősége is sajátos veszé-
lyekkel jár és a termés mennyiségét befolyásolja: de nem az a 
lényeges, hanem lényeges marad mindig a magnak szíves, őszinte 
és alázatos befogadása, az, hogy az ember kevélységéről, ön-
magától való elteltségéről lemondjon és a jó előterjesztésével 
szemben az igénytelen, közvetlenül befogadó gyermeknek állás-
pontjára helyezkedjék. (Lk. 9, 51-62)· 

Innen Jézusnak kemény és kíméletlen szava, melylyel illeti 
az önmagoktól eltelteket, csalhatlanokat, gazdagokat! Innen 
Jézusnak megható vonzódása a gyermekekhez. Az ő ártatlan 
bizalomteljes bámulásukban látja az ő jobb énöket, (fravashiju-
kat) angyalaikat, a mint azok folytonosan Istent bámulják. 
(Mt. 18,1ύ). Ε gyermekeket öleli meg, velük azonosítja magát, 
sőt Istent is, ha t. i. ezen gyermekekkel bárki is jól bánik: őt, 
Istent fogadják be. (Mk. 9, 36). Ezen gyermekek érdekében szólítja 
fel környezetét, hogy senki ezek közül egyet se vessen meg 
(Mt. 18,10) s hogy ne gátolja meg őket abban, hogy ő hozzá 
jöjjenek (Mt. 19,14,15). 
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A népnevelés elve mellett a mondottak nevezetesen a 
gyermeknevelés követelményét tartalmazzák. 

A gyermekek, a maguk ártatlanságában, közvetlen, bizalom-
teljes odaadásukban képviselik a legnagyobb isteni értéket. Isteni 
érték van a gyermekkel az emberre bizva! Ne akadályozzuk meg, 
hogy ezek Jézushoz juthassanak.1) 

A keresztyén nevelés bízik Isten mindenható és jóságos 
erejében, mely minden emberi bölcsesség és tudáson feljebb 
való s mely gyakran nagyon is kerülő' úton, de mégis czélhoz 
vezet. 

Minden tapasztalatszerzésnél s igy minden igaz tanulásnál, 
ha az az igazságnak megfelelő eredményre akar vezetni, a fő-
feltétel az, hogy előítéletek nélkül — közvetlenül, őszintén be-
fogadólag tárjuk fel lelkünket s még csak a tényleges birtok 
fölött reflectálódjunk. A szemléletnek követelménye, az anyagnak 
elsőbbsége annak alakításával szemben; a személyi odaadással 
személyi birtoklás czéljából végzendő munka, s az összes munkának 
a szeretet szolgálatába való helyezése, hogy mi is mindinkább bele-
nőjünk Isten országába annak terjesztésével, hogy mi is átenged-
jük magunkat ezen mibennünk személyi erőre emelkedett isteni 
elvnek: ezek azon követelmények, a melyek Jézussal a nevelői 
oktatás terén mint az új nevelői oktatásnak elvei érvényesültek 
és érvényesülnek. 

*) Teljesen felesleges azon kérdésnek felvetése, hogy vájjon Jézus a 
gyermeki természetet jónak, vagy rossznak tekintette-e. Ε helyen a közvetlen-
ségről, a bizalomteljes odaadásról van szó, nem pedig közelebbi ethikai minő-
sítésről, a mely feltételezi a jó és rossz értékképzeteinek akár tudatnélküli 
birtokát. 

Dr. Schneller István. 



Lapszemle. 

Prot. Monatsheft. 1902. 
A 6. számban. 

Manchot C. Jesus und das geschriebene Gesetz czímen voltaképpen 
Mt. 5,17_2o értelmezését kísérti meg. Holtzmannal, az ő mesteré-
vel szemben kiemeli, hogy ez az egész kis szakasz egészében 
Jézustól származott s így nem vallja azt a nézetet, hogy az 
itt található elvi kijelentéseket az evangélista voltaképpen csak 
azért adta Jézus szájába, hogy megfeleljen Pál apostolnak — 
„a legkisebbnek az Isten országában!" — a II. Kor. 5,17-ben 
és Gal. 2, u - 2 1 - b e n hangoztatott felfogására. Manchot ennyire 
nem megy. Szerinte csakugyan Jézus eredeti mondását talál-
juk itt, csakhogy nem helyes összefüggésben. Ugyanis ő úgy 
véli, hogy Mt. 5,18 és 19 eredeti helye a 7,12 és 13 között van. 
Sajnos, hogy amivel e véleményét megokolja, nem olyan meg-
győző', hogy állításának meghódoljunk. Sokkal érdekesebb a tár-
gyalt szakasz értelmezése. Szerinte fontos, hogy Jézus sohasem 
hivatkozik arra, a mi „meg vagyon irva", de arra igenis, a 
mi „megmondatott." S míg a mózesi törvényt sok részében 
támadja és érvénytelennek nyilvánítja, addig az Isten ki-
jelentett akaratáról azt állítja, hogy ő maga is annak betölté-
sére jött, s hogy abból egyetlen kis vonás sem veszhet el. 
Hogy azonban ez is meg volt már irva, mutatja a pontocskára 
való utalás, a mely csak irott törvénynél érthető. De ez nem 
azt jelenti, hogy a mi irva van, s amint éppen irva van, mind 
azonos az isteni parancscsal. Igy tehát Jézus a törvényen 
mást értett, mint kortársai és különösen a farizeusok, azért 
ád annak más értelmezést is. Ε magyarázatokat nemcsak kie-
gészíti, hanem sok részben ki is javítja Wiesen, Zu Matth. 
5,17-2o czímen a Zeitschr. f. d. ntl. Wissenschaft 1902. 4-ik 
számában közölt czikke. Jézusnak a törvényhez való viszonyát 
Lk. 16, ,4_1 7 . segítségével állapítja meg. Jézus a törvényen 
nem értett mást, mint kortársai, csakhogy máskép értelmezte 
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azt. A 17. vben ama vád ellen védekezik, hogy a törvényt 
eltörli. De sőt igaz érvényét azzal emeli ki, hogy betölti azt 
s benne a mit mások meg se látnak, vagy csekélynek ítélnek, 
ép az erkölcsi követelményeit hangsúlyozza. A 19. v. a vádat 
a vádlókra fordítja vissza, s az alapgondolat benne nem az, 
hogy mi a könnyű vagy a nehéz a törvényben, hanem az, 
hogy kik mehetnek be a mennyek országába. A 17—19. v. 
csak átmenet a tulajdonképeni fő dologra, a 20-ik versre, 
melyben az egész hegyi beszéd thémája van kifejezve. 

Schmiedel Ρ. zürichi tanár ugyanezen számban jelzi az angol 
bibliai társulat ama szándékát, hogy fennállása 100-ik évfordu-
lója alkalmából, 1904-ben ki fogja mondani, hogy a textus recep-
tus helyett a biblia alapszövegéül ezentúl a Nestle-féle szöveget 
tekinti, s csakis ennek az alapján készült fordításokat köaöl. 
Ha ez áll, akkor a magyar biblia revisióra is befolyást gyakorol 
ez a határozat. Midőn erre az érdekeltek figyelmét felhívom, 
egyszersmind tisztelettel kérem a beavatottaknak erre a kér-
désre vonatkozó felvilágosítását. 

A 8. számban. 
Staerk W., Jesu Stellung zum jüdischen Messiasbegriff-' czimen 

Wrede és Merx munkái alapján azt fejtegeti, hogy Jézust 
senki se tartotta Messiásnak, de sőt ő maga sem tartotta 
magát annak. Az „emberfia" kifejezés csak keresztyén talál-
mány. A főpap és a helytartó előtt tett kijelentés „te mon-
dád" igy egészítendő ki: „én nem." A jerusálemi bevonulás 
csak mese. Vizsgálódásának eredménye az, hogy Jézus nem 
Messiás, hanem egyszerűen reformátor. 

Ε czikkre a feleletet már a 11. számban megadja P. 
Fiebig, Der „Menschensohn" als Geheimname czimen. Itt elsőbb 
is azt bizonyítja, hogy Jézus magát Messiásnak tartotta. A 
„te mondád," amint azt Mt. 26,25 is, de meg az ez alapon 
történt elitélés is igazolja, igenlő vallomás volt. A Keresztelő 
kérdésére Jézus a Jes. 40-re való utalással, tehát messiási 
helylyel felel. A jerusálemi bevonulást ő sem tekinti vallomás-
tételnek, mert az ünnepeltetés csak a csodatévőnek szólott. A 
messiási igényeket támogatják még a köv. helyek is: 
Mt. 12, 6·4i· 42· Mk. 2, í 9 . Lk. 10,23,24· A mi pedig az „ember-
fia" kifejezést illeti, ez Dániel 7, i3-ra utal s Jézus tudatosan 
használta azt egyrészt messiási igényeinek jelzésére, másrészt 
pedig a téves, mert partikularistikus és politikai messiási 
képzetek távoltartására. Ez magyarázza meg azt is, miért 
tiltja meg mindig az ő messianitásának hirdetését. Igy hát az 
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„emberfia" csakugyan leplezése valaminek, de nem az ó's-
keresztyénség találmánya, hanem Jézus eredeti szava, melyet 
ő tudatosan használt. — Újabban mind többen feszegetik a 
messianitás kérdését. A dolog veleje az, hogy vájjon Jézusban 
megvolt-e a messiási öntudat, vagy nem ? S ezzel az a kérdés 
is eldől, hogy Jézus alapította-e a keresztyénséget, vagy a 
zsidóságból kivált ez új felekezet alkotta meg magának a 
Krisztust ? Azt hiszem, Fi ebig fejtegetései e tekintetben tel-
jesen megbízhatóak. Hogy Jézus a zsidóknál szokásos közön-
séges messiási várakozásoknak meg nem felelt, ezt ő maga is 
hirdette, de ebből még nem következik, hogy nem az ő mes-
siási képzete volt az igazi, vagy neki messiási igényei nem 
is voltak. 

Ugyanezen 8.-ik számban kezdi meg és a 9.-ik számban 
fejezi be J. Jüngst, Der Religionsbegriff czimű igen érdekes és 
alapos értekezését. A vallás fogalmának meghatározásánál fel-
merülő nehézségekből és eltérésekből indul ki. Bender-Kaftan 
szempontját tartja egyedül helyesnek, a mely a vallásnak a 
psychologia által is igazolt fogalmát a különféle positiv val-
lások közös vonásaiból igyekszik megállapítani. Az eredmény-
telenség legfőbb oka az, hogy a vallás meghatározásának a 
dolgába rendesen belekeverik a vallás igazsága, eredete, szék-
helye és czélja kérdéseit is. A vallásban csak két állandó té-
nyező van: az istenség létének képzete és az istenséghez való 
külső és belső viszonyulás ténye. Természetesen e viszonyulás 
mindig az istenfogalom milyenségétől függ. Ezért a vallás az 
embernek az érzékfeletti lényről alkotott képzetének megfelelő 
szellemi és gyakorlati magatartása. Az az ideális vallás, a 
mely az ember életének minden nyilvánulását az istenképzettől 
teszi függővé. 

A 11. számban. 
Böhme Κ.Das paulinische Gehet czimen igen figyelemre méltó 

tanulmányt közöl, amelyben bizonyítja, hogy mig Jézusnál 
Mt. 26, 41. Lk. 18,13 szerint az imádkozás a gyarló embernek 
benső vallásos ténye, addig Pálnál az merőben ethikus, a 
lélek által művelt charismatikus cselekvés. Ez az oka, hogy 
formális kész imát Pál sohasem mond, hogy soha a Krisz-
tushoz nem imádkozik, hogy az üdvjavakért, amelyeket Isten 
kegyelemből ád, nem könyörög, hanem minden imádsága hála-
adás vagy dicséret. Az atya nevet is csak egyszer használja 
Phil. 4,20· bár annak használatára buzdít R. 8,16. G. 4, 6. Az 
imádság eredményéről vagy meghallgatásáról se szól csakis 
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Phil. 4,7. II. Kor. l , , t ν ö. II. Kor. 12,8. R. 11,3. Ennek oka 
az, hogy nála az imádság nem alapja vagy oka az ered-
ményeknek, hanem maga az eredmény. Ezért sürgeti oly 
nagyon a folytonos imádkozást, mert az jelensége az isteni 
lélek bírásának. 

Deutsch-evang. Blatter. 1902. 
A 10. számban. 

Hoennicke, Paulus uncl sein Verhältnis zur Gemeinde von Korinth. 
A különböző hypothesisekre való utalás után bizonyítani igyek-
szik, hogy mindkét korinthusi levél önmagában teljes, össze-
függő egész. A levelek különös fontosságát kiemelve a korin-
thusi bajokra, majd Pálnak a gyülekezettel való érintkezéseire 
tér. Szerinte a két levél között Pál nem volt Korinthusban, 
hanem csak Titust küldötte oda egy levéllel. — A czikke tájé-
koztatónak jó, de a problémát egy lépéssel se vitte közelebb 
a megoldáshoz. Az meg éppen érthetetlen, miért tartja az I. 
és II. levél Krisztus-pártját két különböző pártnak? A mit 
ennek megokolására felhoz, nem meggyőző. 

Ugyancsak Hoennicke a Neue kirchl. Zeitschrift 1902. 8. 
számában Die Chronologie des Lebens des Αρ. Paulus czimen 
közöl hosszabb tanulmányt, a melynek az eredménye az, hogy 
Pál életének menetét nemhogy hónapokra, de még csak évekre 
sem tudjuk pontosan megállapítani. Harnack új chronologiáját 
egészében tévesnek mondja. 

Hoennicke előbb említett czikke indította Haupt hallei tanárt, 
hogy a D. ev. Bl. 1903. évi 1—3. számában a két korinthusi 
levélről hosszabb, beható tanulmányt írjon. A czime: Ein-
führung in das Verständnis der Briefe des Paidus an die 
Korinther. Aki a korinthusi levelekkel ezentúl részletesebben 
foglalkozni akar, az ezt a tanulmányt nem nélkülözheti. Rész-
letekbe e czikk ismertetésénél természetesen nem bocsátkoz-
hatunk, de mégis meg kell emlékeznünk azokról a pontokról, 
a melyek a korinthusi levelek megértésének a nyitját képezik. 
Ezek egy része a korinthusi gyülekezet belső állapotát, más 
része az apostol és a gyülekezet egymáshoz való viszonyát 
jellemzi. Amannak a körébe tartozik elsőbb is a pártok kér-
dése. Haupt azt hiszi, hogy Apollos maga vitte meg Pálnak 
Efezusba az első hírt a gyülekezet belső állapotáról, s azért 
hagyta ott Korinthust és azért nem akart Pál biztatására sem 
visszatérni a gyülekezetbe, mert észrevette, hogy akaratlanul 
is pártnak lett a központjává. A pártok között különben nem 
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tartalmi, hanem csak személyes okok és tekintetek alkották 
a választófalakat. Haupt Baurnak amaz állítását, hogy a sor-
rend mutatja a pártok hatalmát és a dogmatikai alapokon 
nyugvó ellenségeskedésének mértékét, megdönti, mert hiszen 
a Péter és a Krisztus pártját az első levélben csak megem-
líti, de még csak nem is ostromolja az apostol. Ebbó'l látszik, 
hogy ezeknek nem tulajdonított jelentőséget, mert számbelileg 
ezek nem növekedhettek. Apollos pártja azonban magát a 
keresztyénséget veszélyeztette, s puszta bölcsészeti iskolává is 
lesülyeszthette. Már egészen másként áll a dolog a Krisztus-
párttal a második levélben, mert az első és a második levél 
között a helyzet Korinthusban alaposan megváltozott. Az 
Apollospárt megszűnt, de a zsidóskodók ezalatt Jerusálemből 
befurakodtak s a Krisztus-párt jelszavát más értelemmel 
ruházták fel. Ugyanaz a párt ez, a melyről az első levélben 
is szó volt, de most roppant megerősödött és az apostol jogát 
és tekintélyét támadta meg. s a személyi ellentéteket tanbeli 
ellentétekkel is élesítette. Közben azonban, a két levél között 
Pál maga is járt Korinthusban. Ennek a bizonyítása igen 
érdekes és meggyőző. Engem rég vallott nézetemben megerő-
sített. De ezzel összefügg az utitervek kérdése is. A korin-
thusiak nem a miatt nehezteltek meg, mert az I. 16,5. tervét 
változtatta, hanem mert II. 1,1 5 .2 3 . szerint egyáltalán nem 
ment el hozzájuk. Ugyanis mert a mikor ott járt, szomorú-
ságra ment közéjük, csak levélben irta meg nekik, 2, ^-szerint, 
hogy nem akar ismét szomorúságra menni, hát inkább elma-
rad. Ezt használták most már ki ellene, hogy nála az igen és 
a nem ugyancsak változó valami, s hogy fél közéjük menni, 
mert távolból könnyebb hősködni stb. Különben is, ha az úti-
tervnek csak egyszerű módosításáról volna szó, akkor Pál e 
miatt védekeznék és nem az elmaradás miatt. Igen érdekes 
és találó Hauptnak arra vonatkozó magyarázata is, miért 
küldötte Pál a két levél közt elveszett levéllel és a mai 
második levéllel is éppen Titust Korinthusba. Azért, mert Titus 
vele volt Jerusálemben, a hol Pál jogait elismerték és a hol a 
körülmetélkedés kérdésében neki adtak igazat, ezért hát ha 
Pál nem mehetett, csakis Titus intézhette el a Pál apostolsága 
jogának és a zsidóskodók követelményeinek a dolgát. Sok 
rendkívül érdekes részletkérdést intéz még el Haupt, s Hoen-
nicke czikkének kétségtelenül az a legnagyobb érdeme, hogy 
Hauptot e tanulmány megírására indította. 
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A 11. számban. 
Haupt, Der relig. Wert des Parusiegedankens im apost. Zeitalter. 

Hogy a parusia gondolata az apostoli korban milyen elterjedt 
volt, azt a Szentírásnak igen sok helye mutatja. De a Jézus 
visszatérésének hitét csakhamar felváltotta a Jézushoz menetel 
reménye. Most nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a 
parusia eszméje Jézustól magától származik-e, vagy pedig a 
tanítványok fejlesztették ki, csak azt akarja megvilágítani, mi 
volt e hitnek valláserkölcsi értéke és jelentősége. Bizonyos, 
hogy az apostoli keresztyénség az istenországát nemcsak el-
jövendőnek, hanem jelenvalónak is tartotta. A Krisztus abban 
az Úr, a király, a kinek kórmányzása alatt áll mindaz, ki az 
ő ügyét szolgálja. Mikor azonban a tapasztalás azt mutatta, 
hogy a mult és a jövó' Krisztusa közt bizonyos ür van, 
akkor az apostoli keresztyénség egy új alakulás küszöbére 

jutott. Nevezetesen Pál apostol a Krisztust szellemnek tekin-
tette, aki benne is él és hat (Gal. 2,20. II. Kor. 3, 17_18) és 
János a Szentlélek eljövetetével a Krisztus eljövetelét helyet-
tesíti (Ján 16, )r,. 14,18). Ily módon a parusia hitét nem adták 
fel, só't inkább mélyítették és szellemesítették. A szellemi lét 
pedig az igazán reális lét. Mindenképpen fontos haladás tehát 
az, hogy a Szentléleknek az egyesekben való működését a 
parusia reményének teljesedésével azonosították. Ezt egészítette 
ki a Jelenések könyvének ama gondolata, hogy a világ élete 
maga is Jézus eljövetele ígéretének valósulása. Itt a lényeges 
az, hogy Jézus országának eljövetele nem egy egyszeri tény. 
hanem egy küzdelmekkel járó, de biztos győzelemmel vég-
ződő folyamat. S mindenütt Jézus maga a Cselekvő, bár a 
földön az ő küldöttei közvetítik akaratát. Tehát a parusia 
eszméje nemcsak tartalmában, hanem formájában is alaku-
láson ment át: Jézus az égben marad s nem a földön jelenik 
meg. Szerinte a főgondolat az, hogy a szellemi és az anyagi 
világot egymástól mechanikusan elkülönözni nem szabad. A 
perusia eszméjének pedig örök valláserkölcsi jelentősége van, 
mert reményének ma is az az értéke, a mely az apostoli kor-
ban volt. — Hogy Pál és János a Szentlélek eljövetelének és mű-
ködésének rajzával a parusia eszméjében akartak változást 
előidézni, aligha igazolható, de hogy a Jelenések könyvében 
az iró azt az eszmét szolgálná, melyet neki Hampt tulajdonít, 
egyenesen kétségbe vonom. A mit a parusia hit valláserkölcsi 
jelentőségéről mond, az szép és helyes. 

A Theologische Rundschau. 1902. évi 1—2. számában. 
Pfennigsdorf. Das Christentum und die Philosophie der Gegen-

wart czimen érdekes tájékozást nyújt arról, hogy a legújabb 
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bölcsészeti munkák mikép vélekednek a vallásról és a keresz-
tyénségről. Kiegészítésül lásd u. a. folyóirat 12-ik számában 
Otto jfr.-nek Darwinismus von heute und Theologie c. ismer-
tetését. 

A 3. számban 
Thnmb, Die sprachgeschichtliche Stellung des biblischen Griechisch 

czimen kifejti, hogy az újtestamentum nyelve a Koivr, mint 
a hellenista kor (Nagy Sándor — Constantinus vagy Justinia-
nus) egyetemes közlekedő' (és nem irodalmi) nyelve, nem a 
dialektusok keveredéséből állott elő, hanem az attikai szójá-
rásból magából keletkezett. Az újszöv. nyelvét nem szabad 
„keresztyén" vagy „zsidó-görög" specialitasnak tartani, mert 
azok az elemek, melyeket ilyenekül szoktak feltüntetni, a 
A'o/)/-nak mindenütt birtoka volt. A bibliai görögség alaku-
lását és a /íw/-hez, valamint általában a görög nyelvhez 
való viszonyát még csak most kezdik igazában tanulmány 
tárgyává tenni. 

Közli : Raffay Sándor. 

Orlens Christianus 1902. II. évfolyam II. füzet. 

Goldziherl. (Budapest). Ncutestamentliche Elemente in der Traclitions-
litteratur des Islam. Muszlim meggyőződés szerint a Korán csak egy 
részét tartalmazza a próféta nyilatkozatainak. A „könyv" mellett· 
ezrei szerepelnek azon mondásoknak, melyek állítólag szintén 
Muhammedtó'l származnak, s melyek, bár a kánonban nem 
foglalnak helyet, a hivő számára nem kevésbbé fontosak, mint 
a Koránban megőrzött kijelentések. Ε mondások a hagyomány, 
a traditio, a hadith. Az azokat felölelő gyűjtemények alkotják 
a traditióirodalmat, az arab irodalomtörténet egyik terjedel-
mes fejezetét1). A hadithok hitelreméltósága gyenge lábon 
áll. Míg a Korán minden verse kétségtelenül Muhammed szel-
lemének terméke2), addig a hadithok legnagyobb része ten-
dentiosus költés. A ζ iszlám I. és II. százada a legkülömbözőbb 
érdekekből a hadithok formájában oly szavakat adott a pró-
féta szájába, a milyenekre éppen szüksége volt. A koholt 

') A hartithra és annak irodalmára vonatkozólag 1. Goldziher, Az isz-
lám, 1881 p. 101—170. Muhammedanische Studien. II. Theil. 1890. Brockel-
mann, Gesch. d. arab. Litteratur. 1898. p. 156—168. 

2) Nöldeke, Gesch. des Qorans, 1860. ρ. 197—203. 
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származás azomban a hadithirodalom történeti jelentőségéből 
semmit se von le. Miután a köztudat ezen mondásokat is a 
próféta tekintélyével ruházta fel. az arab szellem alakulására 
azoknak mélyenjáró hatása nem maradhatott el. Az iszlám 
valláserkölcsi, történeti és társadalmi kifejlesztésében a hadith 
első rangú szerepet játszik. Goldziher nagy érdeme, hogy a 
traditióirodalom e jellemét éles szemmel felismerte. Ő mutatott 
rá egyebek között arra is, hogy az arab theologusok mily kü-
lönös előszeretettel csúsztattak a keresztyének szent irataiból 
vett részleteket Muhammed állítólagos nyilatkozatai közé. A 
Muh. Studien II. kötetének 382—400-ig terjedő lapjain (Hadith 
und Neues Testament) hosszas megbeszélést szentel azon uj 
test.-i elbeszéléseknek, kifejezéseknek és jézusi szavaknak, 
melyek a hadithban is feltalálhatók. A közölt anyagból kivi-
láglik, hogy többek között a miatyánknak egy része, továbbá 
a Mt. 5 3 . 1 3 6 3 7 5 . e 1016 22 21 Ján. 2 ^ j j - b e n mondottak 
majd szószerint, majd kisebb-nagyobb változtatásokkal az arab 
theologusok jóvoltából Muhammed nevének aegise alatt a 
muszlimok között is ép úgy otthonosak, mint a keresztyén 
világban. Ε megfigyelés fontosságát nem lehet kicsinyelni. 
Hogy az iszlám keletkezésére a keresztyénség lényeges befo-
lyást gyakorolt, eléggé ismeretes1). A hadithirodalom arról 
tanúskodik, hogy a hatás később se szünetelt, hogy a musz-
lim szellem Muhammed utáni kiépítésénél az evangéliumok 
gondolatainak is jutott osztályrész. Egyrészt az iszlám belső 
fejlődésének, másrészt a keresztyén eszmék terjedésének kuta-
tója számára ez bizonynyal nagy horderejű észrevétel. 

Fenti czikkében Goldziher ujabb adatokat szolgáltat az 
eddigi anyaghoz. Közli azon arab helyeket, melyeken Mt. 3 n 
5 is, 7 7 10 34 20. Luk 123 3 .3 4 . (Mt. 62 0 .2 1) . II- Kor. 9 Γ I. 
Thess. 5 2 j részint Muhammed részint mások szájába adva 
előfordulnak. A szószerinti megegyezés itt is a reminiscentia-
szerűséggel váltakozik. Ez adatokat még a következőkkel lehet 
megtoldani: „Senki se lehet igazi hivő közöttetek, mig nem 
kívánja ugyanazt felebarátjának, amit önnönmagának" (Buchari, 
K. Iman, B. 6)2). „Senki se lehet igazi hivő közöttetek, mig 

*) Wellhausen, Reste arab. Heidenthums"- 1897, 230-234. Sprenger, 
Leben und Lehre des Mohammad Bd. I—III. 1869. 

2) Goldziher egy levelében azon véleménynek ád kifejezést, hogy e 
hadith eredetije valószínűleg nem az Uj-, hanem az O-Testámentom. (Lev. 
1918). Ugyanitt arra figyelmeztet, hogy ő már az Iszlám 397. lapján citálta 
e haditht." Továbbá közli az Uszd al 'Gábában (III. 2G6) található következő 
mondatot: Amit kívánsz, hogy veled tegyenek az emberek, azt tedd velők is; 
amit pedig nem akarsz, hogy Veled tegyenek az emberek, azt δ velökse tedd. 
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nem szeret engem jobban szülejénél és gyermekeinél" (u. o. 
B. 7). Továbbá u. ο. B. 14, hol Muhammed is „a mustármag 
súlyú hit"-ről beszél. 

The Expository Times. 

1903. februári szám. 
A bevezető czikk egyéb tárgy mellett azt az összetűzést ismer-

teti, mely nemrég Réville (Paris) és Harnack (Berlin) között 
támadt az általános vallástörténetnek, mint theologiai diseipliná-
nak kérdése fölött. Réville az 1900. őszén tartott párisi Congrés 
d' Histoire des Religions alkalmával megemlékezve az általános 
vallástörténeti kutatásoknak a legkülönbözőbb népeknél észlel-
hető haladásáról, constatálta, hogy e munkában Német-
országnak semmi része sincs. A német egyetemek tanulmányi 
rendje a vallástörténetet egyáltalán nem ismeri. Mindenféle 
tárgynak jut itt kathedra, de oly tanszék, mely az egyetemes 
vallástörténetet képviselné, egyetlen egy sincs. Vallástörténeti 
előadásokat sehol sem tartanak. Innen az az abnormis állapot, 
hogy „az egyetemek classikus hazája" idegenekhez kénytelen 
kölcsönért fordulni, mihelyt az általános vallástörténet körébe 
vágó munkáról van szó. A vallástörténet kézi könyvének meg-
írását az amsterdami Chantepie de la Saussaye-ra kellett 
bízni, kit a mű második kiadásánál a lipcsei Jeremiást 
kivéve csupa idegen kutató támogatott. A Theologische Jahres-
bericht vallástörténeti rovatát évenként külföldi szakemberek 
látják el a szükséges anyaggal, majd egy svájczi, majd egy 
hollandi, majd egy dán. — A feleletet a kihívásra Harnack 
adta meg 1901. aug. 3-án tartott rectori beszédében.1) Anélkül, 
hogy Réville nevét említené, beszél azon köröskörül felhangzó 
véleményről, mely szerint a német theologiai fakultások 
programmja nagyon szűk és ezért tudományosan ki nem 
elégítő; mely azt állítja, hogy a theologiai fakultás nem mint 
a keresztyén theologiának, hanem csakis mint az általános 
vallástudomány és -történetnek fakultása bír létjogosultsággal. 
Felveti tehát a kérdést, hogy a német theologiai fakultások 
megmaradjanak-e a jelen állapotban vagy pedig az általános 
vallástörténetnek fakultásaivá bővüljenek? Harnack maga is 
elismeri, (mit az angol czikkiró nem említ), hogy utóbbi 
mellett sok érv szól. Miután a vallás az egész emberiség lelki 

') A beszéd külön füzetben is megjelent: Die Aufgabe der theologischen 
Facultäten und die allgemeine Religionsgeschichte 1901. Glessen, Ricker'sche 
Verlagsbuchhandlung. 50 Pf. 
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életének egyik megnyilatkozása, az abstract theoria megkövetel-
heti, hogy a tudomány annak fogalmát és jelenségeit a 
legtágabb téren tegye vizsgálódás tárgyává. Hasonlót kivánhat 
az egyedül helyes történeti methodus is, mely a fejlődésben 
nem ismer izolált köröket és mely tiltakozik az ellen, hogy 
egyes részek az összefüggéstől elszakíttassanak. Sőt az egyházi 
praxis is a theologiai fakultások kibővítése mellett látszik 
szólani. A csodálatosan fellendült külmissio a legkülönbözőbb 
népek vallásának alapos ismeretét sürgeti a jelenkor theo-
logusánál. De ez argumentokkal szemben Harnack szerint oly 
fontos ellenérvek állanak, melyek a változtatást ép nem teszik 
ajánlatossá. Minden egyes vallás tanulmányozása feltételezi az 
illető nép nyelvével, irodalmával, történetével és intézményeivel 
való beható foglalkozást. „Hogyan lehet a theologiai fakultástól 
azt követelni, hogy mindé studiumokat, nem kevesebbet mint 
az egész nyelvtudományt és történetet, a maga kereteibe fel-
vegye?" Ki pedig ezt nem teszi és csakis a vallástörténettel 
törődik a nyelv és történet felhasználása nélkül, az a dilettan-
tismus veszedelmét semmikép sem kerülheti el. Másrészt a 
ker. theologiának az általános vallástörténetre semmi szüksége 
sincs. A ker. theologia a biblia vallásával foglalkozik. Ε vallás-
nak 3000 esztendős múltja van és e 3000 év emlékeiben 
mindaz, de sokkal gazdagabb változatokban, megtalálható, 
amit a világ bármely népe a fejlődés bármely fokozatán fel-
mutathat. Ki a biblia vallásának fejlődéstörténetén végighalad, 
az számára felesleges, hogy sok mindenféle vallást átkutasson. 
„Ki a biblia vallását nem ismeri, az egyet sem ismer, s ki 
azt ismeri, az az összeseket ismeri". Emellett a biblia vallása 
ma is élő vallás, mely közvetlen megfigyelés alapján tanul-
mányozható, mit az általános vallástörténet számos fejezetéről 
nem lehet állítani. Azután nem szabad felejteni, hogy a 
keresztyénség nem egy vallás a többi mellett, hanem maga a 
vallás, melynek kutatása a tudományok körében külön helyet 
igényel. „A tudomány korlátain belül azon szerény segéd-
eszközökkel, melyeket ez nyújt, e legfőbb szellemi kincset 
megőrizni, a maga tisztaságában megtartani, félreértésektől 
megóvni, történetileg felismerhető vonásait mind világosabban 
felismerni, — ez az evang. theologiai fakultások feladata". Ε  
feladat tudatában vissza kell utasítaniok az egész világ 
vallásaival való foglalkozást. Végül ellene van az átalakításnak 
a theologiai fakultások praktikus hivatása is, mit az állam 
törvényei írnak elő. A német theologiai fakultások nem 
szabadulhatnak azon kötelezettség alól, hogy az evang. egyház 
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szolgálatára alkalmas egyéneket képezzenek. Lényeges változ-
tatásokkal ez állapotot felzavarni, az egyház ill. állam és az 
egyetemek között dissonantiát elö'idézni se nem kívánatos, se 
nem ajánlatos. — Harnack fejtegetéseit Réville a Revue de 
Γ Histoire des Religions 1901-iki évfolyamának hasábjain vette 
bírálat alá. Harnack utolsó argumentuma világosan mutatja, 
mily szolgai helyzetben van a német theologia s csak örvendeni 
lehet, hogy a franczia kutatás szabadságát ily megkötések 
nem korlátozzák. A dilettantismus veszedelmének hangoztatása 
nem komoly érv. Az általános vallástörténet tanulmányozása 
nem követel több általános ismeretet, mint bármely más 
Studium. Minden tudományszak szükségszerűen más tudomány-
szakokkal áll szoros kapcsolatban. A tudós kötelessége, hogy 
egy körben teljesen otthonos legyen, de a többiekben nem 
kell specialistának lennie. Ezekből felhasználja azon megbíz-
ható eredményeket, melyeket az illető körök szakszerű művelői 
felkutattak. Harnack azt állítja, hogy a keresztyén theologiának 
a biblia vallására kell szorítkoznia. De lehetséges-e a biblia 
vallását megérteni Egyptom, Babylonia, Perzsia, Görögország 
vallásának ismerete nélkül? Ugyanez áll a további, a biblia 
iratain kivül fekvő fejlődésre is. Hisz maga Harnack bizonyította, 
hogy mily sokat köszön az őskeresztyénség a hellenismusnak. 
Ki képes a gnosticismussal és a manicheismussal tisztába 
jönni, ha nem ismeri a kelet vallásait? Ki érti meg a közép-
kori keresztyénség vallásos gondolkozását és szokásait, ha 
nem számol a kelták, a gallok, germánok, skandinávok, 
szlávok vallásával? A keresztyénség élő vallás, igaz. De a 
buddhismus, az iszlám, China vallása szintén az. Hogy a 
biblia vallása maga a vallás, ez Harnack számára kétségtelen 
lehet, de mindaddig dogmatikus kijelentés marad, míg azt 
másoknak is be nem bizonyítja. Úgy látszik, Harnack legfó'bb 
aggálya az általános vallástörténettel szemben az, amit 
elhallgatott. Tart tőle, hogy az összehasonlítás nem ütne ki 
az evangeliom előnyére. Pedig ettől kár félni. Az evangeliom 
sokkal magasabban áll, semhogy bárhol is vetélytársa 
támadhatna. 

Az összetűzés felkeltette az angolok érdeklődését is. 
Goodwin Smith a Bibliotheca Sacra multévi decemberi füzeté-
ben egy czikket szentelt a controversiának, mely az Expos. 
Times közleményének is alapjául szolgált. Ε czikkben az angol 
Professor Révillenek mindenben igazat ád. De figyelmezteti két 
fontos argumentumra, melyeket Réville elmulasztott felhasz-
nálni s melyek szintén arra indítanak, hogy minden keresztyén 

T h e o l . Szaklap. I. é v f . 23 
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theologus az általános vallástörténetet örömmel üdvözölje. 
Nagy szellemi átalakulások mozgalmas napjait éljük. A törekvés 
összhang és egységre irányul. „A meggyőződés, hogy a világ-
problémák valódi megoldása a vallásos megoldás, sohasem 
volt erősebb, mint ma". Ép ezért legfőbb ideje, hogy a vallásos 
szellem összes megnyilatkozását minden, bárhol is fellelhető 
formájában, vizsgálódás tárgyává tegyük. Másrészt — és ez a 
második argumentum — tagadhatatlan, hogy a vallástörténet 

.a kutatás terén a valóban vallási szempontot juttatja érvényre. 
A XIX. sz. a vallások vizsgálatánál majd philosophiai, majd 
psychologiai, történeti, apologetikus vagy polemikus érvekeket 
követett. Az általános vallástörténet az igazán vallásos irány-
zatot képviseli, mely minden vallási jelenséget a mindeneket 
szerető mennyei Atyába vetett hit alapján vizsgál, s mely 
meg van győződve, hogy Isten lelke nemcsak a zsidóság és 
keresztyénség szük korlátai közé van szorítva. 

A probléma, mely Harnack és Réville összeütközését 
felidézte, a mi szerény méretű theologiai irodalmunkban nem 
ismeretlen. Schneller István, nálunk mindmáig egyetlen szak-
szerű ismerője és művelője az általános vallástörténetnek, a 
kérdéssel behatóan foglalkozott -egy még 1886-ban megjelent 
czikkében.1) Most, midőn a kérdés ismét actuális, igen 
kívánatos, hogy szerzője a tanulmányt a külföld számára is 
hozzáférhetővé tegye. 

Közli: Hornyánszky Aladár. 

A „Jog" folyó évi 3.-iki számában 
tAz egyházi adók rendezéséről' czim alatt egy igen tanulságos 

czikket olvashatunk dr. liaffay Ferencz, eperjesi jogakadémiai 
ny. r. tanár és egyetemi magántanár tollából. A czikk dr. 
Wekerle Sándornak a „Jogállam" f. évi 1. számában, hasonló 
czim alatt megjelent fejtegetéséhez fűződik. A párbér ügyének 
rendezésénél a Wekerle által ajánlott utat s módot, t. i. hogy 
a szolgáltatás alanyára, mérvére, idejére, arányosságára, jog-
alapjára s az érvényesítés módjára vonatkozó kérdéseket 
rendeleti uton kell ^szabályozni, — elégtelennek, sőt zavart 
keltőnek mondja. Ő a gyökeres és végleges reformot sürgeti, 
mely törvényhozási uton eszközlendő. A legelső lépés az volna, 
hogy mindenek előtt Írassanak össze a bonifikálandó párbér-
jövedelmek, mert csak igy lehet megállapítani, hogy a bonifi-

1 Az általános vallástörténetnek jogosultsága a theologiai intézeten. 
(A pozsonyi theol. akadémiának 1885— 80-iki évkönyve. 44 — 81.) 
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káczióhoz mily összeg szükséges és hogy megbirja-e ezt az 
állampénztár. Kifogásolja, hogy a párbérügy rendezését mindig 
arrébb tolják az illetékes hatóságok azzal az indokolással, 
hogy nincs rá kellő fedezet, holott a szükséglet mértékéről még 
csak fogalmuk sincs. Kifogásolja azt is, hogy a legközelebbi 
kongrua-összeirásokkor sem voltak tekintettel arra, hogy minő 
összeget képvisel valamely egyház kebelében az idegen hit-
felekezetűek által fizetett párbér, tehát milyen nagy a saját 
hivek által hordozott párbér teher. Csakis akkor lehet az 
egyházi adó maximumát törvényhozási uton megállapítani, ha 
ilyen formán világos képét adják az illető egyháznak saját 
hivei és a más vallásfelekezetüek által viselt párbér nagysá-
gának. Hangsúlyozza itt is, hogy a gyakorlat ellentétben áll a 
tételes törvénynyel. A judikatura, kényszerhelyzet nyomása 
alatt állván, hogy a lelkészek érdekeit is megvédelmezze, 
azért mindenféle jogezimeket és ürügyeket talált fel, csak-
hogy az 1790/1 XXVI. t. cz. 6. pontjának rendelkezéseit meg-
kerülje. Csak a fent emiitett uton lehet az útvesztőből kibo-
nyolódni, — lehet a bíróságokat kiszabadítani az idegen 
tekintetek súlyos nyomása alól, mely nyomás folytán a téte-
les törvénynyel ellentétbe jutottak ennél a kérdésnél, — s 
csakis ugy lehet fixirozni amaz elvet, hogy az egyházi adó 
szolgáltatás első kelléke az egyházközség kötelékébe való tar-
tozás. — Örömmel olvastam e czikket, mely az oly keserű 
emlékekkel teljes és ma is több helyt gyűlöletes módon kezelt 
párbérügy rendezésének helyes útját áttetsző képben és tiszta 
világítás mellett mutatja ki. 

Közli: Pokoly J. 

Könyvismertetés. 
Simon Th. Dr. lic. Der Loi/os. Ein Yrersuch erneuter Würdigung einer 

alten Wahrheit. Leipzig. Weichert. 1902. IV. 132. 

Ε könyv a mult században egy időben divatossá válni 
kezdő Baumlein-féle hypothezist akarja feleleveníteni, mely sze-
rint a negyedik evangélium szerzője a pogányságban otthonos 
oly fogalmat használ fel a keresztyénség alapigazságainak elfogad-
tatása végett, melyet a legkülönbözőbb pogány népek is mind 
megértenek és elfogadni hajlandóbbak lehetnek. Természetes, 
hogy ez alapon az evangéliumot tendentiozus készítménynek 
tartja, amelyhez apostolnak vagy szemtanúnak semmi köze sincs. 
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Az evangélista különösen Lukács evangéliumát tartotta szem 
előtt, a ki nem zsidó olvasóknak szánta ezt a művét. De azért 
egyáltalán nem profanálta, se nem másította meg a bibliai Jézus 
képét és jelentőségét. Ellenkezőleg; oly formában állította azt a 
világ elé, amely mindenkinek hozzáférhető és érthető. Isten képe, 
szelleme jelent meg, mint a kijelentés élő valósága, egy földi 
emberben. Szerzőnk végigkíséri a kelet népeinek vallásbölcsésze-
tében a fenséges, az isteni megjelenésének formáit, s azt találja, 
hogy a megismerhetlen, az elrejtett Isten megnyilatkozását 
minden nép a logoshoz hasonló képzettel teszi érthetővé. A jánosi 
logos tehát nem egyéb, mint az egyptomi thot, az indiai vac, a 
Brahma, a chinai tao, a zsidó memra, chokma stb. a görög világ-
czél, νους stb. A ker. logosfogalom közelebbi vizsgálatánál fejte-
geti a logost mint egyetemes világczélt = életet, s itt a προς 
τον 9-εόν kifejezést az újabban szokásos értelemben az „irány" 
szempontjából magyarázza, s abban látja a logos isteni örök 
jelentőségét. A logos nem a világ érdekében fejlett ki Istenből, 
mintha az ideális világ vagy világeszme volna, mert hiszen már 
a világ előtt is létezett, hanem amint eredetét, úgy végző czélját 
is Isten maga képezi. Mert mindennek a czélja maga az Isten. 
Majd a világosság szempontja alatt vizsgálja a logosspeculatiót, 
s azt fedezi fel benne, hogy a negyedik evangélium a φως külö-
nös hangsúlyozásával azt akarja kiemelni, hogy ez a logos az 
összes ismeretnek nem csak objectiv, hanem subjectiv előfeltétele 
is. Az ember csak annyira képes az igazságot megismerni, a-
mennyire benne a logos él. — Az egész munka bölcsészeti kísér-
letezés. Első rendű forrásokat sem igen használ, új gondolatokat, 
miként azt különben a szerző maga már a czímben is jónak 
látta jelezni, nem közöl, de nem is költ. Már maga a kiindulás 
szempontja is téves, természetes tehát, hogy csak azoknak a 
teljesen nélkülözhető műveknek számát szaporítja, melyek a 
jánosi irodalomban különben is igen számosak. 

Raffay Sándor. 

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS. 

A mult számban a „Debreczeni Protestáns L a p " referensét felhívtuk, 
mutassa ki, mire alapította ama vádját, hogy Szaklapunk csak a külföldi 
folyóiratok másolata, s jelölje meg, hogy czikkeinket másutt már hol 
olvasta? Teljes há rom hónap múlt el azóta felelet nélkül. Úgy hiszszük, 
ez az idő elég lett volna a vádak igazolására. 

A szerkesztők. 
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