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I. Ferenc József 
f 1916. november 21-én. 

I. Ferenc József, apostoli királyunk, a béke-
szerető uralkodó, a végleges diadal kivívása 
előtt lelke porsátorát levetette s a királyok 
királyának Ítélőszéke elé állt. Mint embert jelle-
mezte páratlan jósága, mint uralkodót az a 
törekvés, hogy megértse alattvalóit. II. József 
és II. Lipót kivételével a Habsburgház egyetlen 
uralkodója sem tudta annyira szolgálni a vallás-
szabadság és vallásegyenlőség eszméjét, mint ő; 
mint a protestáns egyházak legfőbb felügyelője 
szeretettel nézte egyházi intézményeink fejlő-
dését. Ő neki köszönhetjük az ev. és ref. egy-
házak első szentesitett alkotmányát. Méltó rá, 
hogy „szivünkben hordozzuk emlékét annak, 
aki a hazát és egyházat szivében hordozá." 





Leibniz. 
1646- 1716. 

Λ mult év november 14-én kétszázadik évfordulója volt Leibniz 
halálának. Magányosan, elhagyatva, csaknem elfeledve köl-

tözött el az élők közül az, ki „milliókra költötte dús élte kincsét", 
fejedelmeknek volt lelkiismerete, egy egész korszaknak egyetemes 
értelmi világosság forrása, aki belevéste nevét az európai tudo-
mányos és szellemi élet évkönyvébe, akitől mély gyarapodás nélkül 
senkisem vált meg mindama kimagasló szellemiségek közül, 
akiket világosságot vágyó lelke felkeresett, hogy okuljon tudá-
sukból s akiket akadémiákba csoportosulni ösztönzött — elfeledve 
mult el mindezektől, csak úgy, mint saját nemzete megterméke-
nyített reprezentánsaitól s a fejedelmi udvartól, pedig mindezeknek 
jótevője volt, legfőképpen nemzetének, mert nemcsak benne 
kezdett filozofálni a német szellem, de már benne határozott 
alakban öltött testet a világnak és embernek olyan felfogása, 
mellyel, mégis igaza van Wundt-mk (Die Nationen und ihre 
Philosophie), a német szellem fejezte ki a legadaequatabb módon 
az ember abszolút értékének ősi élményét. Az idealizmussal aján-
dékozta meg Leibniz nemzetét, miután optimizmusával életkedvet 
s maga iránti bizalmat öntött a harminc éves háborúban szét-
zilálódott népbe s napsugaras, derült életnézetével kedvet a mély 
és komoly kötelességek derült végzésére. 

Az idealizmus Leibniz filozófiájának szelleme s a filozofiai 
szellem jellemzi L.egész élete művét. Univerzális szellem, nem tudása 
bámulatos tömege miatt, hanem a nagy, éltető összefüggések, élő 
kapcsolatok fölötti uralkodásnál fogva, melyek értelmet adnak a 
részletnek, az egyes jelenségnek, az egész tömegnek. Leibniz 
ismereteinek gazdagsága is csaknem példátlan s Aristotelesig kell 
visszamenni és Hegelig előre, hogy párját találjuk. De univerzá-
lissá pillantását a kozmikus, összefoglaló, egységesítő kitekintés 
teszi, az uralkodó képesség: az egységet látni a sokféleségben 
és a sokféleséget az egységben. Azért lehelli egész tudományos 
tmnkássága ezt a filozofiai szellemet. A mihez csak hozzányúlt 
bámulatosan sokoldalú érdeklődésével, mindazt ezen kozmikus 
összefüggésban látta s kezei közt az empíria is ezen végtelen 
kapcsolódások puhatolására indító kezdet. Egv uralkodó ház 
története, mikor fejedelme megbízza annak megírásával, szemében 
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az egyetemes történelembe belenyúló szálak nyomozására való 
alkalom, előmunkálatai a kritikai és ezért pragmatikus történelem 
írás előképei lesznek módszerességükkel, ami épen a filozofiai, 
univerzalisztikus átpillantás eszköze. A nyelv logikájának elemzése 
nála a nyelvtudomány alapetésévé mélyül, melyről Müller Miksa 
azt mondta, hogy ha kora több hozzáértéssel támogatta volna a 
kezdeményezést, egy századdal korábban lett volna pozitiv nyelv-
tudományunk. 

A részletekbe mélyedő munkát épen olyan természetesen 
fakasztotta benne az egyetemes, összefoglaló tendencia, mint 
ahogy a részletek viszont az egységhez való fellendülést táplálták. 
Ε részletekbe mélyedés nagyszerű eredményei a mathézisben a 
differenciális kalkulus, a természettudományban az erő mennyi-
ségének megmaradásáról szóló tétel, mellyel megjavítja Descartes 
fogalmazását, mely a mozgás mennyiségét vélte állandónak s 
mellyel a modern term. tudomány egyik megalapítója lett. A 
kozmikus összefüggésekre vágyódó universalizmus pedig átízzik 
minden iratán, azért oly termékenyítő minden hevenyészett alkalmi 
irata is — s nem is véletlen, hogy igazán alkalmi irat minden 
munkája s hogy elméje roppant gazdagságát nagyszerű kezde-
ményezésekbe aprítja szét: szüntelen uj világosságra törő szelleme, 
amely egyszersmind azt a világosságot másokkal közölni, másoknak 
használni is belső kényszerűségnek érezte, s amely a tudomány 
s a gyakorlati élet minden kérdésében irányító vagy döntő rész-
vételre hívta, sokkal mozgalmasabb életfolytatást írt neki elő, 
hogysem otiuma lehetett volna nyugodt, szemlélődő rendszerezésre; 
Spinosa világtól elzárkózó, magányosan elmélkedő élete Leibnizra 
nézve lehetetlen volt; gondolatvilága ellentétes rétegek szüntelen 
elemzése és bírálata kapcsán bontakozott mind tagozottabb egésszé 
s e bővülés és fejlődés dokumentumai nagyobb részt hihetetlen 
terjedelmű levelezésében és folyóiratok lapjain vannak elszórva 
— jórészt mind máig; — nem lephet meg tehát, hogy egyes 
gondolatsorok ellenkezésbe jutnak a szüntelen új hatások alatt 
formálódó későbbiekkel, hogy a roppant gondolatrendszerben a 
zsenialis kezdeményezések nincsenek mind végig fejtve. 

Ez az elaprózottság s alkalomszerűség lehetett részes a tudós 
világ feledékenységében is, melyet Leibniz élete végén tapasztalni 
volt kénytelen; a zárt rendszer hiánya pedig kifejleszthette a 
Wolff szisztematizáló és iskolásán pedáns összefoglaló munkája 
iránti szükségérzetet — s a felvilágosodás korának ez a Wolff 
által interpretált Leibniz volt eszményt és bizonyító érveket adó 
filozofusa, úgy, hogy mikor Kant a régi metafizikai világmagya-
rázatnak gyökerére vetette a fejszét, Leibniz filozofiája háttérbe 
szorult, anélkül, hogy egész jelentőségének megfelelő közvetlen 
hatását kifejtette volna. De a megindított gondolatsorok Kant 
reformja után is folytatásra találtak; amit Herder, Lessing és Jakobi 
— Leibniz metafizikai alapozásától függetlenül is — a nyelv-
tudomány, a vallás magyarázata s a történelem felfogása terén 
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Leibniz indítására tovább fejlesztettek, átöröklődött a német 
idealizmusba és romantikába s Humboldt Vilmoson, Schellingen, 
Schleiermacherer.' keresztül alkotó elemévé vált egy idealisztikus 
filozófiának s talán szerencsésebb módon, mint midőn Herbartban 
a monadologia talált felújítóra, mert ez a felújítás inkább „prózai 
elrontás" volt, amint Böhm Károly jogosan nevezte s a filozófiának 
csak egy metafizikai kísérlettel több bizonyította, hogy a régi 
metafizika általában meddő a világmagyarázatban. 

Leibniz rendszerének zsenialis koncepciójából a felújítás e 
sikertelensége természetesen semmit se von le. Történeti össze-
függésében úgy áll előttünk az a ragyogó elméből fakadt világ-
kép, mint a világ és az ember mivoltát és életét illető legvégső 
kérdések leggondosabban, mert a legmagasabb álláspontról vég-
zett egyeztetése, amit metafizikai állásponton, Kant előtt, elérni 
lehetett. Ez az egyeztetés nem formai ügyeskedés, ellentétek ki-
párologtatása, hanem éppen az alapkoncepció mélységének — 
vagy magasrendűségének — következménye: a nehézségeket, 
melyek a korabeli filozófiában, magyarázó elveik egyoldalú alkal-
mazása miatt, ellenmondásokra vittek, ezen elvek kapcsolásával 
szünteti meg. Universalis szelleme, mely a sokféleségben az egész-
nek megpillantására volt berendezve, ezt a magyarázó elvet al-
kotta meg a motiasz gondolatában. 

Kétféle magyarázatot kinált Leibniznak kora filozófiája: a 
Bacon empirizmusából elég hamar kialakult materializmus, ahová 
a sensualizmusnak Hobbesban jutnia kellett, az atomizmust, a 
Descartes két lényegével elégedetlen Spinosa tana az egyetemes 
substancia gondolatát, mely szerint a dolgok az egy egyetemes 
lényeg módosulatai. Leibniz egyiket se fogadhatta el. Az egye-
temes lényeget nem, mert megsemmisíti az egyes dolgok való-
ságát — s éppen ennek a tanulságnak végleges szemünk elé 
tárása Spinosa tanának történeti jelentősége, amire Leibniz biz-
tosan rámutatott: az egyetemes mellett egyszerűen nem lehet ön-
álló az egyes; az egyetemes éppen azért az, mondja Böhm, mert 
ő az egyetlen s végtelen ereje egyszerűen szétroppantja és szét-
morzsolja az egyest. (L. Az ember és világa I. a lényegről szóló 
szakaszokat.) — De nem fogadhatja el az atomizmust se, 
mert az anyagi atom nem az igazán végső, elemi valóság; mert 
arnig csak tisztán anvag, nem tehet semmit, ha pedig tevékeny, 
akkor ott van benne az, ami cselekszik, tehát az atom nem egy-
szerű. Már pedig a világ valóságait alkotó végső valóságnak, az 
alkotó elemeknek, egyszerűeknek kell lenniök; s miután nem 
lehetnek homogén egyetemesség, mint Spinosa gondolta, végtelen 
számú egyedi létezőknek kell lenniök, s mert cselekvőknek kell 
lenniök, mert csak az erő cselekszik, azért az elemek, a substanciák 
erőpontok, metafizikai pontok, melyek természete az, hogy semmi-
féle külső indítást nem várva, maguktól, mint a felvont íjj húrja, 
ha elengedik, örökösen tevékenyek. Ε tevékenység nem egyéb, 
mint saját maguk kifejtése, s minthogy nem anyagiak, mert az 
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erő az anyagnak ellentéte, tehát szellemiek, azért a substanciák 
szellemi létezők, s életük abban áll. hogy az δ sajátos, minden 
mástól különböző erőfoka szerint mindenikük más-más fokú 
tisztasággal és világossággal képezi, vagy tükrözi a világot. Ε 
szellemi realitások összhangzó egysége, a világ, tehát teljesen 
szellemi valóság, melyben az alkotó erőpontok erőfokának, azaz 
lényegességük fokának megfelelő tisztaság foka szerint teszünk 
különbséget anyag és szellem közt; anyag a legerőtlenebbűl 
tükröző erőpont képe, tehát a zavaros és homályos képekben 
kimerülő élet, szellem a tiszta képre képes erő, amennyire a véges 
létezőt éppen végessége ily tisztaságra képesíti. Teljesen tisztának 
csak a végtelen átmenetek sorának végén álló utolsó tagot gon-
dolhatjuk, ő tisztán tevékenység, ő az actus purus, ő a tiszta 
szellem: isten. A véges lényeg mindenikéhez hozzátapad valami 
az anyagból: a szellem megkötöttségéből, a zavaros, mert érzéki 
képezésből s azért zavaros szemlélésből. De az istentől lefelé a 
leganyagibb valóságig a végtelen sokféleség alkotó valóságai 
szellemi létezők s ennek a szellemi jellemű metafizikai realitásnak 
adta Leibniz a monade nevet, melyet, úgy látszik, van Helmont 
közvetítésével Giordano Brúnótól vehetett át. 

A monasz tehát az igazi a-tomos, az egyszerű, a valóság végső 
alkotó eleme, a substancia, a mely azért az, mert magától és 
magában van. Mint ilyen öröktől fogva való, egymástól független, 
egymástól hatást el nem fogadható, abszolúte egyszerű realitások 
alkotják a monaszok a világ valóságait, csupán a maguk örökre 
determinált természetét fejtve ki, azért is nincs rajtuk ablak, 
nincs rá szükségük, — s mégis a legtökéletesebb összhangban 
működnek össze egymással. Ezt az összhangot az isten teremtő 
szellemétől kapták a kozmoszt alkotó monaszok; az egyes mona-
szok tehát a legfőbb monasz teremtményei. Teremtmény létükre 
mégis örökkévalók és nincs kezdetük, mert az isteni szellemben 
élnek, mint lehetőségek, mielőtt az isten a valóságba realizálná 
őket, mikor a legtökéletesebb világ alkotó részeiül szabad vá-
lasztással, mintegy az isteni szellemben lefolyó isteni előjáték 
után a puszta possibilitas-ból a compossibilitas-ba, az együttes 
létezésbe bocsátja a monaszokat, ami az igazi való lét, úgy hogy 
a valóság Leibnizra nézve is a lehetőség beteljesedése, comple-
mentum possibilitatis. 

Ebben egyszersmind elárulja magát L. rendszerének uralkodó 
eleme. Hogy a lehetőséget teszi a világmagyarázat legfőbb elvévé, 
azt mutatja, hogy a metafizikai realitások gondolatában az igazi 
hajtó csira az emberi szellem közvetlenül ismeretes valósága volt, 
s csak annak transcendens átirása az a metafizikai realitás, s a 
lehetőség gondolata, mely mint tisztán logikai kategória, helyén 
van a tiszta formai észelvek közt, szintén metafizikai realitássá 
lett abban az önkéntelen transcendenciában, mellyel L. az emberi 
öntudat világát egy tőlünk függetlenül létező metafizikai valósággá 
lényegesítette át, mely tehát nem lehet egyéb, mint végtől végig 
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racionacis valóság, hiszen éppen a ratio van transcendálva meta-
fizikai, kozmikus realitássá. 

Ε metafizikai racionalizmus — vagy racionalis metafizika — 
álláspontján egyezteti már most Leibniz a substancia új értel-
mezésével a metafizikai világmagyarázatok helyes mozzanatait 
egyoldalúságaik megjavítása után; így érvényesíti Spinosa egye-
temes lényegével szemben a lényegek pluralitását, a materializ-
mussal szemben az energizmust, mely ezen erő természeténél 
fogva idealizmust és vitaiizmust jelent; mindkét túlhaladt állás-
pont egyoldalú mechanizmusával szemben a teleologiát, melyet 
az erő gondolata természetesen érlel meg, mert az erő, mint 
tevékenység, valamely célra törekszik; s L. a kauzalitást, mely a 
monaszok teljes determínáltsága miatt semmiféle módosító be-
hatást nem enged meg életük sorába, úgy egyezteti a teleologiával 
hogy az öröktől fogva meghatározott oki összefüggést, mely multat 
s jövőt oly véglegesen megszab, hogy a mult a jelenben van s a 
jelen a jövővel terhes — eszközül fogja fel a teleol. sor megvaló-
sulására; éppen az oki összefüggés teljes érvényesülésével éri el 
a világ a maga célját: t. i. a legteljesebb összhang kifejtését a 
monaszok legtisztábban képező, tükröző tevékenysége által. 

Éppen ezért a világegyetem a maga egészében áll Leibniz 
szemei előtt, mikor a monasz életét rajzolja; filozofiája kozmo-
centrikus, az individualitás úgy érvényesül benne, mint a kozmosz 
összhangjának megvalósulásához nélkülözhetetlen alkotó tényezők 
elismerése. Az egyedi létezők, tehát a legkülönbözőbb erőfoku 
monaszok végtelen sorának végtelen átmeneteiben valósul meg 
a világ összhangja; tehát minden egyedi lét pótolhatatlan és ön-
álló valóság. Az egyesnek célja annálfogva az egészben való 
életében van elérve; az embernél alsóbb rendű lények, éppenúgy, 
mint az embernél magasabbak, mert tisztábban szellemiek (an-
gyalok) azzal töltik be életük célját, hogy az ő sajátos erejükkel 
elérhető tisztasággal képezik a világot. 

Ezen intellektualizmus szellemében, amely Leibniz monasz 
fogalmából következik, miután a képzést tette lényegükké, az 
ember célja a felvilágosodás, a képzés lehető tisztaságának elérése; 
s ez annálfogva erénye is. Minél teljesebben fejti ki szellemiségét, 
tehát, minél jobban megvilágosodik, annál tisztábban ismeri meg 
a kozmoszt, annál inkább szabadul egyéni önszeretete zavaros 
képeitől, annál inkább találja boldogságát a másokkal való kap-
csolatok ápolásában; önzése oly fokban tisztúl emberszeretetté, 
amint értelme gyarapodik a kozmikus összefüggések megismeré-
sében — a megvilágosodás egyszerre értelmi és erkölcsi tisztulás 
s tehát fejlődés. Nemcsak, de a fejlődés természetszerűleg nemesiti 
az erkölcsi megvilágosodást vallásossággá; mert a legmagasabb 
fokon a szeretet egyetlen méltó tárgyává az isteni tökély tiszta-
ságát teszi, melyre addig is önkéntelenül törekedett az ember, 
mely mint vinculum substantiale összefűzi a végtelenséget, s most 
a törekvése öntudatosan magasztosul isten szeretetévé. 
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Éppen ezért Leibniz szemében a valiás a teljes odaszentelő-
dés istennek, tehát a legteljesebben gyakorlati viszonyulás, élet a 
vallás; s bármily félreismerhetetlen Leibniz egész rendszerén s 
lélektanán is az intellektualizmus, mint uralkodó jellemvonás, 
mégis lehetetlen föl nem ismerni egész valláselméletében a vallás 
nem értelmi, hanem kedélyi, érzelmi természetének mély és ter-
mészetes érvényesítését, éppen azt, hogy a vallás sajátos létmód, 
s hogy a lényeges benne éppen az a közvetlen viszonyulás, azaz, 
éppen az a sajátos élettapasztalat. S a lényegesnek ily mély át-
élése alapján mondhatta, hogy a vallásra nézve mellékes és alá-
rendelt jelentőségű a kifejeződés formája, a szertartás és az érteim-
kifejezés, a hitvallás és a dogma. Nem közöny volt az a lélektani 
és történeti szükségességgel kifejlődött formák iránt, csak túlzá-
sukkal szemben való természetes visszatérés „az egy szükségesre". 
Azért van része amaz új vallásos típus útnak indításában s ki-
alakulásában, mely a reformációban elvileg proklamált visszatérést 
az evangélium közvetlen vallásos élményeihez az ősprotestáns 
kor elkerülhetlenül dogmatikus, mert az új vallásos tapasztalatok 
tartalmának gyors konzerváló biztosítására kényszerült racionaIiz= 
musától megkezdte abban a pillanatban, mikor a protestantizmus 
ráeszmélt arra, hogy az ő ereje éppen a vallásos élettapasztalatok 
forrásának szüntelen tisztítása, azaz, hogy a protestantizmus lé-
nyege szerint vallásos életelv, nem értelmi, nem is külön erkölcsi, 
hanem vallásos: a keresztyén vallásos életmód restaurálása. 
Leibniz szerepe az új vallásos típus kialakításában — a vallás 
önállóságának és gyakorlatiságának, mert élet voltának hirde-
tésével — sokkal jelentőségesebb, mint az a bámulatos értelmi 
munka, mellyel a vallást, lélektani realitásának kiemelésén túl, 
magyarázta; theologiája nem ér föl a vallás lélektani lényegébe 
vetett pillantásával. De ez tette őszintévé theologiai vállalkozását 
is, mert a vallásban a személyes életet találta lényegesnek, azért 
kereshette őszintén ezt a közös lényeget egyeztetés s egyesítés 
alapjául a keresztyén egyházakban s mikor ebbeli törekvése 
sikertelennek bizonyult (amit a római egyház intranzigenciáia 
tudatában előre látnia lehetett volna), legalább a két protestáns-
ban; s éppen így őszintén kereshette a pozitív vallások mindeni-
kében, a keresztyénsége kivül is, de főleg ebben, azt, ami a 
vallásos öntudat történetileg kialakult ítéleteiben igaz s azért 
igazolható. 

Mert a vallás és tudás, hit és ész közt, a vallásos igazságok 
és az észigazságok közt nem lehet ellentét, tanítja Leibniz, azaz, 
a vallás igazságai nem lehetnek ellenmondásban az észszel, a 
metafizikai igazságokkal. Az, ami közös lényege minden történeti 
vallásnak, amit Leibniz természetes vallásnak nevez s amit azért 
mértékéül is használ a pozitív vallásoknak, mint amelyek amaz 
egy lényegnek megvalósítására való törekvések, — osztozik az 
észigazságok természetében: igazsága azon alapszik, hogy ellen-
téte nem gondolható. Ez a logikai alapja annak a meggyőző-
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désnek, hogy Isten létele bizonyítható, sőt hogy a legbiztosabban 
bizonyítható, s hogy e bizonyítás nélkül istenben való hitünk 
csonka és befejezetlen. Azért fordít akkora gondot a használatos 
bizonyítási módok érvelési erejének fokozására, amit a kozmosz 
oly felfogása, minőt a monasz elmélettel adott, jelentékenyen 
megkönnyített, mert a világ összhangja és teleologikus rendezett-
sége csakugyan a legevidensebben és sürgetőbben utalt a teremtő 
szellem szükségképpi gondolatára — ha akár Leibniznak is 
sikerülhetne a gondolatból a léthez eljutni. 

Azonban a kijelentett vallásoknak vannak oly „igazságai" is, 
melyek az észszel ellenkezni látszanak. Leibniz ezek számára is 
tud az ész világába belekapcsoló magyarázatot találni. Észelle-
nesek nem lehetnek, de lehetnek észfölöttiek; közből állnak az 
örök igazságok metafizikai vagy logikai, vagy ész igazságok 
- és a csupán tapasztalati igazságok közt; ezekkel közös bennük 
az, hogy tapasztalati alapjuk van; oly tényeket fejeznek ki, melyek 
egyszerűen vannak, de miért és hogyan vannak, nem tudjuk. És 
pedig azért nem, mert az oki hálózaton kivül vannak, s ez azért 
lehet, inert a kauzalitás törvénye nem metafizikai szükségességgel 
érvényesül, hanem csak az isten erkölcsi akaratától függ, tehát 
esetről esetre fölfüggesztheti; természetesen mindig amaz erkölcsi 
akarat gyorsabb és rövidebb úton való megvalósítása érdekében, 
tehát a kegyelem országa érdekében, melynek a természeti világ-
rend eszközéül van teremtve. Így igazolja Leibniz a csodát 
nyilvánvalóan logikai előzményei teljes feladásával. Mert hiszen 
a monaszok absolut determináltsága éppen olyan lehetetlenné 
teszi az ok és okozati összefüggés megtörését, mint ahogy az isteni 
akarat bölcsessége és kegyelmes jósága számára lehetetlenné 
teszi aina kapcsolat megtörését az a metafizikai kényszerűség, 
mely a véges lények életsorsát éppen a kauzalitás elvével igaz-
gattatja. 

A supranaturalizmus e kétes biztosságu hídján menti át 
Leibniz a racionális igazságok közé a kijelentésre hivatkozó 
egyházi tan összes dogmáit, a csodás elemeket, bár követeli e 
csodákat közlő okmányok hitelre méltóságának igazolását, amit 
Lessing fog majd felejthetetlen és végleges győzelemre vinni. Ε 
supranaturalizmus Leibniz gondolatrendszerében kibékithetetlenül 
áll ama miszticizmussal, melyet a vallás lélektani alkotó eleme 
gyanánt felismert s érvényesített; nem is törekedett kibékítésükre, 
talán mert személyes életében a vallás kedélyi, érzelmi, nem 
értelmi jelleme megnyerte a maga érvényesülését, A raciona-
lizmus átvette tőle ezt az egyezhetetlen örökséget s minthogy a 
misztikával nem tudott mit csinálni, kétszeresen örvendett a 
természetfölöttiség gondolatának, mert amennyire egyáltalában 
érzéke maradt a vallás lélektani valósága iránt, az igazi vallásos 
magot ösztönszerűen e supranaturalis régióba helyezte át; a supra-
naturalizmus, vallásos jelentőségét tekintve, az az álpótlék, melyet 
a racionalizmus az igazi vallásos élmény helyébe tesz, de egyszer-
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sinind a vallásos tudat védekező eszköze is, mellyel a maga 
értelmi képekbe (fogalmakba, ismeretekbe, tanításba, dogmákba) 
nem sublimálható magvát átmenti természetesebb vallásos 
élet és racionalisabb megértés korszakába. 

De bármilyen legyen belső értéke az ily tudományos mun-
kának, mint Leibnizé, lényegében a vallásos világszemlélet iga-
zolása és alapjai biztosítása azs valóban Leibniz elmélkedő munkája 
a keresztyénség egyetemes apologiája. S ha a vallásos világ-
felfogás legsürgősebb kérdése a világban tapasztalható rossz 
problémája, kétszeresen sürgetős kérdés Leibnizre nézve, meg-
nyugtatni a hivő lelket arra nézve, hogy a bölcs és szerető isten 
világában hogyan lehet benne mégis a rossz. A theodicedban 
tetöződik Leibniz theologiája, igazán, egész gondolatvilágé,; mintha 
az egész világmagyarázat a theodicea megoldására való elő-
készület volna. Hogy fér össze isten bölcs jóságával a rossz ? 
Hiszen a világ az ő teremtménye. A világban benne van a 
rossz, magyarázza Leibniz, de nem azért, mert isten akarta, hanem 
mert a végesség, a teremtmény lényegességéhez tartozó meta-
fizikai szükségképpeniség követeli. A teremtmény lényege az, 
hogy a tökéletesen tiszta képzésre, tehát a tiszta szellemiségre 
képtelen; ha képes volna, akkor isten volna. Ez a metafizikai 
kényszerűség, a végesség e fogyatékossága, oly áthághatatlan 
törvény, hogy a teremtő isten éppen csak ily elv szerint élő véges, 
egyes lényeket teremthetett; őt is köti a metafizikai kényszerűség. 
A végesség e metafizikai gyökeréből fakad tehát minden rossz: 
a homályos és zavaros képekből, az érzékiségben fogva maradó 
eletmódból az erkölcsi rossz, a bűn, s ennek következménye, a 
fizikai rossz. Isten nem másíthatja meg a létezés metafizikai 
alapját, a rossztól tökéletesen mentes világot tehát nem teremtett, 
de bölcs és szerető jóságával a legjobb világot teremtette, azaz, 
olyan világot, mely a monaszok összes lehetséges compossibilitas-a\ 
közül a legkevesebb rosszat tartalmazza; más szavakkal: amelyet 
oly monaszok alkotnak, hogy a legteljesebben valósíthatják meg 
a kozmosz célját: a részek összhangját. A rosszat tehát isten 
megengedi, mint az egyetemes kozmikus összhang alkotó részét, 
mint disszonáns hangot a zenében, mint kirívó részletet a fest-
ményben, mely az egésznek szépségét fokozza. 

Ez az optimizmus annálfogva nem a fatalizmus fanyar egy-
kedvűségét fakasztja az emberben, mellyel vállvonogatva bele-
törődik az úgyis változhatatlanba, hanem a folytonos tökéletesedés, 
azaz megvilágosodás útján elérhető belenyugvást a maga egyéni 
sorsába a világ nagy összfüggéseiben. A praedestinatio gondola-
tának érvényesítése ez amaz optimizmus enyhítő átírásában, mely 
Leibniz racionalizmusa szellemében a kozmikus világrend em-
berileg elérhető megismeréséből várja a megnyugodott és derült 
részvételt a kozmosz céljának szolgálatában, a legfőbb monasz, 
az isten tiszta szellemi tökélyének utánzásával. 
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Személyileg ebben a hangulatban élte át életét Leibniz. Aki 
a szertartásokra közömbösen nézett s templomba alig járt, a 
világban az isteni örökös jelenlétét érezte. Némelyek csekély 
vallásosságot találnak személyiségében, mert közömbös volt a vallá-
sosság kifejezési formái iránt. Tévednek, mert az a roppant 
munka, melyet felekezetek egyesítésére fordított, nem puszta 
politikai alkalmazkodás, s az az életét betöltő programm, hogy 
az észt és hitet kibékítse, nem csupa logikai kedvtelés, melyben 
roppant értelme keresett volna magához méltó tárgyat és kielége-
dést. Vallásos öntudata fakasztotta és sürgette ezt az értelmi 
munkát — s élete művét s örökségét ettől az éltető gyökerétől 
nem szabad elszakítnunk, ha igazságosan akarjuk fölbecsülni 
jelentőségét a vallás elméletének s a protestantizmus fejlődésének 
történetében. Tudományos, theologiai munkásságának igazi jelen-
tősége az, hogy a német tudományos gondolkozásban meggyöke-
reztette azt a tudatot, hogy a vallással szemben az ellenséges 
indulat helyett a természetes barátságos viszony egyszerűen elő-
feltétele annak, hogy a vallást egyáltalában megértsük; a vallás 
fejlődése történetében pedig jelentősége az, amiből az első is 
fakadt: hogy a vallásnak nemcsak önállóságát tanította, nemcsak 
a közvetlen egyéni vallásosság jogát sürgette, mindazzal, amiben 
az megnyilvánul, a vallási türelemmel, mely azonban a rombolás 
iránt éppen nem lehet türelmes, — hanem hirdette a vallás élet-
hatalom voltát, aminek megismerte az evangéliumból és protestáns 
vallásos öntudata élményeiből. 

Dr. Tankó Béla. 



A keresztyén kultusz lényegének kifejtése vallás-
psychologiai és dogmatikai alapon. 

(Vége.) 

Az igehirdetés mindenek előtt az üdvtörténet egyes tényeit 
állítja újra meg újra a gyülekezet elé. Karácsonykor Jézus szüle-
tését: a praeexistens Fiú emberré lett, hogy a bűnösök megvál-
tója legyen1. Nagypénteken Jézus kereszthalálát: ő a bűntelen el-
szenvedi a bűnösök helyett a bűn büntetését, hogy azok meg-
állhassanak az ítélet napján és teljes váltságuk legyen2. Húsvétkor 
Jézus feltámadását: ezzel bizonyult Úrnak, Krisztusnak, a ki teremt, 
megvált, megítél mindeneket s a kinek feltámadása mindenek 
újjászületése8. Mennybemenetel ünnepén: Jézus visszatért oda, a 
honnan jött s az Atya jobbjára ült, mint királyunk és főpapunk, 
a kinek mennybemenetele útat nyitott nekünk is a mennybe4. 
Pünkösd ünnepén a Szent Lélek kitöltetését: eljött s jelen van 
a Jézus, a Krisztus megismerésére és megtapasztalására vezető, 
az igében munkálkodó, újjászülő és az új életet tápláló Lélekr'. 
Az ezekről az üdvtörténeti tényekről szóló bizonyságtételt részint 
kíséri, részint követi a Krisztusban lett, ezeken a tényeken alapuló 
kegyelemnek kifejtése. A kegyelem mindenek előtt megigazít. 
Mivel a Krisztus az Atya akaratából magára vette bűneinket, 
benne megigazíttatunk. Megigazíttatásunk tehát Isten ténye. Mi 
csak megragadjuk hit által, a melyet azonban szintén Isten munkál 
bennünk6 . S mivel a kegyelem megigazít, meg is vált bűntől, 
haláltól, ördögtől s minden nyomorúságtól, mert diadalra segít 
az ideigvaló fölött s mentté tesz az örökkévalótól7. A kegyelem 
továbbá új életet sarjaszt bennünk: újjászül. Isten atyánkká tesz, 
mi gyermekeivé". A kegyelem végül megszentel. Isten mind jobban 

1 Hofacker: Predigten. 56.-0. 
2 Hofacker: i. m. 321.-0. és Harless: Die Sonntagsweihe. VII. 163.-0. 
3 Harless: i. m. 1. 193.-0. IV. 115.-0.; Kahler: Wiedergeboren durch die 

Auferstehung Jesu Christi. 84.-0. 
4 Hofacker: i.m. 415.-0. „Ein Herr —ein Glaube!" Rostocker akademische 

Predigten. 73.-0. Walther beszéde. 
1 Hofacker i. m. 437.-0., 448.-0.; Harless i. m. V. 213.-0. VII. 195.-0.; 

Bras tberger : Ev. Zeugnisse der Wahrheit (reutlingeni kiadás). 488.-0. 
* H o f a c k e r i. m . 1 1 7 - , 6 9 3 . - 0 . 
' Hofacker i. m. 558-, 331-, 149.-0.; Harless IV. 179-, I. 209-, VII. 259-; 

Rocholl: Predigten. 15 . -0 . 
" Brastberger i. m. 508-; Löhe: Epistelpostille, i. 43-, II. 3 9 . - 0 . 
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átformálja gondolkodásunkat, akaratunkat a maga gondolatai, 
akarata szerint, hogy az ő gondolata szerint gondolkozzunk s 
akarata szerint akarjunk1 . S ez a bennünket megigazító, megváltó, 
újjászülő, megszentelő kegyelem annyira szabad ténye Istennek, 
annyira független tőlünk, hogy még minekelőtte lettünk volna, 
már eleve kiválasztott a Krisztusban az üdvösségre2. S az igével 
kapcsolatban ugyanazt a kegyelmet hirdetik a maga teljességében 
a Krisztus akaratát eszközlő cselekmények, a szentségek is. A 
keresztségnek az egész emberi életet átfogó tényében az eredendő 
bűnnel megterhelt ember a Krisztus kegyelmét egyenest a maga 
személyére való vonatkoztatásban nyeri el3. Hasonlóképen az úr-
vacsora is a teljes kegyelmet tárja az oltárhoz járulók elé. Mivel 
Jézus valóságos teste és vére adatik ott nekünk, a legteljesebb 
megbizonyosodás lehetséges a felől, hogy Jézus teste csakugyan 
megtöretett, vére csakugyan kiontatott érettünk s így a legtel-
jesebb közösségbe juthatunk vele, a mikor testét esszük, vérét isszuk4. 

A Krisztusban lett kegyelmet felajánló igehirdetésen belül 
azonban két, egymással bizonyos tekintetben ellentétes s egymást 
mégis kiegészítő áramlat különböztethető és különböztetendő meg: 
a törvény és az evangelium5. A törvény a megváltás után való 
vágyat mélyíti: sátán akaratával egyesítettük akaratunkat, azért 
kárhozatra vagyunk Ítélve; ne a bűn teremtette helyzet, hanem 
Istennel való meghasonlottságunk legyen megváltás után való 
vágyunk rúgója; csak ha megigazíttatunk, váltathatunk meg; a 
bűn teljesen tehetetlenné tett bennünket: megváltás után való 
vágyunk kielégítésében semmiben sem működhetünk közre". Ezzel 
a mélyített váltságvágygyal az evangelium a megváltás után való 
vágy teljes kielégülésének lehetőségét állítja szembe. A Krisztus-
ban kész a bennünket eleve kiválasztott megigazító, megváltó, 
újjászülő és megszentelő kegyelem. Ez a kegyelem megszűntet-
heti istenellenességünket minden következményével együtt. Az 
Istennel való egység a Krisztus által lehetséges7. Objective, az 
igehirdetés szerint tehát csakugyan ez lenne a ker. kultusz lényege, 
a mit feltételesen már megállapítottunk. A felajánlott kegyelem 
hatásának vizsgálata fogja azonban csak végérvényesen eldönteni, 
hogy ezt állapíthatjuk-e meg, mint a ker. kultusz lényegét, vagyis, 
hogy az Istennel való újraegyesülés lehetőségének az igehirdetés 
által a gyülekezet elé állított objectiv igazsága subjectiv igazsággá 
válik-e a kultusz résztvevőiben. 

1 A kegyelem megszentelő munkájával különösen az epistolai perikopák 
foglalkoznak. Löhe i. m. II. 93-, I. 85-, 95-, 106-, 116.-0. 

2 Seriver: Seelenschatz. I. 776.-0. 
3 L. Agende für die Ev.-luth. Kirche in Preussen. II. l.-o. 
4 Löhe: Epistelpostille. I. 221.-0., u. a. Beicht- und Kommunionbuch. 

154- , 183 . -0 . 
5 L. C. F. Walther: Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evan-

gelium. 1. o. Thesis I.—III. 
6 Hofacker i. m. 265.-0., 89.-0. 
' Hofacker i. m. 873.-0. 
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A kegyelemnek a kegyelmet elfogadó embert döntően meg-
határozó hatása a hit1. A mikor a Krisztusban lett kegyelmet 
hirdető ige a törvény mélyítette váltságvággyal találkozik s a 
kettő egy síkba jut,5 az igét hallgató egyénben az a bizonyosság 
alakul ki, hogy a Krisztus kegyelme kielégítheti váltságvágyát. 
Ez a bizonyossága első sorban arra támaszkodik, hogy Krisztust, 
mint Isten fiát, közvetlenül istenbizonyosságával ragadhatja meg, 
a segítség tehát onnan jő számára, a honnan tehetetlenségének 
mindenekre vonatkoztatott tudata szerint egyedül várhatja; támasz-
kodik továbbá másodsorban arra, hogy a Krisztus kegyelmet 
ajánl föl neki, a mely mint kegyelem magában foglalja ugyan 
bűnössége elítélését, de a mely épen mert kegyelem, az ő közre-
működésére való számítás nélkül törli el bűnét s szűnteti meg 
istenellenességét, tehát azt a segedelmet hozza, a mely egyedül 
jöhet tekintetbe számára; s támaszkodik végül arra, hogy az ige 
a Krisztus művére, emberré lételének, életének, halálának, fel-
támadásának történeti tényeire mutat reá, mint ennek a kegye-
lemnek Isten által öröktől fogva elhatározott alapvetésére, tehát 
tények szilárd alapjára állítja. Ez az igenlő ítélet a kegyelem, a 
kegyelemnek Istennel való újraegyesítő képessége felől a hit első 
mozzanata, a mely tehát az Istennel a kegyelem által való újra-
egyesítésnek lehetőségét elfogadta. Ezt követi a második mozzanat, 
ennek az igenlő ítéletnek érvényesítése: magának a felajánlott 
és megismert kegyelemnek megragadása, akarása annak, hogy a 
Krisztus gyülekezetében az ő alattvalóivá legyünk s mint kegyelme 
által megigazítottak, megváltottak, ujjászülöttek megszenteltessünk. 
Ebben a második és döntő mozzanatban is a megváltás után 
való vágy a rúgó. Mivel a Krisztusban látjuk azt, a ki kegyel-
mével megszűntetheti istenellenességünket és eltörölheti követ-
kezményeit, akarjuk ennek megtörténtét3. S mivel az ige a ke-
gyelem elnyerésének egyedüli feltételeképen a hitet hirdeti, a hit 
teljes actusának a hívő ember tudatában az a feltétlen bizonyosság 
a velejárója, hogy váltságvágya teljesen kielégült, mert a mint a 
Krisztusban már öröktől fogva eleve kiválasztatott, úgy bűne 
csakugyan meg is bocsáttatott, Istennel megbékéltetett, a gonosz 

1 A következő fejtegetések majdnem teljesen töretlen utakon járnak. 
A ker. hitélet sajátos tényeit még csak elvétve vette bonczkés alá a vallás-
psychologia. Kivételnek tekinthető még az olyan kísérlet, mint Maiernek a 
ker. embernek Jézushoz való viszonyát elemző kísérlete. Psychologie d. emo-
tionalen Denkens. 543. ο. Vorbrodt is csak a kísérleteknél jár még. James 
Jézus személyéről és a keresztyénnek hozzá való viszonyáról érdemlegesen 
sehol sem szól. Schlatter, az empirista theologus természetesen a követke-
zőkben is jó vezetőnek bizonyul számunkra. 

2 Csak ha a kettő egy síkba jut, van meg a „küszöb", a melyen át - a 
mint látni fogjuk — az új tudatközéppontot uraló új tudatmező a váltság-
vágyat uraló helyébe lép. A „küszöb" psychologiai fogalmára nézve 1. James 
i. m . 134.-0 . ( J a m e s - W o b b e r m i n i. m. 110. o . ) 

3 Ha azonban az ige-adta Krisztus-ismeret és a törvény hirdetése által 
mélyített váltságvágy nem kerülnek egy síkba, a váltságvágy „küszöb" híján 
nem adja meg az akaratnak a döntő lendítő erőt. 
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akarattól, sátán hatalmából s a haláltól megváltatott, újjászületett 
s Isten gyermeke lett s folyamatban van rajta a megszentelés 
munkája. Ez a bizonyosság feltétlen, mert a ker. ember hitére 
mint közvetlenül Isten munkálta tényre tekint. Nemcsak azért, 
mert Istentől jöttnek tekinti hite motívumát, a Krisztust és az öt 
hirdető igét, hanem azért is, mert a Lélek művét látja abban, 
hogy a Krisztus bizonyos fokú megismerhetetlensége ellenére is 
ki tudta mondani felőle az igenlő ítéletet s istenellenes kívánsága 
minden ellenkezése daczára is meg tudta ragadni akaratával a 
Krisztus kegyelmét. Bizonyos tehát Istennel való egysége felől, 
mert Isten maga vitte végbe az egyesítést. Az activitás Isten 
részén van. Az ő szerepe csak receptív.1 S noha a megbékéltség 
tudatát kísérő érzések olykor fordított arányban állanak erősség 
tekintetében a hit erősségével, a megváltás után való vágy ki-
elégülésének, az Istennel való egység helyreálltának mégis csal-
hatatlan bizonyossága az az érzés — békességnek nevezi a ker. 
terminológia, — a mely jelzi, hogy az istenbizonyosság és istenelle-
nesség egymásnak feszüléséből szülemlő kín elmúlt s helyébe az 
istenbizonyosság és a megváltottság bizonyosságának egybeolva-
dásából keletkezett élv lépett2. 

A kegyelem a hittel együtt bűnbánatot ébreszt8. Mivel kegye-
lemre csak a bűnösnek van szüksége, a kegyelem minden vonat-

1 A ker. dogmatika szerint innen van, hogy ezek a folyamatok, (ép úgy 
mint a következőkben taglaltak) tulajdonképen teljesen le nem irhatok, tulaj-
donképeni létrejöttük meg nem figyelhető. A teremtmény elől el van rejtve 
teremtetésének folyamata. Schlatter i. m. 375. ο. A valláspsychologia eddigi 
legfontosabb megállapításainak egyike ép ennek a határnak elismerése. A 
valláspsychologia is tudja, hogy a tudatalatti rétegbe nem hatolhat le. Ezt 
nekünk is szem előtt kell tartanunk, úgy eddigi, mint következő fej tegeté-
seinkre nézve. L-. különben Jamesnek a 19. o. 7. jegyzetében idézett fejtegetéseit, 
a hol a tudatalattin át bennünket érintő hatásokat támaszpontul használja fel 
metaphysikája számára. 

s A hitnek ilyetén psychologiai értelmezése ellentétben van Schleier-
inacherrel (Der christliche Glaube. Ed. Hendel. 5. ο.), Jamesszel (i. m. 431. o., 
James-Wobbermin i. m. 344. o.), Maierrel (i. m. 544. o.) s az érzés-theoria 
többi képviselőivel. Természetesen a hit egyoldalú intellectualista vagy 
voluntarista értelmezésével répen úgy. Wundttal sem értünk egyet. L. Völker-
psychologie. VI. 504. ο. Álláspontunk igazolására nézve 1. Schlatter i. m. 
115-, 117-, 119-, 524-, 621-, 661.-0. Helyes psychologiai megfigyelésen alapszik 
a hit orthodox meghatározása: „Fidei salvificae inest: notitia, assensus et 
fiducia". Masznyik: Dogmatika. 166.-0. L. a fent elemzettekre vonatkozólag 
a következő asceticus irodalmat: Gerhard: Meditationes sacrae. XII. De 
natura ac proprietatibus verae fidei. Arnd: Vier Bücher vom wahren Christen-
thum. III. 2. 3. Seriver i. m. 1. 350,- (főleg 1. 7. §.), 385-, 427.-0. Petri: Der 
Glaube. 145.-0. James a hit által való megigazulást teljesen félreértette, i. m. 
108. 111. o. (James-Wobbermin i. m. 90. 93.) Pedig a megértés lehetősége 
igen közel volt hozzá, i. m. 244- (James-Wobbermin i. m. 198.-0.) 

3 L. Schiatter i. m. 287-, 293-, 297-, 547-, 553.-0. Arnd i. m. 1. 4 , 8., 11., 
12., 13., 15., 20., 22. — James idevágó —részint azonban az előbbi fej tegetésekre 
is vonatkozó — fejezetei i. m. ÍG6-, 189-, 217.-0. (James-Wobbermin i. m. 
137-, 157-.0.) Mivel James sem a bűnnek, sem Jézus személyének jelentő-
ségé t nem méltatta kellő figyelemre, megállapításai itt különösen kifogásolhatók. 
L. Schmidt i. m. 57.-0., a kinek ellenvetéseit azonban nem mindenben osztjuk. 
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kozásában a bűnösség elismerését követeli meg. Mert bűnös az 
ember, azért kell megigazíttatnia, mert a gonosz kívánság hajtja, 
a sátán uralkodik rajta, a halál fenyegeti, azért kell megváltatnia, 
mert a mint van, nem mehet be Isten országába, azért kell újjá-
születnie, mivel az istenellenes kívánást tápláló testben és világban 
él, meg kell szenteltetnie. A mikor az ember bűnösségét elismeri, 
el is ítéli egyben. Még pedig elítéli istenbizonyossága alapján, 
mert istenellenessége érvényesülését látja benne. Azonosítja magát 
Isten ítélő akaratával s így helyezkedik szembe istenellenes akarat 
kormányozta énjével. Ez a szembehelyezkedés természetesen csak 
ott történhetik meg, a hol az istenellenes akarattal szembeszegez-
hető az istenes, Istennel a Krisztus által egyesült akarat. Innen 
van, hogy igazi, a bűnt elítélő és a bűnös akarattal szembe-
helyezkedő bűnbánatot csak ott találunk, a hol a Krisztus kegyel-
mének megragadása már ténynyé vált. A bűnbánat épen azért 
bánat a bűn fölött, mert a k átéli, már megtapasztalta a kegye-
lemben Isten szeretetét. A bűnbánatnak tehát mindenképen, mint 
a bűnt elítélő ítéletnek, mint az istenellenes akarat ellen szegülő 
istenes akaratnak, mint az Isten szeretete felől való bizonyosság 
és az istenellenesség egymásnak feszüléséből eredő kínnak, az 
Istennel való egységben van tápláló gyökere. S épen ezért a 
hitnek állandó kísérője. Esetleg tudatos kezdete a megtérés, de 
mivel a kegyelem állapotában is a test és a világ vesz körül s 
közvetítésével az istenellenesség ingere positiv eredménynyel is 
érint, a bűn elítélése és ez ítélet érvényesítése ép oly állandó, 
mint maga az Istennel való egység. Itt, az istenellenes akarattal 
való szembehelyezkedés állandóságának szükségességében van 
tehát a psychologiai gyökere annak az állandó szükségérzetnek, 
a mely az Istennel való egyesíttetés újabb meg újabb újraátélését 
kívánja. Ezért jellemzi a ker. ember tudatát bizonyos kettősség. 
Tudatában van egyrészt bűnösségének, másrészt azonban újjá-
szülöttségének is1. S a mily mértékben növekedik és erősödik az 
Istennel való egység, oly mértékben mélyül a bűn fölött való 
bánat is, mélyebbre hatol a fölötte való ítélet s mivel az istenes 
akaratnak az istenellenessel szembeszegülő ereje fokozódik, egyre 
következetesebb is ennek érvényesítése.2 Vagyis ennek a kettős-
ségnek tudata annál határozottabb, minél feltétlenebb az Istennel 
Aaló egység tudata. 

1 íme, egy példa arra, hogy Jamesnek a ker. hitéletre vonatkozó meg-
figyelései nem hatolnak be a lényegig. Épen a hivő ember nem „united 
seif". Schlatter i. m. 551. o. Arnd i. m. I. 16. II. 7. Ép akkor „divided self", 
a mikor az istenes akarat harczát vívja az istenellenessel. L. erre vonat-
kozólag Schlatter psychologiai fejtegetéseit „Der Dienst des Christen in der 
älteren Dogmatik" cz. dolgozatában. 27. ο. · 

2 A hit és bűnbánat párhuzamosságát megfigyelhetjük pl. Arndt vallá-
sosságában és költészetében. L. Baur: Ernst Moritz Arndts Leben, Thaten 
und Meinungen. 198.-0. 
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* 
A hittel és a bűnbánattal együtt a kegyelem hatásaképen jelent-

kezik az istenszeretet is1. A ker. ember szereti Istent, a mi szerinte 
azt jelenti, hogy Isten gondolatait gondolja, Isten akaratát akarja. 
Istenszeretete motívumát a Krisztusban látja. Szereti Istent, mert 
a Krisztusban Isten szeretete lépett eléje s istenellenessége ellenére 
is közösségbe fogadta magával a Krisztusban lett kegyelem 
alapján. Tehát az istenszeretetnek is a váltságvágy kielégültsége 
az éltető gyökere. Az istenszeretet is visszahatás. Az initiativa 
Isten részén van. Hogy az istenszeretet lényege szerint Istennel 
való egyakaratiság ennek következtében, az megnyilvánul minden 
ténykedésében. A mint Isten szeretete a Krisztusban lett kegye-
lemben mindenkire irányúi, úgy az istenszerető ember is min-
denkit szerei. A mint Isten istenellenessége ellenére is lehajolt 
hozzá szeretetével, úgy ő is szereti azokat, a kiknek istenellenes 
akarata ellene tör. A mint Isten sein a puszta jog szerint létesí-
tette s tartja fenn vele a közösségét, úgy δ is megbocsát, jusson 
fölül, juss nélkül is ad. Az istenszerető akarat egyáltalában 
mindenben egy akar lenni Isten akaratával. Tehát Istennek en-
gedelmes akarat. Egyesül Isten parancsával s elfojtja a vele ellen-
tétes kívánást. Vagyis itt is ugyanazt figyelhetjük meg, a mit a 
bűnbánatnál: az ember Isten oldalára lép s Isten akaratával 
egyesített új akaratával szembefordul az istenellenes akarattal. 
Az isteni akaratot megjelentő normát egyrészt a lelkiismeretben 
találja, a melyet a Lélek által vezetettnek tart, másrészt a Szent-
írásban, mely a Krisztus ismeretét közvetíti számára. A kettő 
egybehangzása adja meg neki az Isten akarata felől való bizo-
nyosságot. Az írás vezetésével így lesz a ker. ember élete Jézus 
követésévé. Engedelmes akarattal azt követi, a kiben Isten kegyelmes 
akarata megragadta2 . Az istenszeretetben nyilvánuló akarategység 
ad továbbá határozottan ker. jelleget azoknak a subjectiv kultikus 
elemeknek, a melyeket, mint minden kultuszban, a ker. kultuszban 
is megtalálunk. Ezek: a vallástétel, az imádság, az áldozat3. — A 
ker. vallástétel receptivitáson alapuló activitás4. Az istenszeretet 
hajtotta gondolkodás mindenek előtt Isten felé fordul. Az ige 
ekkor a Krisztushoz utalja, mint ahhoz, a ki által egyedül ösmer-
hető meg Isten. így a ker. ember a Krisztus által ösmeri meg 

1 Schlatter: Das christl. Dogma. 200-,211-,297-, 557-, 560-, 5 6 4 . - 0 . Klasszikus 
megszólaltatói az istenszeretetnek Angelus Silesius énekei: Liebe, die du 
mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. . . Ich will dich lieben meine 
Stärke. . . Arnd i. m. I. 13., 24., 26., 28. II. 2 4 - 2 6 . Seriver i. m. II. 57., 102. o. 
Helylyel-közzel a következő fejtegetésekkel párhuzamosak James i. m. követ-
kező fejezetei: 248-, 259.-0. Jamesre, a pragmatistára nagyon jellemző a 
„saintliness" megítélése 326.-0. (James-Wobbermin i. m. 201,- 210,-

2 L. pl. Roscher: Geistliche Gedanken eines Nationalökonomen. 20. ο. 
3 Ezt a három subjectiv elemet látja a kultuszban Schlatter i. m. 213. ο 

Hasonlóképen James is, csak azzal a különbséggel, hogy csupán a negativ 
vállástételt, a bűnvallást veszi tekintetbe. James i. tn.462. o. Oames-Wobbermin 
i. m. 365. o.) Eltérő azonban Wundt elemzése: imádság, áldozat, megszentelő 
rítusok. Völkerpsychologie. VI. 449. ο 

4 S c h l a t t e r i. m . 2 2 8 - , 4 1 6 . - 0 . 

2 
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» 
Istent, még pedig úgy ösmeri meg, mint a Krisztus által kien-
gesztelt Istent. A megismerés mélyülése, tágulása ennek a ki-
engeszteltségnek bizonyosságát erősíti s vallástételre készteti a 
ker. embert, a melynek így kettős gyújtópontja a bűn és a kegyelem1. 
Tehát, a mint a ker. gondolkodás is fel egészen a theologiáig 
christocentrikus, úgy a vallástétel is az minden formájában. S 
mert az embert szerető istenszeretet hajtja, a mely mindeneknek 
Istennel való egységét akarja, mindenkor Jézushoz, a Krisztushoz 
hívó szózat. — A kívánásnak Istenre való irányulása szüli az imád-
ságot-. A ker. imádság mindenek előtt imádás. Mivel az Isten 
szeretete keltette istenszeretet a motívuma, imádja Isten szeretetét 
a Krisztusban. S a míg az imádás az Istennel való egyesítettség 
érvényesítése egyrészt, addig másrészt az imádás újra meg újra 
megtapasztalt lehetősége az egyesítettség felől való bizonyosságot 
is megerősíti. Az egyesitettségnek ezt az érvényesítését és meg-
erősödését kívánja az a kívánás, a mely a ker. embert az imá-
dásra készteti. A hálát adó és kérő imádság az imádkozó szemé-
lyével foglalkozik ugyan (az istenszeretet által hozzákapcsolva 
mások személyét is), de biztonságot az Isten szeretete felől való 
bizonyosságnak az istenszeretetben gyökerező tudata ad mind-
kettőnek. A ker. ember mindenben látja az Istenre visszamutató 
causalitast, a hálaadásra késztető alkalmat, mert istenszeretete 
mindenütt keresi azt. Az istenszeretet ugyanis mindennek Istenben 
feltételezi végső okát s egy akaraton lévén Istennel, Isten minden 
tettében hálára való alkalmat lát. A kérés mindezt Q jövőbe 
vetíti. Mivel tudja, hogy Isten szereti, azért mer kérni. Meri kérni 
mindazt, a mihez bátorságot ad neki az Isten szeretete felöl 
való bizonyosság. Nem száll ugyan szembe az istenteremtette 
természettel, de Istent, a teremtőt hatalma végtelenségében meri 
segítségül hívni. A látszólag természetellenes imádság is mindig 
egy Isten akaratával. Az Istennel való egyakaratiság azonban 
akkor lesz legélesebben láthatóvá az imádkozó életben, ha a 
kérő imádság meghallgattatás nélkül marad. A ker. ember ezt 
a negatív eredményt is positiv eredménynek tekinti, mert a gazdag-
ságában teljesen föl nem érhető kegyelem feleletét érti meg 
ebből is. Épen ezért lényege szerint minden imádság az isteni 
akarat feltétlen érvényesülését kéri. így lesz imádkozó élete élet-
szükségletté számára, mert alkalom arra, hogy akaratát Isten 
akaratához hozzáidomítsa. — Az áldozat az istenszerető akaratnak 

1 Tehát typusa a vallástételnek a liturgiába beillesztett bűnvallás és bün-
bocsánathirdetés. L. Christi. Gesang- und Gebetbuch für ev. Gemeinden. 
Pozsony 1899. Gebetsanhang. 3. o. 

- Schlatter i. m. 219.-0. James i. m. 463.-0. Qames-Wobbermin j m 365.-0.) 
Az imádságra vonatkozólag gazdag történeti anyagot találunk Vorwerk nagy 
művének, „Gebet und Gebetserziehung" 1. kötetében 5—-570. o. U. o. 627.-0. 
foglalkozik az imádságra vonatkozó valíáspsychologiai kutatásokkal. Az ifjúság 
imaéletének psychologiáját a II. kötetben tárgyalja. 7.-o. 
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tettre válása1. Az áldozatban a ker. ember akaratával egész egyéni-
ségét a maga egységében és teljességében átszolgáltatja Istennek. 
Az istenszeretet iit éri el tetőpontját. Az Istennel való akarat-
egység itt érvényesül a legteljesebben, a mikor az ember Istennek 
eszközévé lesz. Eszközévé lesz annak megvalósításában, a mit 
a maga életében Isten mindenek fölött való czéljának ösmert 
meg : a kegyelemnek mindenekhez való eljuttatásában. Ezért 
tekinti a ker. ember egész életét kultusznak, mert az tulajdonkép 
nem egyéb, mint az evangéliumnak egész életével való hirdetése. 
A mi nagyot az ember Isten szolgálatában végbevitt, erre a 
psychologiai jelenségre, az áldozatra, az emberi akaratnak Istennek 
való átszolgáltatására vezethető vissza'-. Ha ugyanis a ker. ember 
embereknek szolgál is, ez az ő tudata szerint istenszeretetéből 
benső szükségszerűséggel következő istenszolgálat. 

A kegyelem nagysága azonban, a melyet a ker. ember a hitben, 
bűnbánatban, istenszeretetben megtapasztal, nincs megfelelő arány-
ban a ker. ember tényleges állapotával. Ez az aránytalanság 
nemcsak a bűnbánat kényszerű folytonosságában, hanem abban 
is nyilvánul, hogy a ker. ember kegyelem átformálta élete is 
kötve marad a testhez és világhoz való kötöttségnek minden 
következményéhez (pl. halál). De ez a feszültség nem ingatja 
meg a ker. emberben a megváltottsága felől való bizonyosságot. 
Csak azt eredményezi, hogy kívánása, akarata előre irányul s a 
hit actusába belefoglalja az örök életről és a Krisztus vissza-
jöveteléről szóló ígéreteket. A kegyelemnek ez a hatása a reménység3. 
Annak a reménysége ez, hogy eljő az az idő, a mikor ledől 
mindaz, a mi most még a kegyelem állapotában is bizonyos 
mértékben választófal Isten és ember között s Isten lesz minden 
mindenekben. Tehát annak az Istennel való egységnek reményli 
a maga teljességében való kibontakozását a ker. ember, a mely 
már most is valósággá lett számára s reménységének alapját 
megvetette. 

A kegyelem hatásainak közös jellemzője — a mint láttuk -
az Istennel való egység tudata. A hit azért elégíti ki a megváltás 
után való vágyat, mert bizonyosság az Istennel való egység felől. 
A bűnbánatnak azért fáj a bűn, a gonosz kívánással azért 

1 Az áldozat ilyetén értelmezésére nézve 1. Schlatter i. m. 231.-0. Wundt 
is az így értelmezett áldozatban látja az áldozat fejlődésének csúcspontját. 
Völkerpsychologie. VI. 466.-0., 472.-0. Hasonlóan James is i. m. 462,- 302.-Ο. 
(James-Wobbermin i. m. 365-, 245.-0.) Az imádságot és vallastéteh is bele-
foglalva tekinti az áldozatot a kultusz egyik subjectiv elemének Schöberlein: 
Das Wesen des Christi. Gottesdienstes. 7. o. L. még az áldozatra vonat-
kozólag Löhe: Vorschlag zur Vereinigung lutherischer Christen für aposto-
lisches Leben. 116: o. 

2 L. pl. Stolberg Anna grófnő nyilatkozatát diakonisszává avattatásának 
napján. Merz: Christliche Frauenbilder. II 327 ο. 

3 Schlatter i. m. 571-, 576. o. L. még Müller: Geistliche Erquickstunden. 
149., 250. o . ; továbbá Meyfarth énekét : Jerusalem, du hochgebaute Stadt. . 
Részletesen tárgyalja a reménységet Seriver i. m. V. része. III. köiet. 490.-O. 

2* 
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helyezkedik szembe, mert az akarat egygyé lett Isten akaratával. 
Az istenszeretetnek minden megnyilatkozásában a kegyelemben 
megnyilatkozó isteni szeretet a motívuma. A reménység az Istennel 
való egységnek minden következményében való érvényesülését 
reméli. Az Istennel való újraegyesülés lehetőségének az igehir-
detés által a gyülekezet elé állított objectiv igazsága tehát sub-
jectiv igazsággá válik a kultusz résztvevőiben. S a mint a Krisz-
tusra irányított váltságvágy egybegyűjti a gyülekezetet az ige és 
a szentségek köré, úgy a kegyelem hatásaiban megtapasztalt 
egység az Istennel együtt is tartja a gyülekezetet1. A kegyelem 
minden egyes hatása közösségteremtő tényező. Mivel egy a Krisztus, 
közös a hit, a bűnbánat, a istenszeretet, a reménység. S mivel 
e hatások a kegyelem által való kielégülés folyton megismétlődő 
újraátéléséből táplálkoznak, a ker. kultikus közösség nem ideig-
lenes, nem esetleges, hanem állandó. Ez a tény különösen fontos 
számunkra. Ha az Isten akaratával való egygyé levés és ennek 
újra meg újra való átélése nem volna lehetséges, a ker. gyüle-
kezet, mint a Krisztusban váltságvágyukat kielégítettek gyülekezete 
érthetetlen psychologiai jelenség lenne. 

Feladatunk válláspsychologiai részét megoldottuk. A ker. kultusz 
hatása alatt új tudatközéppont áll elő. A Krisztusra irányított, 
kielégülést, vagy a kielégülés újraátélését kívánó vágy helyét az 
a bizonyosság foglalja el, hogy a Krisztus kegyelme által meg-
történt az Istennel való egyesülés. A vágy kielégült. Az új tudat-
középpont a Krisztus által való megváltottság bizonyossága. 
Mindezek alapján megállapíthatjuk tehát: a ker. tudat szerint a 
ker. kultusz lényege az Istennel való egységnek a Krisztus kegyel-
mében gyökerező lehetősége. 

III. 

Ha a ker. kultusz lényegét dogmatikai alapon akarjuk meg-
határozni, a dogmatikai megfigyelés menetét kell követnünk. 
Tekintetünket mindenek előtt az emberre kell irányítanunk. Itt 
fogjuk megérteni, hogy miért kell a Krisztus felé fordulnunk. Az 
ember megismerése szükségessé teszi a Krisztusnak és a Krisztus 
művének a megismerését. A Krisztus megismerése végre elvezet 
bennünket a Krisztus gyülekezetéhez, az egyházhoz, a hova eleve 
utal ugyan bennünket feladatunk, de a hova csak az embernek 
és a Krisztusnak megösmerésén át juthatunk el. Itt a Krisztus 
kegyelmét közvetítő eszközök, maga az eszközök közvetítette 
kegyelem s a kegyelem hatásai fognak bennünket foglalkoztatni. 
Végül vizsgálat alá kell vennünk a ker. gyülekezet reménységét 

1 Schlatter i. m. 569.-0. 
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is1. Természetesen mindenütt a kultusz kérdése fogja irányítani 
vizsgálódásainkat. Mi az, a mi az embert kultuszra indí t ja? Mi 
az, a mi a kultuszt megakadályozza? Mi a jelentősége a Krisztus 
művének a kultusz szempontjából? Melyek a Krisztus gyülekezete 
kultuszának a Krisztus rendelte alkotó elemei? Mit állapíthatunk 
meg a kegyelemből, a kegyelem hatásaiból a kultuszra nézve? 
A ker. reménység és a ker. kultusz milyen viszonyban vannak 
egymással'-? 

A kultusz motívuma tulajdonképen Istennek az a kinyilatkoz-
tatása lenne, a mely a természetbe és a közösségbe beléállított ember 
elé tudatában lép, mivel Isten ösmepete vallástételre, imádságra, 
áldozatra, vagyis kultuszra hajt3. De ez a kultuszmotivum, azt látjuk, 
nem tud érvényesülni. Az ember meghasonlott Isten akaratával. 
Kultusz helyett antikultusz jő létre. Az istenellenes akarat isten-
tagadásra, káromlásra, Isten ellen való lázadásra hajtja az embert, 
vagy látszólagos compromissumot köt az istenbizonyosság és az 
istenellenesség s kialakul a theurgikus kultusz: az Isten akaratával 
meghasonlott akarat biztosítani akarja magának általa az Isten 
akaratával szemben való prioritást. Az Istennel meghasonlott ember 
— épen mert Isten ellen van — képtelen a kultuszra. 

Az Istennel való meghasonlottság bűn4. Bűn, mert személyi-
ségünk ténye és így felelünk érte. Ha a bűnt sátán akaratára 
vezethetjük is vissza, ha a testhez és világhoz kötöttségünkkel 
függ is össze a bűn, mint eredendő gonosz, mégis mi egyesítjük 
akaratunkat a sátánnak test és világ közvetítette akaratával. Épen 

1 A resz mindig az egész szemmel tartására késztet. Mivel feladatunk a 
ker. dogmának egy részletére vonatkozik, itt, a részletnél is ugyanazt a mód-
szert kell követnünk, mint az egésznél. A megfigyelés menetének helyes-
ségére nézve 1. Schlatter: Das christl. Dogma. 15., 300. ο ; u. a. Briefe über 
d. christl. Dogma. 10., 40. o. 

- A vizsgálódásainkban követett módszer s a vele eddig feldolgozott 
anyag lehetővé tes/ik számunkra dogmatikai fejtegetéseink jelentékeny egy-
szerűsítését. Mivel a dogmatikai vizsgálódásnak az exegesis és a dogma-
történet alapján kell felépülnie, rámutathatunk arra, hogy a kultuszszal kap-
csolatos leglényegesebb exegetikai és dogmatörténeti kérdéseket dolgozatunk 
I. részében már tárgyaltuk s az ott kifejtetteket csak egyes helyeken kell 
kiegészítenünk. Mivel a mindenben Isten kijelentését kereső dogmatika a 
vallásos tudatállapotokat is, tehát a vallá^psychologia anyagát is feldolgozza 
s mi a kultuszszal kapcsolatos tudatállapotokkal dolgozatunk II. rés ében 
foglalkoztunk, ezeket dogmatikai fejtegetéseink alkalmával újólag le nem 
írjuk, hanem alkal )mad:án csak rámutatunk arra, hogy ezek dogmatikailag 
mikép értelmezendők. 

3 Itt már élünk az előbbi jegyzetben em'itett s most mindjárt kínálkozó 
előnynyel. Utalunk a következő anthropologiai, illetve hamartologiai fej tege-
tésekre nézve dolgozatunk II részére, a hol istenbi/onyosságunknak és isten-
ellenességünknek részletes leírását adtuk. L. Schlatter: Das christl. Dogma 
cz. művének az ottani fejtegetésekkel kapcsolatban idézett szakaszait, főleg 
213. és 237. ο. A mit azonban a psychologia határai közi állított vallás-
psychologia nem tehetett meg, azt pótoljuk most s kijelentjük, hogy az ott 
leírt istenbizonyosságot és az istenelienességnek ennek alapján való megis-
merését Isten kinyilatkoztatása által adottnak tekintjük. 

4 L. Schlatter i. m. 239-, 252-, 257-, 266-, 271-, 277-, 279.-0. 
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ezért bűnhődünk is a bűnért. Bűnhődünk, mert az Istennek, aka-
ratát megjelentő, már a lelkiismeretünkben is megszólaló törvénye 
által elítéltetünk, az egyre kielégítetlen, test és világ által újra 
meg újra erőre kapó gonosz kívánás által a bűn alá rekesztetünk 
s mint a kik szembehelyezkedtünk Istennel, a halálban össze-
törettetünk általa. Mivel tehát a kultusz meghiúsítója a bűn, a 
kultusz lehetőségének kérdése beleolvad abba a kérdésbe, a melyet 
központ jaképen ural a dogmatika: vájjon lehetséges-e, hogy Isten 
haragja elforduljon tőlünk s jóvolta hozzánk forduljon, bűnünkön 
át szeretettel hozzánk hajoljon s így kegyelem által bennünket a 
bűntől elválasszon s magával újra egyes í t sen? 1 

A törvény absolut ítélete ellenére sem utasíthatjuk el ezt a 
lehetőséget2 . Hogy Isten jó, az is tenbizonyosságunk lényeges alkat-
része. Haragja csak a mi bűnünkre való visszahatása a Szentnek. 
Ugyanaz a törvény, a mely elítél, engedelmességre is hív. 
Ugyanaz az idő, a mely mind közelebb visz összetörettetésünkhöz, 
még mindig alkalmat ad nekünk az Istenhez való visszafordu-
lásra. A magunk erejében azonban nem vagyunk erre képesek. 
A bűn tehetetlenné tesz. Egymástól sem remélhetünk segedelmet 
a bűn egyetemességénél fogva. Magához való visszafordításunkat 
Istennek kell elvégeznie. Szabad, ingyen kegyelemmel kell hozzánk 
fordulnia. A kérdés már most az: szeiezhetünk-e Istennek kegyelme 
felől olyan bizonyosságot, a mely mint a hitnek olyan motívuma 
lép elénk, hogy azt bíínmegkötözte akaratunk is meg tudja 
r a g a d n i ? Mivel a keresztyénség bizonyságtétele azt hirdeti, hogy 
a Krisztusban ez a kegyelem kész mindenek számára, ez a kérdés 
a bűnös embertől a Krisztushoz való fordulásra késztet ben-
nünket. Ha a Krisztus kegyelme helyreállítja Isten és ember 
között a bűnmegbontot ta egységet, a bűntörlő kegyelemben meg-
nyilatkozó szeretet fel támaszthat ja az is tenbizonyosságban gyöke-
rező kultuszmotivumot. Az Isten szeretete keltette szeretet Isten 
felé fordítja az ember gondolkodását,, bizodalmat ad neki kívá-
násának Isten felé való irányítására, személyiségének Isten rendel-
kezésére való bocsátására indítja, tehát vallástételre, imádságra, 
áldozatra készteti s így véget vet a bűnös ember Kultuszra való 
képtelenségének. 

A ker. dogma Jézusra mutat reá mint a Krisztusra3. Ez a 
bizonyossága azon az alapvető bizonyosságon nyugszik, hogy 
Jézus Isten fia. A Fiú megüresítette magát : emberi énje a maga 
természeti és történeti meghatározot tságában istenségének tétje*. 

1 Az egyetemes kultuszképtelenség magyarázatát a bűn egyetemességében 
találjuk. Rom. 5., 12—19. Rtschl szerint való értelmezésével szemben (Un-
terricht in d. christl. Religion. V. Aufl. 25. ο.) 1. Schlatter: Die Theologie d. 
Neuen Testaments. 11. 221. o. L. az eredendő bűnre és az egyéni bűnre 
vonatkozólag Schleiermacher: Der christl. Glaube. Ed. Hendel. 320 - é s 347-0. 

2 L. Schlatter: Das christl. Dogma. 148-, 259-, 52-, 260-, 297-, 300.-Ο. 
s L. Schlatter i. m. 304-, 311-, 354-, 356-, 338.-0. 
4 „Das menschliche Ich wird durch die Gottheit gesetzt". Schlatter i. m. 

363. o. 
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Tehát valóságos Isten, de valóságos ember is, a kinek azonban 
test szerint való életét is közvetlen isteni tény hozta létre: fogan-
tatott Szent Lélektől, született szűz Máriától. Istenségének akarata 
ad akaratot emberségének1 s mivel emberségének akarata teljesen 
egyesül istenségének akaratával, istensége és embersége egységes 
személyiséget alkot. S mert így akarata isteni akarat, nincs közös-
sége a világnak, sátánnak akaratával: bűntelen. Csak Isten Fia, a 
bűn nélkül való Jézus vállalhatja a Krisztus tisztét: a bűnösnek Isten-
nel való megbékéltetését, akaratának Isten akaratával való újraegye-
sítését s így az Istenben egyesítettek gyülekezetének megteremtését. 

Jézusnak az emberiséget Istennel egyesítő királyi tette kereszt-
halála3. A kereszttel lett teljessé megtérésre hívó szava, mert egy-
részt ennek igazságát és szükségességét bizonyítja, a mikor a 
megtérésre hívottak feleletképen keresztre feszítik, másrészt betölti 
az ellenszegülők bűnének mértékét s kimondja fölöttük a halálos 
ítéletet3. De a kereszt nemcsak ítéletet, hanem kegyelmet is hirdet. 
Mivel a bűnösökkel közösséget fenntartó s így a bűnteremtette 
közbevetést szeretetével áthidaló Jézus az Atya küldötteképen a 
bűntörlő kegyelem szolgálatában jött, megbocsátásában Isten 
bocsánata lesz nyilvánvalóvá. Ε felől épen keresztje tesz bizony-
ságot, mert megbocsátásának lévén végső következménye, tető-
pontján mutatja mind a vele szembeszegülő gonoszságot, mind 
az ő teljes megbocsátását4 . De a megbocsátás felől teljes bizo-
nyosságot csak akkor nyerhetünk, ha a keresztnek nemcsak az 
emberekhez, hanem Istenhez való viszonyulását is tekintetbe 
vesszük. Jézus kultikus actusnak tekintette a maga halálát. Nem 
az őt megfeszítő emberek, Isten akarata cselekszik szerinte tulaj-
donképen. Engedelmessége azonban nem lemondás a maga 
akaratáról. Istennek az ő halálát akaró akaratában azt a czélt 
látja, a melylyel a maga akaratát egyesítheti. A kereszt alkalom 
neki arra, hogy Isten iránt való szeretetét a maga teljességében 
érvényesítse. Engedelmessége a Fiúnak az Atya iránt való szere-
tetében gyökerező engedelmesség. Királyságát, életét az Atya 
kezébe teszi le. Csak általa akar Úrrá lenni. Nem a maga, az 
Atya dicsőségét keresi. A mikor így Istent isteni mivoltának tel-

1 Talán elfogadható az „emberség" kifejezésnek az „istenség" analógiá-
jára d „Menschheit" értelmében való használata. Hogy miért nem szólunk 
isteni és emberi természetről, erre nézve 1. Schlatter i. m. 361.-0. 

2 L. Schlatter i. m. 316,-o. 
Vagyis Jézus hivatását mindhalálig való hűséggel s engedelmességgel 

teljesítette. Ritschl szerint ez a „Berufsgehorsam" Jézus megváltói művének 
lényege. Ritschl i. m. 3 7 . - 0 . Jézus műve azonban így tulajdon képen kudarczczal 
végződnék. L. Schlatter i. m. 638. o. 182. jegyzet. 

4 Jézusnak a bűnre való passiv reactiojában látja pl. a váltság lényegét 
Hoggnak az angol theologiai irodalomban nagy föltűnést keltett műve: „Christs 
Message of the Kingdom". L. különösen 191- és 199.-0. A kereszt azonban 
ilyen értelmezés melleit is csak kudarcz marad s csak azt mutatja, hogy 
Jézusnak a bűnnel szemben való rendületlen jó akarata a kereszthalált is ál-
dássá tudta változtatni. L. Schlatter i. m. 318. o. Hoggra vonatkozólag 1. még: 
Pongrácz: Jézus kijelentése Istenről. 
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jességében elismeri, megteremti annak a lehetőségét, hogy meg-
bocsátva és megkegyelmezve közösségbe léphessen az emberrel. 
A míg ugyanis így egyrészt minden akarati közösséget megtagad 
a sátánnal és a világgal s ez által győzedelmeskedik fölötte, 
addig másrészt teljes akarattal vállalja a közösséget a bűnös 
emberrel s ezért elhagyja Isten s betelik rajta Isten igazsága, 
hogy Isten az ellene lázadt emberrel szembefordul s halállal 
sújtja. Vagyis Jézus halála helyettesítő elégtétel. Jézus mint az 
emberiség helyettese áll Isten előtt s helyt áll bűnéért. így lesz 
Krisztussá, a ki végbeviszi a kiengesztelést, békességet szerezvén 
Isten és ember között. Isten benne megbocsát s így ő is bűnük 
megbocsátva hívhatja a bűnösöket. Az új szövetség, a kegyelem szövet-
sége áll már. Az δ vére a váltságpénz. A bűn és halál által megkötö-
zöttek felszabadulnak általa. így a kereszt mind Istennek a bűnöst 
föltétlen érvényű törvénye alapján összetörő haragját, mind a kegye 
lemben megnyilvánuló bűntörlő és megigazító szeretetét elénk tárja1. 

A megfeszített Jézus azonban föltámadott1 . Krisztusi tiszte nem 
ért véget halálával. Ennek döntő fontossága van a kegyelem 
felől való bizonyosság számára. Mivel a Krisztus föltámadott és 
él, bűntörlő és Istennel egyesítő közössége nyitva van mindenkor 
és mindenek számára, tehát örök. Kegyelme a bűn minden követ-
kezményét, a halált is eltávolítja Isten és ember közül s az embert 
mindörökre egyesíti Istennel. Jézus feltámadása után a mennybe 
ment ugyan, de Istennel való egységéből következik, hogy a mint 
Isten a mennyben „trónol" és mégis mindenütt jelen van, úgy 
Jézus is az Atya „jobbján" ül mint közbenjáró ott is teljesíti 
krisztusi tisztét s teljes mindenüttjelenvalóságával fogva mégis 
oly valóságos és teljes közösségben van az övéivel, hogy élet-
folyamataik egybe torkolnak: ő bennük él, ők b e n n e \ 

1 Az itt kifejtett váltságelméletnek a dogmatörténeti fejlődéshez, főleg 
pedig az Anselmus-féle elmélethez való viszonyára nézve I. Schlatter i. m. 
327-0. Mi egyrészt Anselmus rationalismusától, másrészt a váltságnak pusztán 
negativ momentumát kiemelő egyoldalúságától óvakodunk. — Schleiermacher-
nél a váltság objektiv ténye teljesen háttérbe szorul. Jézus fölvesz bennünket 
istentudata eröteljességébe: ez a megváltás (Der christl. Glaube. 11. 79-o.). 
Fölvesz bennünket zavartalan üdvössége közösségébe: ez a kiengesztelés (i. 
m. II. 86-0.). A helyettesítő elégtétel tanával szemben fejti ki álláspontját i. m. 
II 107-Ο. L. különben még Schlatter i. m. 323-0. 

2 Schlatter i. m. 334-n, 365-0. 
3 Itt újra utalunk Rocholl „Die Realpräsenz" cz. már idézett művének 

már idézett fejezeteire. Megállapításait majd nem teljesen elfogadhatóknak 
ítéljük. Hogy mégis miért nem vesszük föl őket dogmatikai fejtegetéseinkbe, 
ennek elvi oka van. Szerintünk a dogma közös bizonyosság. Ezért jellem-
vonása a közösség minden tagja számára való hozzáférhetőség. A speculativ 
theologiai gondolkodás jogosultságát viszont elismerjük. Speculativ theologiára, 
a mely a szent írás és a dogma alapján épít tovább a bölcselet adta esz-
közökkel, ép oly szüségünk van, mint pl. valláspsychologiára. Megállapításait 
elfogadhatjuk, de nem mint dogmákat. Idővel dogmává lehetnek, de ma még 
nem azok. A mi — |amesszel szólva = „overbelief", még nem lehet dogma 
L. Schlatter i. m. 13-o, u. a. Briefe über d. christl. Dogma. 28-o. 
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A Krisztus küldetését a Krisztus művének befejezte után a 
Lélek kitöltetése követte1. A Lélek irányítja az embert a Krisztus 
felé s megláttatja, megösmerteti vele, megadja neki a kegyelem 
felől való bizonyosságot s így belehelyezi a Krisztus gyülekezetébe. 
A Lélek munkája tehát mint a Krisztus hatása lesz nyilvánvalóvá. 
Az ember élete a Krisztusban, a Lélek lakozása az emberben 
ugyanaz a folyamat. Mind a Krisztusban, mind a Lélekben azonban 
az Atya is nyilvánvaló egyben. Az ember megváltása a Szent-
háromság ténye. 

Ε christologiai vázlat alapján megállapíthatjuk, hogy a Krisztus 
müvének döntő a jelentősége a kultusz lehetőségének kérdésére 
nézve. Jézus, a Krisztus eltávolította Isten és ember közül a bűnt, 
a melynek következménye gyanánt ösmertiik meg az ember 
kultuszképtelenségét. Az a kérdés már most: mikép jött s jő létre 
a Krisztus gyülekezete s ennek mikép alakul a kultusza? 

A Krisztus gyülekezetének a Krisztus a megalkotója2. Közvet-
lenül ugyan azt látjuk, hogy az ige hozza létre a gyülekezetet, 
de az ige által a Lélek munkálkodik s a Lélek munkájában, 
tudjuk, a Krisztus hatása érvényesül. Vagyis Krisztus a Léleknek 
az ige közvetítette munkája által teremti meg gyülekezetét. A 
Lélek és ige egysége épen abban lesz nyilvánvalóvá, hogy az ige 
az embert, újra egyesítvén őt Istennel, a Krisztus gyülekezetébe 
helyezi be. Ez áll megfelelő értelemben már a Krisztusban betel-
jesülést nyert prófétai, majd a Krisztus eljöttét hirdető apostoli 
igére nézve; áll az írásba foglalt prófétai és apostoli igére, a szent-
írásra nézve, a melynek a Lélek formálta emberek által írott volta 
christocentricitásában nyilvánul, mert a törvény és az evangelium 
egyaránt a Krisztust hirdeti; áll végül az egyháznak az írott igéhez 
kapcsolódó élő igéjére nézve, a melyben az élő Krisztusnak a 
Lélek által ható, Istennel egyesítő ereje érvényesül. Innen van, 
hogy az ige psychologiai szempontból majd mindig irrationalis. 
Az ige által azt akarjuk, a mit azelőtt nem akartunk. Az ige 
ugyanis megtöri istenellenes akaratunkat s egyesít Istennel. Ezért 
alkalmatos eszköze Isten újjáteremtő kegyelmének. 

A Krisztus gyülekezete egyetemes és szent3 . Egyetemes, mert 
a Krisztus mindeneknek a Krisztusa, szent, mert a Krisztus 
által a bűntől megváltottak és Istenben egyesítettek gyülekezete. 
Mint minden közösségnek, a Krisztus gyülekezetének is a hivatal 
a kristályosodási pontja4 . Innen zendül ki a gyülekezetbe az ige 

1 L. Schlatter: D. christl. Dogma. 367-, 377-, 379-0. 
2 L. Schlatter i. ni. 384-, 391-o, főleg az orthodox inspiratioi tantól való 

eltérésre nézve 397-0, továbbá 402-, 405-, 415-0. A Lélek és az ige viszo-
nyára nézve I. Qrützmacher: Wort und Geist. 294-0. 

3 Schlatter i. m. 419-0. 
1 Ha a gyülekezet a Krisztus alkotása, akkor természetesen a hivatalnak 

is — a gyülekezet és a hivatal egységénél fogva (Schlatter i m. 425-o) — 
közvetlen kapcsolatban kell lennie az ő akaratával. L. Löhe: Kirche und Amt. 
40-O. Vilmar álláspontjára vonatkozólag (Theologie d. Tatsachen wider die 
Theologie d. Rhetorik. 94-o.) L. Schlatter: i. m. 644-0, 227. jegyzet. 
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a szentségekkel kapcsolatban a Krisztusban lett váltságról, innen 
ágazik szét, ide fut össze a gyülekezet tevékenysége, a szolgálat1, 
a mely azonban szintén nem egyéb, mint ige által való szolgálat. 
A keresztyén közösségben is érvényesül ugyanis az a szabály, hogy 
a benne végbemenő folyamatok párhuzamos folyamatokat idéznek 
elő határain belül és kivül. A mint megfigyelhető ez a hitetlen-
ségen, megátalkodottságon, szeretetlenségen, megfigyelhető a 
Krisztusról szóló ige keltette hiten, bűnbánaton, szereteten is. A 
hit hitet, a bűnbánat bűnbánatot, a szeretet szeretetet kelt. Ennek 
tudatos előidézése a ker. gyülekezet szolgálata. Így érvényesíti a 
gyülekezet a maga szentségét és egyetemességét. Szent azért, 
mert hisz Jézusban, bűnét bánja, szeret s ez a hite, bűnbánata, 
szeretete hitet, bűnbánatot, szeretetet gerjeszt. S a mikor így 
Jézust megragadó hit, bűnbánat szeretet támad körülötte, köre 
tágul: egyetemessége érvényesül. Mivel tehát a szolgálat lényege 
szerint Krisztusról való bizonyságtétel s így a Lélek erejében 
történik s a Lélek csak az ige által munkálkodik, a ker. szol-
gálat lényege szerint az ige szolgálata2 . 

A Krisztus azonban nemcsak az ige, hanem az igével egybeforrott 
cselekmények, a szentségek által is munkálkodik gyülekezetében3 . 

A keresztség életünket egyszersmindenkorra meghatározó cse-
lekedete a Krisztusnak1. Egyszersmindenkorra szembehelyez a 
bűnnel, mert a mikor csak a kegyelem által ítél megmenthetőknek 
bennünket, teljesen és feltétlenül elítél mint bűnösöket. Egyszers-
mindenkorra a hit motívumát adja, mert a Krisztus kegyelmét a 
maga teljességében egyenest énünkre vonatkoztatja. Mivel ugyanis 
beléhelyez mind a megfeszített, mind a föltámodott Jézus közös-
ségébe, a keresztség kegyelme a teljes kegyelem: mint bennünket 
a Krisztusban már eleve kiválasztott kegyelem megigazít, megvált, 
újjászül, megszentel bennünket a Krisztusban. Mivel a teljes ke-
gyelmet adja, azért történik a keresztség az Atyának, Fiúnak és 
Szent Léleknek nevében. A keresztség vizétől elválaszthatatlan 
igében a Lélek, a Lélek által a Fiú, a Krisztus, a Fiú által az 
Atya cselekszik. Bűnös voltunk következtében számunkra termé-
szetesen első sorban a váltságot szerzett Krisztus cselekedete, 

1 Schlatter i. m. 416-0, 1. továbbá még a Schlatter egész dogmatikai 
rendszerére nézve alapvető jelentőségű tanulmányt: Der Dienst d. Christen in 
d. älteren Dogmatik. L. itt a gyülekezet szolgálatára vonatkozólag különösen 
12-0. s az ott is alapul vett kijelentését Luthernek Art. Smal. I. III. IV. Müller 319-0. 

2 Grützmacher i. m. 309-O. 
3 Az ige és a szentségek viszonyára nézve I. Schlatter i. m. 473-0, s a 

kérdés jelen állására vonatkozólag: Dunkmann: Das Sakramentsproblem in d. 
gegenwärtigen Dogmatik. 9-o. 

* Ha a keresztséget a Krisztus cselekedetének tekintjük s nem az em-
berének, a gyermekkeresztség problémája elveszti élét. Akár felnőtt, akár 
gyermek a megkeresztelt, a keresztség ténye a Krisztus részéről mindig 
ugyanaz. A gyermekkeresztségnél mindenesetre különös határozottsággal lesz 
nyilvánvalóvá, hogy a Krisztus cselekedete minéműségünktől független. Ennek 
a ker. tudat számára, a mint azt valláspsychologiai vizsgálódásaink folyamán 
láttuk, nagy a fontossága. L. Schlatter i. m. 461-0. 
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mert a mikor az ő gyülekezetébe beleplántáltatunk, vége szakad 
Istentől való elválasztottságunknak s Istennel egyesíttetünk. 

Az úrvacsorában tapasztalja meg a ker. gyülekezet a Krisztus 
közötte való jelenlétét és a vele való közösséget a legtökélete-
sebben1. A kenyérben és a borban, vele és alatta ugyanis való-
ságos testét és valóságos vérét adja neki a megdicsőült Krisztus. 
Mivel a Krisztus mondja, a kenyér teste, a bor vére. Tehát itt 
is, mint a keresztségben, az elem és az ige elválaszthatatlan. 
S noha a bűneik bocsánatára megtöretett test, kiontatott vér 
mindenek előtt a bűneink bocsánata felől való újramegbizonyo-
sodást adja, az úrvacsorába is, inint a keresztségbe, a teljes ke-
gyelem van belefoglalva. Testének evése, vérének ivása által az 
e világban lehetséges legteljesebb egységbe jutunk a megfeszített, 
föltámadott, mennybe ment és mindenütt jelenvaló Krisztussal s 
így a legteljesebb megbizonyosodást nyerjük a benne lett, 
bennünket eleve kiválasztott s bennünket megigazított, megvál-
tott, újjászült, megszentelt kegyelem felől. 

A Krisztusról szóló írott igéhez kaccsolódó élő ige, a kereszt-
ség és az úrvacsora alkotják a Krisztus gyülekezetének kultuszát. 
A bennünket foglalkoztató kérdés ennek következtetében most 
már így alakul: mi a Krisztust hirdető ige és a szentségek alkotta 
kultusz lényege? Hegy ezt megállapíthassuk, az ige és a szent-
ségek tartalmát kell vizsgálat alá vennünk. Az ige és a szent-
ségek tartalma — ezért kegyelmi eszközök, — a Krisztusban lett 
kegyelem. Az igében és a szentségekben ugyanis mint tulajdon-
képeni cselekvő alany az Atya küldötte, a Lélek által reánk ható 
Krisztus lép elénk2 s az igét szent és egyetemes gyülekezetében 
az igehirhetői hivatal által azért hirdetteti, a ker. szolgálat által 
azért terjeszti, a keresztséget és az úrvacsorát azért szolgáltatja 
ki, hogy az embert a maga gyülekezetébe hívja és Istennel egye-
sítse, a mi azonban — lévén az ember Istentől elítélt bűnös — 
csak a benne, a Krisztusban lett kegyelem alapján lehetséges. 
Vagyis legközelebbi föladatunk az ige és a szentségek, a kegyelmi 
eszközök közvetítette kegyelem elemzése. 

1 Mivel itt a legközvetlenebb az érintkezésünk a mindenüttjelenvaló 
Jézussal, a mindenüttjelenvalóságról szóló dogma speculativ kiépítése itt 
egyenest szükséges. Meggyőződésünk, hogy ennek Luther s újabban Rocholl 
nyomán kell történnie. L. Rocholl i. m. inár idézett fejezetei közül főleg 
35&-, 371-0, i. továbbá még ugyanattól: Altiora quaero. — A kifejtett úr-
vacsorai tanra vonatkozólag 1. Rohnert: Die Dogmatik d. ev.-luth. Kirche, 
455-0, Luthardt: Kompendium d. Dogmatik XI. 375-0. Az úrvacsorai tanra 
nézve, sajnos, áll Schlattere nézve is (1. i. m. 468-o). Dunkmann megfigyelése 
(i. m. 9-o),hogy a modern dogmatikusok legnagyobb része Zwingli hatása alatt áll. 

'' Ha a ker. kultusz lényegének vallástörténeti megállapítása volna fel-
adatunk, mindenek előtt ebben látnók a ker. és nem ker. kultuszok között 
való különbséget. A ker. kultuszban első sorban Isten a cselekvő, az ember 
pedig cselekvésének tárgya. Minden ténykedése az embernek csakis vissza-
hatás az isteni hatásra. Itt ki van zárva minden theurgia. A nem ker. és az 
ezek hatása alá került pseudokeresztyén kultuszokban a cselekvő alany első 
sorban az ember és Isten az ő cselekvésének tárgya. Itt Isten prioritása nem ér-
vényesülhet, Isten a második helyre kerül. Ez a theurgia. 
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A Krisztusban lett kegyelem mint megigazító, megváltó, újjá-
szülő, megszentelő, kiválasztó kegyelem nyilvánul1. — A kegyelem 
megigazít. A megigazítás az igaz Istennek a bűnös embert igazzá 
tevő tette. Az igazság, a melyet nekünk bűnösöknek ad, a Krisztus 
igazsága. Mivel a Krisztus megszentelte az isteni törvényt mind 
életével, mind halálával, Isten jótetszése nyugszik rajta s róla — 
aki a bűnös embert fölvette a magával való közösségbe — reánk 
is áthat. Ennek a közösségnek vele, a Krisztussal részünkről hit 
által kell létesülnie. A mint létrejön, mienk a Krisztus igazsága. 
Tehát egyedül a Krisztust megragadó hit által igazolunk meg. 
S mivel a megigazítás Istennek a bűnöst igazzá nyilvánító Ítélete 
s igy a bűn következményeinek eltörlése: bűnbocsánatot nyerünk 
általa. S mivel a bennünket megigazító isteni akaratban bűnün-
kön át Istennek bennünket magával újraegyesítő szeretete hajlik 
felénk, megigazíttatásunk Istennel való kiengeszteltetésünk. — A 
kegyelem megvált. Isten megigazító ítélete ő hozzá való viszo-
nyunkat újítja meg, a megváltás bennünket s a testhez és világ-
hoz való viszonyunkat. Amaz Istennel való meghasonlottságunk-
nak, emez a bűn megrontotta állapotunknak vet véget. Mind a 
megigazítás, mind a megváltás ugyanazon egységes kegyelem 
ténye ugyan, de az alapvető és döntő tény mégis megigazítta-
tásunk2. Mivel megigazíttattunk, azért váltatunk meg. Megvál-
tatunk két irányban. Megváltatunk a bennünk lakozó gonosztól. 
Megszabadíttatunk a gonosz, hitetlen, megátalkodott, magaszerető 
akarattól, hogy elnyerhessük a jó, a Krisztusnak engedelmeskedő, 
a Lélek hajtotta akaratot, a melynek ténye a hit a maga 
quietivumaival és motívumaival, a bűnbánat, vagyis a jó akarat-
nak a gonosszal való szembeszállása, a szeretet, vagyis a gonosz 
kivánás megkötöttsége alól felszabadult akaratnak Isten szere-
tetére való visszahatása. Megváltatunk a bennünket körülvevő 
rossztól: a sátántól és uralmától, a halál és kárhozat nem rettent 
többé; a testtől: gondolkodásunkat, akarásunkat már nem a test, 

1 A mit a következőkben mint a kegyelmet és kegyelem hatásait 
tárgyalunk, azt a hagyományos dogmatika az üdvrend fejezetében tár-
gyalja. L. pl. Wacker: Die Heilsordnung. Itt a következőképen oszlik fel a 
kegyelem hatásainak tárgyalása: 1) vocatio activa et passiva, 2) illuminatio 
activa et passiva, 8) conversio activa et passiva, 4) sigillatio activa et passiva, 
5) renovatio activa et passiva, 6) conservatio activa et passiva, 7) perfectio 
activa et passiva. L. i. m. 17. o. Schlatter általunk követett módszere meg-
felel Pröhle K. három követelményének: 1) világos és határozott, 2) tartalmas 
és szemléletes, 3) tág. Theol. Szaklap 1915.: 56. o. L. Schlatter i. m. 477-, 
492- , 503 - , 510- , 5 1 8 - 0 . 

5 Nem érvényesül a megigazítás alapvető volta Ritschlnél, ha azt 
mondja: Erlösung ist gleich Vergebung der Sünden, die Erlösung gleich 
Rechtfertigung oder Gerechtsprechung, diese wieder gleich Sündenvergebung 
L. i. m. 32. o. — Jellemző Schleiermacherre, hogy a Krisztussal való élet-
közösségbe fölvettek sajátos „öntudatát" az újjászületés és megszentelődés 
fogalmai alatt foglalja össze. Az újjászületés viszont az Istenhez való viszonyt 
tekintve megigazulás, az ember megváltozott életformáját tekintve megtérés. 
Reá nézve is áll tehát az, a mit Ritschlre nézve mondottunk. L. Schleier-
macher i. m. 135. o. és 138. o. 
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hanem a Lélek kormányozza; a világtól, mert ha a világban 
vagyunk is, nem vagyunk a világéi: nem benne, Istenben gyöke-
rezik már életünk, a Krisztus alattvalói vagyunk. A bennünket 
körülvevő természet ugyanaz marad ugyan, de a Krisztus adta 
istenbizonyosságunk következtében a physikai rossz már nem 
zavarhatja meg üdvünket. Elhordozása „istentiszteletünk" egy 
mozzantává lesz. Még a halál is. Ha meghalunk, az Urnák halunk 
meg. - - A kegyelem újjászül. A megváltás negativ tényébe az 
újjászületés mint a positivum illeszkedik be. Isten gyermekei 
vagyunk: a gonosztól, a rossztól ezért vagyunk mentek. Ujjá a 
Lélek szül bennünket. A mikor a Krisztus, az isten Fia fölvesz 
a magável való közösségbe, a vele való egység következtében 
mi is Isten gyermekei leszünk. A Krisztussal való közösség 
azonban mint hitben való közösség a Lélek által jő létre. A Krisztus 
a Lélek által ragad meg s a Lélek műve bennünk a hit, a 
melylyel a benne lett kegyelmet elfogadjuk s ebben a bizonyos-
ságot a felől, hogy Isten atyánkká lett s mi gyermekeivé. Ujjá-
szülöttségünk felől tehát nem a megfigyelés és annak eredménye 
dönt, hanem a hit, a mely a Krisztusra tekint s a benne lett 
kegyelem teljességéből nyeri a motívumot istengyermeksége 
tényének megragadására1 . — A kegyelem megszentel. A míg a 
megigazítás, megváltás, újjászületés a kegyelem bevégzett tényei, 
addig a megszentelés fokozatos, növekedő folyamat, a mely éle-
tünkkel párhuzamosan halad. A megigazítás a kegyelem alap-
vető megnyilatkozása; a megszentelés nem előfeltétele neki, nem 
azonosítható vele, azonban ugyanannak a kegyelemnek ténye. 
Érvényesülni oly módon érvényesül, hogy a Krisztus a Lélek 
által az élet különböző viszonylatai között mindig megadja nekünk 
azt az akaratot, a melylyel cselekednünk kell. Tehát nem pusztán 
negativ, a bűnt tőlünk távol tartó, nem is pusztán restaurativ, 
hanem Isten szolgálatára egyre teljesedő erőt, arravalóságot adó 
folyamai, a mely beleállít a közösségbe, gyülekezetbe2. Ezért 
nemcsak érzékiségiinket zabolázza meg, hanem értelmünket is 
megvilágosítja, hogy szerető akaratunk cselekedni tudjon3 S noha 
a kegyelem állapotában is körülvesz a bűn, elénk tartja a töké-
letességet mint Isten kitűzte czélt, mint Isten ígéretét, de ezzel 
nem hitetlen elbizakodottságra bíztat, hanem a bűnösöket meg-
szentelő kegyelemhez való alázatos ragaszkodásra késztet. — A 
kegyelem kiválasztott bennünket. Isten örök akarata ragad meg: 
épen ezért merünk hinni, mert tudjuk, hogy Istenhez való viszo-
nyunkban nem kell magunkra, a magunk érdemére támaszkodnunk. 
Isten örök akarata független tőlünk, a mi most az ideigvalóság-

1 Mivel a keresztség a teljes kegyelmet s így az újjászülő kegyelmet 
is magában foglalja s ezt már kifejtettük, ennek hangsúlyozása itt fölösleges. 
Különben is, ha a keresztségnél csak az újjászülő kegyelmet hangsúlyozzuk, 
a kegyelem feldarabolhatóságának látszatát keltjük. L. Schlatter i. m. 458 o. 

2 L. Schlatter: Der Dienst des Christen in der älteren Dogmatik. 36-o. 
3 L. Schlatter i. m. 46-o. 
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ban lefolyó életünktől. Örök akarata azért ragad meg itt, 
mostani helyünkön, az ideigvalóságban, mert örök szeretete 
mindöröktől fogva látott s mert kegyelmét reánk irányította, 
Hogy Isten örök akarata mit határozott, azt csak ennek 
az akaratnak a Krisztus müvében való tettreválásából ös-
merhetjiik meg1. Az isteni örök akarat a Jézushoz hívó 
szózatban ér el hozzánk s adja tudtunkra, hogy a Fiúban 
örök szeretettel vagyunk szeretve, eleve ki vagyunk választva. 
Láthatjuk tehát, hogy a nekünk a adott kegyelem min alapszik. Az 
elevekiválasztottság tana különben belekapcsolódik a Szenthárom-
ságról szóló tanba. Az Atyával mindöröktől fogva egy Fiúban 
vagyunk kiválasztva s kiválasztottságunknál fogva vagyunk hozzá 
a Lélek által elhíva, benne való hitre, hozzó való szeretetre, érte 
való munkára elhíva. 

A kegyelem elemzésének eredményekép megállapíthatjuk, hogy 
a kegyelemnek, minden megnyilatkozásban az Isten és ember 
között való egység létrehozása a célja. A kultuszra vonatkoztatva 
ez azt jelenti, hogy célja az ember kultuszképességének helyre-
állítása. Ezért választott ki eleve, ezért igazít meg, vált meg, szül 
újjá, szentel meg bennünket a kegyelem. Megigazít, hogy mint 
igaz emberekkel közössége lehessen velünk az igaz Istennek. 
Megvált, hogy a gonosz akarat, a sátán, test és világ fölöttünk 
való uralma, a physikai rossz ne legyen választófal közöttünk és 
Isten között. Ujjászül, hogy Isten így atyánkká, mi gyermekeivé 
legyünk. Megszentel, hogy mind jobban egy akaraton legyünk Istennel 
mindenekben. S mindez azért történik, mert a kegyelem öröktől 
fogva kiválasztott bennünket. Öröktől fogva való akarata Istennek, 
hogy a Krisztusban újra egyekké legyünk vele. A kegyelemnek 
ez a célja határozza meg a kegyelmi eszközök célját is. Mind az 
igének, mind a keresztségnek és az úrvacsorának az a célja, 
hogy köztünk és Isten között helyreálljon a Krisztus által a bűn-
megbontotta egység. S mivel a keresztyén kultusz alkotó elemei 
a kegyelmi eszközök, ez a keresztyén kultusznak is a célja. Vagyis 
a kegyelemnek célját közvetlenül a kegyelmi eszközök alkotta 
kultuszra vonatkoztatva azt mondhatjuk, hogy a ker. kultusz czélja 
tulajdonképen mindenek előtt az ember kultuszképességének 
helyreállítása. S ezzel már csak egy lépés választ el bennünket 
attól, hogy megállapíthassuk a ker. kultusz lényégét. Ha a ker. 
kultusz czélja, az Istennel való egység megvalósulhat, akkor két-
ségkívül ennek lehetősége a ker. kultusz lényege. 

Hogy vájjon a kegyelem eléri-e czélját, erre a kegyelem hatá-
sainak elemzése ad feleletet-. 

1 Ennek figyelmen kivül hagyása súlyos következményekkel járt a kálvini 
theologiára és kultuszra nézve. Ha kiinduló pontunk az elevekiválasztás, 
megtörténhetik, hogy a Krisztust teljesen kikerüljük. L. Schatter: Das chrisil. 
Dogma. 521-0 s 1. az I. résznek a kaivini kultuszra vonatkozó fejtegetéseit. 

2 Utalunk a 11. részre, a hol a kegyelem hatásainak részletes vallás-
psychologiai elemzését adtuk. Mivel az empirikus dogmatika módszerével 
dolgozunk, az ott kifejtett anyagot fel kellene vennünk dogmatikai fej tege-
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A mint a kegyelem tényei közül a megigazítás a döntő, úgy 
hatásai közül a hit. Hit által lesz a mienk a kegyelem. A hit 
azonban szintén Isten ajándéka, csakúgy, mint a kegyelem. A 
Lélek műve. Igaz, egyéniségünk ténye, mert a mikor hiszünk, mi 
gondolkodunk, mi akarunk, ha a Lélek által vezettetve is, de 
mégis független tőlünk. Ahhoz, hogy hihessünk, nem kell bizonyos 
feltételeket teljesítenünk. Épen mert teljes a kegyelem, a melyet 
megragadunk, azért nem személyválogató s mindenkit kielégíthet. 
A hit így nekünk nem productiv, hanem rcceptiv actusunk. Annyira 
receptív, hogy még tulajdonképent létrejötte is rejtve van szemünk 
elől. Objectiv alapja adva van: Jézus, a ki mint Isten fia isten-
bizonyosságunknál fogva ragad meg s a benne lett, bennünket 
kiválasztott, bennünket megigazító, megváltó, újjászülő, megszen-
telő kegyelem, mint a hit motívuma. Adva van a hit subjectiv 
megalapozottsága is, t a melynél fogva meg tudjuk ragadni a 
Krisztust, noha az egész vonalon szembeszáll istenellenségünkkel, 
noha krisztust méltóságát és keresztjét nem tudjuk összeegyez-
tetni értelmünkkel, noha föltámadását, felmagasztaltatását, min-
denüttjelenvalóságát érzékeink tapasztalatával meg nem közelít-
hetjük. S mert így hitünkben mint Isten ajándékát vesszük a 
megigazítottságunk, megváltottságunk, újjászülöttségünk és meg-
szenteltségünk felől való bizonyosságot, hitünk tényében gyökerezik 
üdvbizonyosságunk1 . Nincs szükségünk arra, hogy különös ismeret, 
érzés vagy cselekedet tegyen bennünket bizonyossá üdvösségünk 
felől. A hit a Krisztusban látja üdve teljes és feltétlen biztosítékát 
s ennél a hit adta bizonyosságnál nem kívánhatunk, nem nyer-
hetünk többe t S mivel így a hit Krisztusra tekint, ez a benne 
való hit minden egyéni, természetes és keresztyéni különböző-
ségünk ellenére gyülekezetté egyesít bennünket mindazokkal, a 
kik hozzánk hasonlóan a Krisztusban való hit által bizonyosak 
a maguk üdve felől. A kegyelem a bűnöst igazítja meg, váltja 
meg, szüli újjá és szenteli meg. A mikor a kegyelmet hit által 
elfogadjuk, Istennel való egyesítettségünknél fogva ellentétbe 
kerülünk a bűnnel; megtérünk. Tehát ugyanaz a kegyelem, amely 
Istennel egyesít, szembehelyez a bűnnel. Ennek a bűnnel való 
ellentétnek, megtért voltunknak érvényesítése a bűnbánat. A mily 
föltétlen és teljes a kegyelem által való egységünk Istennel, oly 
következetes és meg nem alkuvó a bűntudat, oly föltétlen és 
teljes, a bűn minden elágazására kiterjedő a bűnbánat. A bűnbánat 
mindennapi tényünk. A kegyelem állapotában is a testben és 
világban maradunk, a mi következtében a bűn olykor negativ, 
olykor azonban positiv eredménynyel is újra meg újra elénk lép 
s így a bűntudat épen a kegyelem állapotának folytonossága 

téseinkbe, de mi ezt czélszerűségi okokból még sem tesszük, hanem csupán 
az ott kifejtettek dogmatikai kiegészítésére szorítkozunk. L. a II. rész idevágó 
szakaszainál olvasható jegyzeteket, főleg Schlatter: Das christl. Dogma. cz. 
müvének ott idézett fejezeteit. 

1 Schlatter i. m. 520—o. 
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következtében állandó s állandóan a bűn megtagadására késztet. 
Az Isten akaratával való meghasonlottság helyébe a bűnös vágyó-
dásunkkal való meghasonlottság lép. A bűnhöz való e viszonyunkra 
a kegyelem elfogadása, a hit döntő ugyan, de viszont ennek 
szükségképeni velejárója a bűnnel való ellentét, a bűnbánat. Ez 
az ellentét épen ezért nem is gyöngül, hanem egyre mélyül1. — 
A kegyelemben Isten szeretete hajlik le hozzánk s szeretetének 
ez a megtapasztalása szeretetet ébreszt bennünk iránta. A mint 
a kegyelem hatásaképen nem maradhat el a hit, a mely a kegyel-
met megragadja, a bűnbánat, a mely a bűnt elitéli, úgy nem marad-
hat el az istenszeretet sem, a visszahatás a kegyelemben rajtunk 
cselekvő szeretetre. A kegyelem által Isten fölszabadít a bűn meg-
kötöttsége alól, megelevenít s akaratunkat magához vonzza. A mikor 
akaratunk az istenszeretetben egygyé lesz Isten akaratával, helyreáll 
kultuszképességünk. Tudunk vallást tenni róla: gondolkodásunknak 
ő a középpontja s a szeretet hajt, hogy másokat is elvezessünk az ő 
ismeretére. Tudunk imádkozni: Istennek a Krisztusban nekünk vátl 
ságot szerzett szeretetét imádjuk2, szeretetének életünkben való meg-
nyilatkozásaiért hálát adunk, szeretetére támaszkodva elébe visszük 
kéréseinket. Tudunk áldozatot bemutatni neki: az istenszeretet által 
hajtva áldozatképen átadjuk neki a magunk akaratát s az ő akaratának 
szerveivé leszünk3. Életünk kultuszszá alakul s Isten ama czéljának 

1 A mint a megigazításnak a hit a párhuzamosa, úgy az újjászületésnek 
a megtérés, a bűnbánat. Schlatter i. m. 665. o. jegyzet. Az újjászületés és 
megtérés viszonyára nézve 1. még Wacker: Wiedergeburt und Bekehrung. 40 ο. 

2 Rietschel szerint az imádás a ker. kultusz lényege. Lehrbuch der 
Liturgik. I. 41-0., főleg pedig 60. o. Ha azonban a ker. kultusz alkotó elemei 
csakugyan a kegyelmi eszközök s ha ezek csakugyan a kegyelmet közvetítik, 
a melynek czélja Isten és az ember egysége, akkor az imádás, az Istennel a 
szeretetben való egységnek ez a nyilvánulása már a ker. kultusz eredményé-
nek tekintendő. De más az eredmény, más a lényeg. L. a lényegről adott 
meghatározásunkat. Tény ugyanis, hogy Ján. 1, 23 értelme szerint való imádás 
nem mindig jő létre a kultusz eredményeképen. Ilyenkor a ker. kultusz lényege 
fictio maradna? Végzetes hiba, ha a ker. kultusz lényegét az ember tényében 
keressük. Az a lényeg, a mi minden eshetőség közepett lényeg marad. L. a 
mi adandó meghatározásunkat. A mi szerintünk a ker. kultusz lényege, az 
akkor is lényege marad, ha az ember hitetlenséggel szegül ellene a ker. 
kultusznak. Ján. 1, 23 a mi kérdésünkben nem dönt. Ott nem arról a kul-
tuszról van szó, a melynek a kegyelmi eszközök az alkotó elemei. Az igaz, 
ez, a kegyelmi eszközök alkotta kultusz nem kultusz a szó tulajdonképeni 
értelmében. Ezért szükséges a kultusz értelmét olyan elővigyázatosan meg-
határozni, a hogy azt fejtegetéseink elején mi megkíséreltük. Hogy ez az 
eredeti és legelterjedtebb értelmezésnek nem felel meg, mit sem tesz. Ha a 
valóságnak megfelel, helyes. 

3 Körülbelül az előbbi jegyzetben előadott érvekkel fordulunk azok ellen, 
akik szerint a ker. kulusz lényege egyrészt a sacramentum. másrészt a sacrificium. 
L.Kliefoth: Liturgische Abhandlungen. VII.69-, 101-,360-, VIII. 221-0. Schöberlein: 
Das Wesen d. Christi. Gottesdienstes, 6-o.; a sacramentum és sacrificium össze-
kötöttségét hangsúlyozza Harnack: Prakt. Theol. I. 267-, 415-0. Már a ki-
fejezések szabatossága is kifogásolható ugyan (Sachsse: Einführung in die 
prakt. Theologia. 79. o.), de főleg az ember esetleges, nem feltétlenül bekö-
vetkező tényének a lényegbe való beolvasztása ellen kell tiltakoznunk. Ne 
lenne ker. kultusz az, a hol a sacrificium nem jő lé t re? Szerintünk az, mert 
Isten ténye a döntő. 
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szolgálatává lesz, a mely a mi életünben már megvalósult, hogy 
a Krisztnsban lett kegyelem jusson el mindenekhez. Istenszere-
tetünk az emberekhez való vonatkozásban így emberszeretetté 
lesz, de lényege szerint azért mindig istenszeretet marad. S mivel 
szolgálatunk mindenek előtt keresztyén életünk, ez természet-
szerűleg Istennek engedelmes élet. A szentírás és a Lélek vezette 
lelkiismeretünk egybehangó útmutatása szerint vezettetjük magunkat 
Jézus nyomdokain. Istennek engedelmes akaratunk így formálódik 
tettekké. Engedelmességünk azonban szabad ténye akaratunknak. 
Isten szabad szeretete keltette szabad szeretet a rúgója. 

A kegyelem hatásaiban eléri czélját. A hit üdvbizonyosság, 
niert bizonyosság az Istennel való egyesítettség felől. A bűnbánat 
Isten oldalára áll s így Ítélkezik a bűn fölött. Az istenszeretet 
istenszolgálat az Istennel való egyakaratiság alapján. Mindegyikben 
az Istennel való egység teljes érvényesülését látjuk. 

Ugyanez megfigyelhető a ker. reménységen1 is. Azért van 
örök életünk, mert az örökkévaló Istennel vagyunk a Krisztus 
által egybekötve. A mi Istentől elválaszthatna s halálunkat okoz-
hatná, azt megsemmisítette a Krisztus. Jézust, a Krisztust azért 
várjuk vissza, mert az általa Istenben egyesítettek gyülekezetének 
egybegyűjtése és megdicsőitése még hátra van. A mit azonban 
remélünk, az már most is a mienk. A kegyelem megváltott és 
újjászült. Istentől való élet van bennünk: ha meghalunk is, élünk. 
A kegyelem által beléhelyeztettünk a Krisztus gyülekezetébe 
valóságos alattvalói vagyunk már most is. Épen Istennel való 
egységünk az alapja reménységünknek. 

S ezzel összefoglalhatjuk dogmatikai vizsgálódásunk ered-
ményét is. Ha a bűn megbontotta Isten és ember között az egy-
séget, ha az Istent és az embert újraegyesítő kegyelem Jézusban, 
a Krisztusban kész számunkra, ha ezt a kegyelmet a keresztyén 
kultuszt alkotó kegyelmi eszközök által közli velünk a Krisztus, 
ha ennek a kegyelemnek az Isten és ember között való egység 
helyreállítása a czélja, ha ez a czél a kegyelem hatásaiban és a 
ker. reménységben megvalósul: akkor a keresztyén kultusz lényege 
az Isten és ember egységének lehetősége, a mely a Krisztusnak a 
kegyelmi eszközök közvetítette kegyelmében gyökerezik. 

* * * 

Vonjuk még le vizsgálódásaink gyakorlati következményeit. 
Keresztyén kultusz és az élő szóval hirdetett ige egymástól 

elválaszthatatlanok. Ezt igazolta nemcsak kultusztörténeti, hanem 
valláspsychologiai és dogmatikai vizsgálódásunk is. Az ige iránt 
mint objectiv tényező iránt van bizodalma a kultuszban Krisztusra 
irányított váltságvágygyal résztvevő embernek. Csak az ige nyújt-
hatja neki azt, a mire szüksége van: a Krisztusról szóló bizony-
ságtételt. Legyen tehát kivételt nem tűrő elvünk, hogy minden 
kultikus ténykedésünk alkalmával hirdessük az igét. Csonka az 

1 Schlatter i. m. 571-, 577-, 582-0. 

2 
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a ker. kultusz, a hol csupán a subjectiv elemek szerepelnek, pl. 
az imádság, de a honnan ki vannak rekesztve az objectiv elemek: 
az ige és a szentségek s az ige csak mint liturgikus elem, pl. 
mint egy fölolvasott szentírást szakasz jut szóhoz1. Az igétől 
természetesen elválaszthatatlanok a szentségek is. Ezeket is vissza 
kellene illesztenünk a kultuszba, mint annak szerves részeit. 
Mindenek előtt az úrvacsorát, a hol legközvetlenebb a Krisztussal 
való érintkezés, de a keresztséget is2. S ha a restauratio többé-
kevésbbé utópia marad is e téren, igyekezzünk az igehirdetés 
által tudatába vésni a gyülekezetnek az ige és a szentségek egy-
ségének elvét s keressük az alkalmakat, a mikor ezt az elvet, ha 
esetlegesen is, érvényesíthetjük és szemlélhetjük3. 

Az igének a Krisztust kell hirdetnie1. Mind kultusztörténeti, 
mind valláspsychologiai és dogmatikai fejtegetéseink igazolták 
ennek szükségességét. Valláspsychologiai vizsgálódásunk azt mu-
tatta, hogy a Krisztus által teljesen kielégülhet a váltság után 
való vágy. Dogmatikai vizsgálódásunk pedig a Krisztusnak mint 
az Isten és ember között való egység helyreállítójának ismeretére 
vezetett el. Készítsük elő a Krisztusról való tanúságtételt azzal, 
hogy vezessük rá az embert istenellenességének tudatára, keltsük 
föl benne a váltság után való vágyat s irányítsuk azt a Krisztusra, 
vagyis hirdessük a törvényt, szóljunk a bűnről, a bűn következ-
ményeiről. így előkészítve hirdessük az evangéliumot, tegyünk 
tanúságot a Krisztusról, mint a ki váltságvágyunkat teljesen ki-
elégítheti, mint a kinek kegyelme teljesen egyesíthet Istennel. A 
kegyelem hatásai netn fognak elmaradni, sem a hit, sem a bűn-
bánat, sem az istenszeretet. Az emberszerető istenszeretet kész-

1 Az élő szóval hirdetett ige a kegyelmi eszköz. L. Harnack: Prakt. Theol. 
1. 415. o. Sőt Luther szerint még inkább az, mint a szentírás. L. Qrützmacher 
i. m. 26. ο. A Krisztus gyülekezete nem teljesíti hivatását, ha csak recitálja 
áz Írást. Schlatter i. m. 415. o. 

- Válasszuk el a gyónást az úrvacsorától s az úrvacsorának így lénye-
gesen megrövidített actusát illesszük be a főistentiszteletbe, mint annak csúcs-
pontját s legyen elv, hogy minden istentisztelet alkalmával terítve az Ür 
asztala. így van ez pl. Mecklenburgban. Ilyen módon a legtöbb istentisz-
telet alkalmával lesznek néhányan, a kik élni óhajtanak a szentséggel. A 
gyülekezet számára a passiv részvétel is épületes lesz. L. Löhe: Beicht u. 
Kommunionbuch. 250-O. L. a kérdésre vonatkozólag még Rietschel i. m. I. 
495-0. A keresztséget beleilleszthetjük legalább úgy az istentiszteletbe, hogy 
vasárnap délutánonkint az istentisztelet keretében végezzük a kereszteléseket. 
A dán és norvég liturgia a főistentiszteletbe kapcsolja be a keresztséget. L. 
Clemen: Quellenbuch d. prakt. Theol. I. 98. o. 

3 Tegyük meg legalább azt, hogy úrvacsora alkalmával hagyjuk csonkán 
a főistentiszteletet, annak jeléül, hogy nincs befejezve (az istentiszteletet be-
záró oltári szolgála ot kössük össze az űrvacsorával) s adjuk tudtára legalább 
a gyülekezetnek a főistentisztelet alkalmával a hét közben történt keresz-
teléseket. 

* Ezzel azt is követeljük, hogy érvényesüljön a szentírás christocen-
tricitása is. Pl. Luthernek az epistolai perikopákra vonatkozó kritikája (Clemen 
i. m. I. 28. o.) megszívlelendő volna. Azt hirdessük mindenek előtt, „was 
Christum treibt". 
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séggel fogja végezni a maga szolgálatát. Szándékosan emeljük 
ki a kegyelemnek épen ezt a hatását. A christocentrikus igehir-
detés nem marad meddő. Igazi áldozatos élet csak a Krisztus 
kegyelme keltette istenszeretetből fakadhat és táplálkozhatik. 

A kultuszra vonatkozó kívánalmainkat a következőkben fog-
lalhatjuk össze: érvényesüljön kultuszunkban egyrészt alaki elvünk, 
a mely teljesen a szentírás vezetése alá állít bennünket s érvé-
nyesüljön másrészt az anyagi elv, a mely egyedül a Krisztusba 
vetett hitben látja az Istennel való békességre vezető utat. Ha 
ilyen módon a kultuszban Istennek engedjük át a prioritást, a 
kultusz újra meg újra alkalom lesz nekünk a nagy mysteriumnak 
az Istennel való egységnek megtapasztalására. Mert jól mondja 
Jakob Böhme: 

„Ist unser Wille in Gottes Willen, so haben wir das grosse 
Mysterium Gottes1. 

Báró Podmaniczky Pál. 

1 Eiert: Jakob Böhmes deutsches Christentum. 21. o. 

2* 



Egy érdemes régi magyarhoni pedagogo-teologus'. 

Λ magyar teologiai irodalom fejlődésének a története még nincsen 
megírva és e sajnálatos hiányért nem kártalanítanak egyes 

jeles, újabb monográfiák, mert ép a jelen esztendőben egy rövidebb 
összefoglaló munkával is igazolhattuk volna, hogy a reformáció 
minálunk is, mint másutt a tudományos teologiai-irodalom fel-
lendülésével járt — és természetes, hogy a protestáns szellem 
különösen oly korszakokban hozott létre értékes alkotásokat, 
mikor külső erőszak el nem vette lélekzetét. Azonban abból a 
szempontból is felette kívánatos volna egy összefoglaló mű, mivel 
feltüntetné, hogy a külföld teologiai irányai és mozgalmai hogyan 
jutottak be és hogyan tükröződtek minálunk. Csakhogy e téren 
is egyelőre csak előmunkálatokkal rendelkezünk. Talán ez a 
jubiláris esztendő hozzá járul majd a történeti kegyelet felkelté-
séhez és vonz többeket az egyháztörténetírát mezejére, hisz e 
téren oly sok munkás kézre van szükség és az egyszerűen csak 
anyaggyűjtést végző egyén is halhatatlan érdemet biztosít magának. 
És az is bizonyára vita nélkül elfogadható, hogy a magyar 
protestáns teologiai irodalom történetének a megírásánál nem 
mellőzhetők az idegen nyelvű munkák sem, hiszen például a 
lutheránus egyház irodalmi munkássága minden időben három, 
sőt négy nyelvű is volt, így tehát mind ezt az irodalmat kell 
felkarolnunk, hogy a magyarországi prot. teologiai gondolkodás 
fejlődését megismerjük, ami sikerre csak úgy vezet, ha célszerű 
munkafelosztásról gondoskodunk. 

Az ezen irányú munkássághoz akarnék én is egy csekély 
adalékkal hozzájárulni. A férfiú, kiről szólok, pedagógiai műkö-
désénél fogva vonta magára érdeklődésemet és munkájának ez 
az iránya értékesebb is, de azért, hogy teljesebb méltatását 
adhassam, nem térhettem ki azon feladat alól, hogy őt mint 
teologust is bemutassam, persze csak oly terjedelemben, a minőre 
irodalomtörténeti jelentőségénél fogva igényt tarthat. 

Hősöm, Liedemanti Márton egyik sarja azon derék szepességi 
származású családoknak, melyek szülőföldjükről elkerültek, de 
amelyek bármelyik részén tűnnek is fel az országnak, dicséretet 
szereznek a „szepesi" névnek, mert mindenütt, ahová állítják, 
megállják a sarat.Liedemann Márton is ilyen. Mint iskolaigazgató, 

1 Ε szó furcsának tetszik, de talán kifejezi egy majdnem kihalt tanár 
nemzedék működésének kettős irányát. 
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tanár, nevelő, majd pedig mint lelkész és egyházi szónok egy-
aránt tisztességes heiyet töltött be. Szünet nélkül tevénykedik, 
irogat és csak akkor hagyja abba a munkát, mikor a felsőbb 
hatalom megállítja, szelíden kivéve kezéből a tollat ez int elemmel: 
„Jól vagyon, hű szolgám, kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután, 
menj be a te Uradnak örömébe." De a tevékeny férfi, akinek az 
volt a jelszava, hogy „semmit sem félig", életének ezen utolsó, 
nyugalmas éveit mégis nagy megpróbáltatásnak tekintette, hiszen 
a szél többször megütötte és testét tehetetlenné tette, pedig 
szelleme még oly élénk volt és alkotni vágyott! Liedemann élete 
külsőleg nem gazdag eseményekben vagy szenzációs fordula-
tokban, hiszen nem volt államférfi vagv hadvezér, hanem szürke 
tanár és pap, de belsőleg lelkének változásait, szellemének alkotásait 
tekintve, épenséggel nem szűkölködik érdekes, felemelő, példaadó 
mozzanatoknélkül. 

1767. november 6-án született Iglón, mint Liedemann Sámuel 
iglói kereskedőnek és feleségének, Lassgallner Erzsébetnek fia.1 

Ifjúságáról, tanulmányai menetéről csak száraz statisztikai adatok 
maradtak. Tanult Lőcsén és Pozsonyban, honnan külföldre 
menvén (1788) a jenai és göttingai egyetemeket kereste fel. 
Ugyanakkor volt kint Kralovdnszky András, a későbbi jeles kés-
márki, eperjesi legvégül pedig .soproni tanár 2 Kis János, a hires 
szuperintendens3 stb. és ugyancsak künn, még pedig vagy Jénában 
vagy Göttingában kötött sírig tartó barátságot Schuderoff Jonathán, 
későbbi ronneburgi szuperintendenssel és a maga korában jónevű 
egyházi szónokkal és íróval. Hazájába visszatérve, 1793-ban a 
lőcsei ev. gimnázium igazgató-tanárának választatott meg és ezen 
minőségben huszonkét évig maradt Lőcsén, nevezetesen 1815-ig, 
mikor Kolozsvárra megy lelkésznek, ahol ismét huszonkét esz-
tendőt tölt, 1837 ápril 14-én bekövetkezett haláláig. Lőcsén inkább 
pedagógiai működése köti le figyelmünket, Kolozsvárt ellenben 
irodalmi és gyakorlati lelkészi működése lép előtérbe. 

Az első lőcsei évek a boldog, gondtalan ifjúságnak az évei 
amint azt az Őz Pálhoz intézett rövid levelek4 néhány célzása 
bizonyítja. Liedemann kellemes társalgó, jó modorú fiatal ember 
és jó táncos lehetett, mert rendesen meg van híva a lőcsei házi-
bálokba, lakodalmakra és ebben a víg környezetben igen boldognak 
is érezte magát. Ε mellett feltüntetik a levelek Liedemann egy 
másik jellemvonását: nemes szivét, áldozatkészségét. A szeren-
csétlen Őznek, ki később a Martinovics-féle összeesküvés áldozata 
lön, anyagi támogatást küld és mindenáron azon van, hogy neki 

1 Az iglói róm. kath. lelkészi hivatal anyakönyvének rávonatkozó adatai 
ezek : Martinus Liedemann, nat. 1767 nov. 6. Parentes : Dominus Martinus 
Sámuel Liedemann et Maria Elisabetha mercator. (Az iglói ev. egyházközség 
anyakönyve ugyanis csak 1783-mal kezdődik). Scherlacher Sándor szíves 
közlése. 

* L. Haan: Iena Hungarica 98 s. k. 
* Kis János emlékezései (Uj kiadás) 130 lap. 
4 Négy levél 1793—1794-ből. Quart. Lat. 2312. sz. a Μ. N. Muzeumban. 
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tiszttartói állást szerezzen, nem rajta mult, hogy ez nem sikerült. 
1797-ben megnősült, elvevén a kolozsvári illetőségű Aíauksch 
Teréziát. Ε frigyből öt gyermek, még pedig három leány és két 
fiú származott, ép ez utóbbiak azonban a szerető apa nagy fáj-
dalmára nem érték el a férfikort. Liedemann nyilvános működése 
új korszakot nyitott a lőcsei ev. egyház és latin iskola életében 
Amit érdemes elődje, Chrastina Illés dicséretesen megkezdett, azt 
ő nagy energiával és fényes sikerrel folytatta. Igen szerencsés 
viszonyok között a német irodalom virágzása korában volt Német-
országban és teli becsvágygyal, újító tervekkel és eszmékkel 
foglalta el rektori és tanári állását. Bizonyára az ő érdeme, hogy 
a gimnázium a külvárosból a városba, a Hain-féle házba, helyeztetett 
át.1 Ennél is nagyobb érdeme azonban az intézet belső fellendítése. 
Az ő buzgóságának volt köszönhető, hogy a teologiai és bölcsé-
szeti tárgyak felvétele által a gimnázium „líceumi" jelleget nyert. 
Nagy körültekintéssel választotta meg kartársait, úgy hogy a lőcsei 
intézet igazi virágkora az ő rektorságához fűződött, (különösen a 
XIX. század első évtizedében.) Ő hozza be a félévi osztályozási 
táblázatokat és általában fegyelmi és tanítási tekintetben minta-
szerűvé igyekszik fejleszteni intézetét. Hogy milyen sikerrel, 
bizonyítja az 1805 évi július 8 és 9-én a tiszai kerület szuperin-
tendensének elnöklete alatt „cum applausu" végbe ment vizsgálat. 
(Kupecz-Demkó i. m. 50.) Végre felemlítendő, hogy a nevelés 
síkeresebbé tételéhez, magánintézetet állított fel tizenkét nemes 
ifjú számára, melyben a leghelyesebb elvek szerint folyt a ne-
velés munkája.2 Igaz, hogy az intézet tizennégy évi fennállás 
után megszűnt, de hogy nem Liedemann hibájából, bizonyítják 
kortársainak elismerő nyilatkozatai.3 Ezen sokoldalú és gazdag 
sikerű működése mellett a pappá avatott Liedemann szószékre 
is lépett a lőcsei és késmárki templomban és egyes beszédei 
meg is jelentek nyomtatásban, de ezekről későbben más össze-
függésben szólunk. 

Családi összeköttetései miatt többször hívták Kolozsvárra 
(feleségének szülei ott laktak és egyetlen fia is) de hősünk csak 
1815-ben engedett a felhívásnak. Távozásának főokát tehát már 
elmondtuk, a többi okot maga mondja el lemondó beszédében. 
(Literarischer j\[achlass des ehemaligen Ersten Professors und 
Rektors am Leutschauer Ev. Gymnasium Augs. Conf. und jetzigen 

1 Kupecz-Demkó: A lőcsei egykori ág. ev. gimnázium és a jelenlegi m. 
kir. áll. főreáliskola története. Lőcse, 1896. 49 s. k. lapokon. V. ö. Andenken 
an die 300 jährige Jubelfeier der ev. Gemeinde in der k. freistadt Leutschau 
1844, 114 lap. 

'Lá sd bővebben Szelényi: Régi nevelő-intézetek a Szepességen. (Közle-
mények Szepes vármegye múltjából 1915 16—23. Továbbá Schedius: Zeitschrift 
von und für Ungarn IV. Pesth 1803. 186-200. 

3 S. Bredeczky: Reisebemerkungen über Ungarn und Galizien. Wien 1809. 
I. 154. s. k. Továbbá : (Glatz) Freimütige Bemerkungen eines Ungars über 
sein Vaterland. 1799. 290. s. a. 
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Oberseelen hirten an der Klausenburger Εν. Kirchengemeinde 
Μ. L. seinen geliebten Leutschauern zum Andenken gewidmet 
bei seinem Abschied in Monat Juli 1815. 1. Geschichte der 
Leutschauer ev. Kirchengemeinde A. C. und ihres Kirchen-
gebäudes, vorgelesen am Jubiläumfest derselben 11 Juli 1813. 
2. Resignation des Rectorats. 3. Antwort des löbl. Convents. 
4. Abschiedspredigt den 10 Juli 1815 gehalten.) Távozásának 
megindokolása igen érdekes és jellemző. Elsősorban arra hivat-
kozik, hogy testi erejének nagy hanyatlását (kimerülését) tapasz-
talja, az idegek nagy érzékenységével, ami a lőcsei iskola és 
ifjúság vezetésére már nem teszi alkalmassá, ezért választja a 
csendesebb ( ? ) kolozsvári lelkészséget. Felemlíti továbbá a 
kolozsvári rokonok hívó szózatát és végül azt, hogy hosszabb 
idő óta azt a vágyat táplálta, hogy életének utolsó napjait egészen 
a vallás közvetlen szolgálatában töltse el. Búcsúbeszédében az 
apóst. tört. XXI. 1 2 - 1 4 . v. választván alapigékül, kifejtette, hogy 
jó emberek elválása alkalmával mivel vigasztalódjanak a hátra-
maradók és mivel az eltávozó. Ugy lemondó, mint búcsúbeszéde 
mutatja, hogy mily benső, meleg viszony fűzte a lőcseiekhez, 
mennyire nehezére esett az elválás és mennyire szerették tartóz-
tatni, de az önfentartás kötelességére való hivatkozása lőcsei 
barátait és híveit a megváltozhatatlanba való megnyugvásra kész-
tette. így mégis végbement Liedemann eltávozása. 

De nagyon csalódnánk, ha azt hinnők, hogy távozásakor el-
fáradt, kimerült aggastyán volt, hiszen Liedemann még csak 45 éves 
volt, és ha talán belefáradt is a sok vesződséggel járó tanári és 
igazgatói teendőkbe, és ha talán gyöngélkedett is ideig-óráig 
Lőcsén, Kolozsvárt ismét csupa tevékenység, energia, szorgalom 
volt. Liedemannt 1815. május 19-én választják meg Kolozsvárra, 
junius 2-án a konzistorium kinevezi és augusztus 5-én érkezik 
Kolozsvárra, hogy hivatalát elfoglalja, melybe Neugeboren szuper-
intendens iktatja be. Érdekes, hogy a templomba trombita és 
dobszó mellett kisérték.1 

Liedemann nem tekintette „sine cura"-nak kolozsvári állását, 
hanem azonnal észrevette, hogy hol és mi a teendő és derekasan 
hozzá is látott a munkához. Mikor Kolozsvárra került, az ottani 
ev. gyülekezetnek csak imaháza volt és ez is meglehetős rozoga 
állapotban2 Liedemann azonban abban a meggyőződésben volt, 
hogy a vallás csak úgy fejtheti ki teljes befolyását az emberekre, 
ha az istentisztelet külsőleg is méltóságos és ünnepélyes és 
ezért elhatározta, hogy addig nem nyugszik, míg megfelelő templom 
fel nem épül. 1816-ban a szószékről több beszédet tartott ez 

1 Fabry Viktor, kolozsvári ev. lelkész közlése az egyházi jegyzökönyvek 
alapján. 

2 Gedächtnispredigt zur dankbaren Erinnerung an Herrn Martin 
Liedemann gehalten von Georg Gottlieb Hintz. . . . 24 s. k. és Huttern Berta 
úrnőnek szíves közlései. 
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ügyben1 és minden mai alkalmat felhasznált, hogy a kishitüeket 
és félénkeket megnyerje eszméjének. Mivel pedig jó példával járt 
elől, amennyiben saját vagyonát is felajánlotta erre a célra, a 
siker sem késhetett soká. Buzdításának hatása alatt nem egészen 
egy hónap alatt 30.000 frt-ot (W. W.) jegyezteti és 1816. május 
29-én végbemehetett az alapkőletétel ünnepélyes aktusa. És mi-
nél inkább fokozódtak az akadályok, amennyiben a kiszemelt 
talajt ismételten elárasztotta a víz, annál erélyesebb, buzgóbb lett 
a kolozsvári lelkész. Szuperintendense és királya engedélyével 
Magyarország és Ausztria több városában megfordult, prédikált 
és adományokat gyűjtött, majd írásban fordult Európa összes-
protestáns fejedelmeihez és igy mindig volt pénz a megkezdett 
építkezés tovább folytatására. Nagyszerűen értett ahhoz, hogyan 
kell a hívek áldozatkészségét felkelteni, igy pl. a kolozsvári nők 
magokra vállalták az oltárkép költségeinek előteremtését. Sok 
családban még azt is megtették, hogy egy éven át egy étellel 
kevesebbet főztek és ennek árát szintén a templom céljaira aján-
lották fel. Ö maga pedig e célnak áldozta fel szép vagyonát, 
napjainak nyugalmát, míg végre 13 esztendei buzgólkodás után 
megérhette a nagy örömöt: 1829. végén, az első Adventvasár-
napon fel volt avatható az uj templom. A ma is használatban 
lévő templomban elhelyezett emléktáblán a következő felirat áll: 
Der Bau dieses Gotteshauses A. C. wurde 1816 begonnen und 
1829 vollendet. Verdient machten sich dabei die aufeinander 
folgenden Curatoren : Joh. Mart. Mauksch, Joh. Theil und Dan. 
Slaby, der Ingenieur Sani. Hermann, der Preceptor Math. Rischany 
und der Prediger Mich. Bell, vor allen aber der damalige Pfarrer 
Martin Liedemann. Bizony, ha Liedemann nem is tett volna egyebet, 
mint hogy a templom fölépítését lehetővé tette, már ezzel érdemet 
szerzett az utókor hálájára. Pedig ő jóval többet tett. Mindig 
lelkesedéssel és meggyőződéssel hirdette a keresztyén vallás 
igazságait és igyekezett azok számára az emberi sziveket meg-
porhanyitani. Gondosan kidolgozta egyházi beszédeit, ha azok 
előadása élete végén nem is volt mindig a legvonzóbb! Hűségesen 
teljesítette a lelkigondozás, lelkipásztorkodás kötelmeit is. Meg-
ismerte és felkereste híveit örömben, bánatban egyaránt és rend-
szerint megtalálta a szükséges vigasztaló, felemelő szót. Hibái 
persze ő neki is voltak, erélye némelykor kelletlenül érintette a 
habozókat, olykor talán merev vagy nyers is volt, de azért nem 
volt egyén a gyülekezetében, aki őt nem tisztelte volna. De nem-
csak, hogy munka és fáradság, gond és küzdelem volt kolozsvári 
élete, a csapások sem maradtak el. Mindjárt ottléte harmadik 
esztendejében elvesztette feleségét és röviddel rá fiát. 

Nagy fájdalmát kifejezi a két ránk maradt (ma már szokatlan 
terjedelmű) gyászjelentés. Mindkettőt szorul szóra közöljük. 1. „Die 

1 Zwo Predigten in Bezug auf den Bau eines neuen Bethauses für die ev 
Kirchengemeinde . . . zu Klausenburg gehalten im jähre 1816. 



Egy érdemes régi magyarhoni pedagogo-teologus. 43 

kostbarste Perle aus dem Schatze meiner Güter; die lieblichste 
Blume aus dem Kranze meiner Freuden; meine theure Gattin 
Maria Theresia Liedemann geborene Maucksch ist nicht mehr' 
meine Zierde und mein Glück! Am 12-ten Juli, um die Mittags-
stunde gieng sie heim — zum Allvater, mit einer Fassung, die 
nur aechte Religiositaet gewaehren kann; und ließ — ach nur 
allzufrüh ! einen schwergebeugten Gatten, einen trauernden kranken 
Sohn und drey sich nach der besten Mutter sehnende Töchter 
verwaist zurücke; nachdem sie ihr musterhaftes Leben nicht auf 
volle 40 Jahre gebracht; wohl aber mich — ihren Gatten mehr 
als 20 Jahre lang, unaussprechlich beglückt hatte. — Sie ruhe 
sanft die Edle! und erndte nun in besseren Welten die schoenen 
Früchte ihrer ausgezeichneten aecht weiblichen Verdienste! Am 
14. Juli, Abends um 6 Uhr, wird die erblasste einst so schöne 
Hülle der schönsten Seele, im Gefolge einer klagenden Mutter 
und gerührter Verwandten, den Ueberresten ihres unvergesslichen 
Vaters zugesellt. Wer höhere Tugend zu schaetzen vermag, der 
weine mit uns um den frühen Verlust der Trefflichen! Martin 
Liedemann." A másik igy hangzik: 11. 7rauer-Anzeige. Wie wenn 
ein furchtbar tobendes Gewitter, nachdem es sich zuvor durch 
dumpfes Rollgetös, aus weiter Ferne angekündigt hat, jetzt immer 
naeher rückt, und immer staerker draeut bis es zuletzt den an-
spruchlos losen Baum erreicht und nun mit einem Doppelschlag, 
zuerst die schöne Krone dieses Baumes, und dann den rechten 
bliithevollen Haupt-Ast splittert: So streckte Krankheit meine 
Kinder und die Mutter, oft, auf lange, schwere Krankenlager hin, 
bis endlich das, was ahnend ich schon laengst befürchtete, ge-
schah Sie starb, die gute Mutter meiner Kinder; — ach! mit 
ihr die beste Freude meiner Tage; — und bald nach ihr, mein 
Sohn - der Einzige! — Am 19ten des Mondes, der hinter so 
gar schweren schwarzen Wetterwolken an dem Horizonte meines 
Daseyns, trüb und bleich vorüberzieht, als der frühe Morgen 
graute, gieng der, seiner Mutter zu getreue zwanzigjaehrige Sohn 
Tobias Samuel Liedemann der früh Vollendeten schnell nach; und 
hatte trostlos mich — verzweiflungsvoll zurückgelassen, gaeb' es 
nicht eine höh're Kraft — Religion genannt, die auch den Schwer-
gebeugten noch stützt und erhaelt. Wer meinen tiefen Schmerz 
nicht mitfühlt, sich ihn nicht einmal recht denken kann; o! der 
hat sicher meine Gattinn nicht gekannt, nicht meinen Sohn; — 
es waere denn, sein Herz haett' etwa nie für eine fremde Brust 
gar hoch emporgeschlagen, er habe keine zarte holde Gattinn, 
keinen hoffnungsvollen Sohn jemahls verloren. Wer aber weiss, 
was Trennung heisst von Liebenden und auch Geliebten: der 
zolle meinem Schicksal eine Thraene sanften Mitleids, und lindre 
dadurch seine Bitterkeit, Sonntags am 20ten July, schlag 6 Uhr 
Abends wird die verblühte blasse Hülle des schoenen Jünglings, 
der Mutter-Erde übergeben, um einst noch schoener und noch 
herrlicher sich zu entfalten. 
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Ueberzeugt von der allgemeinen Theilnahme an meinem Miss-
geschick bitte ich mit jeder Condolenz mich zu verschonen. Der 
gröste Schmerz ist immer stumm und liebt die Einsamkeit. 
Klausenburg. Am 19ten July. 1817. Martin Licdemann. 

A kettős veszteség tehát nem verte le lelkészünket, nem vette 
el életkedvét: vigaszt talált vallásos hitében és a munkában, 
Miután tanári és lelkészi működését már röviden méltattuk, most 
eltérhettünk tevékenységének új és ránk nézve legfontosabb ágára: 
irodalmi munkásságára. 

Liedemann aránylag későn lépett irodalmi termékeivel a nyil-
vánosság elé t. i.: 1812-ben. Ekkor adja ki egyik Késmárkon 
tartott beszédét (Versuch einer Lösung der Aufgabe: Wie lassen 
sich frühzeitige Todesfälle edler und gemeinnütziger Menschen, 
mit der Güte und Weisheit der göttlichen Regierung vereinigen? 
Leutschau.). Ezt követi már emiitett irodalmi hagyatéka (1815) 
és 8, Kolozsvárt elmondott egyházi beszéd. Legnagyobb dolgo-
zatai egy pedagógiai tárgyú (Ueber einige Mängel des öffentlichen 
Unterrichts nebst Angabe der Mittel zu ihrer Beseitigung. Leutschau. 
1823) és két összetartozó, népszerű filozófiai-teologiai munka: 
1. Agnes die standhafte Dulderin oder die Kraft der Religion und 
des Gebets schwere Leiden zu lindern. Nach einer wahren Be-
gebenheit zur Erläuterung einer philosophischen Theorie bearbeitet. 
Leutschau. 1828, és : Briefe über die Freiheit des menschlichen 
Willens. Ein Versuch, die Freiheit mit der sich überall aufdrin-
genden Naturnothwendigkeit in Einklang zu bringen. Als Er-
läuterung zu Agnes, die seltene Dulderin. Neustadt a. d Orla. 
1833. Mindkettő névtelenül jelent meg s legutolsó L. legtudo-
niányosabb és talán legérdekesebb műve. 

Ε felsorolásból látható, hogy L. irodalmi működése nem 
mondható gazdagnak legalább, ami megjelent, össze-vissza nem 
sok. De nem volnánk igazságosok, ha csak ezek alapján itélnök 
meg szellemi erejét. Schuderoff leveleiből ugyanis kitűnik, hogy 
számos más terve is volt Írónknak, hogy több kész munkáját 
kéziratban megküldötte neki és Zschokkénak, de ezek elvesztek, 
legalább a családnál ezeknek semmi nyoma, ellenben megmaradt 
harminc kidolgozott egyházibeszéd, négy elmélkedés és két töredék: 
Ansichten und Ideen einer höheren Prüfung vorgelegt (nevelés-
tani tárgyú, négy oldal) és Gang der neuen französischen Revo-
lution 1830 rövid naplóféle, négy oldal. Bizonyos tehát, hogy több 
elveszett, mert nem kapott kiadót. — Más kérdés azonban, hogz 
túlságos nagy-e veszteségünk irodalomtörténeti szempontból. A" 
elveszett filozófiai munkák ugyanis szintén az „Agnes" és „BriefeA 
eszmekörében mozogtak. 

Ismertessük először pedagógiai munkáját, azután az akarat 
szabadságáról értekező két munkáját („Agnes" és „Briefe") és 
befejezésül egyházi szónoklatait. 

Azt már láttuk, hogy mint gyakorlati pedagógus Liedemann 
lőcsei tanár korában jeles nevet vívott ki magának. Nevelőintézete 
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az előkelők köreiben oly jó hírnévnek örvendett, hogy pl. Szirniay 
Ádáin szeptemvir is ott nevelkedett. (Szinnyei: Magyar Írók VII, 
1212.), Eleve várható tehát, hogy egyetlen pedagógiai müvében 
is lesz mondani valója, annál is inkább, mert kora pedagógiai 
irodalmában is megfelelő jártasságot szerzett. (Denzel, Sailer, 
Pestalozzi.). Ide vágó müve két főrészből áll, az egyik az elemi 
és polgári iskola, a második a latin iskola hiányaival foglalkozik. 
L. hibáztatja, hogy az elemi iskolai oktatás az olvasás, irás, szá-
molással és .vallástannal kezdődik, tehát oly tárgyakkal, melyek 
iránt a gyermekeknek csak igen csekély a fogékonyságuk. Leg-
jobb volna tanítóképzőket felállítani és belőlük a legügyesebb 
tanítókat ép a legalsóbb osztályok számára kiválogatni, hogy a 
gyermekeket minden könyv nélkül szórakoztassák és egyszersmind 
oktassák, persze egy vagy '/2-órás tanításról itt még szó nem 
lehet. Vagyis L. szerint értelemgyakorlatokkal kezdendő meg a 
tanitás (a gyermek minden fogalmának szemlélet kell, hogy ké-
pezze az alapját!), csak azután következik az olvasás stb. Minden 
tárgy vonatkozásba hozandó az Istennel. Ha pedig a leányisko-
lákban Pestalozzi elvei szerint jó anyákat képezünk, akkor javulás 
lesz az egész vonalon. Az első két tanév u' án következő tan-
folyamokban az olvasás, irás (e kettő összekapcsolva) és szá-
molás van soron (4 alapművelet.). Ne a német, hanem a latin 
betűkkel kezdjük, az irás pedig palatáblán palavesszővel történjék, 
Az olvasás olvasógépekkel megkönnyíthető. 

Szükség esetén alkalmazható a Bell-Lancaster-féle módszer. 
Az értelemgyakorlatokat folytatjuk fejszámolás és Európa tér-
képéhez való utazás által. Egyéb tárgyak: gyakorlati tanítás a 
vallásban Simon szerint, természetrajz, természettan, világtörténet. 
A III.-dik szintén két évfolyamra terjedő elemi osztályban a 
következő tárgyak fordulnak elő: szép- és helyesírás, német 
nyelvtan, a keresztyén vallás főtételei, földrajz térképrajzolással 
(kiindulva a ház és városból, nem pedig a glóbus magyarázatából), 
az elv itt ez: non multa sed multum. A haszontalan terminológia, 
fölösleges nevek és részletadatok elhagyandók. A természetrajz-
és tan oktatásánál elengedhetetlen természetrajzi gyűjtemény és 
megfelelő fizikai eszközök. Végül szükséges az előző osztályokban 
megkezdett tárgyak folytatása, matematika és geometria, Pestalozzi 
módszere szerint. Az eddig tárgyalt három osztályú (hat évfolyamú) 
elemi iskola mindenkinek egyformán szól, utána a tanulók külön 
csoportokra válnak, belépvén a polgári, vagy a latiniskolába. 
Amabban taníttatnak: szép- és helyesírás gyorsírási gyakorlatokkal, 
aritmetika, technologia, rajz, ének, vallástan, a haza topográfiái 
leírása és története. Itt emlékszik meg L. a fegyelem fenntartásáról 
és tanulásra ösztönzésről és annak három eszközét különbözteti 
meg: 1. bot vagy pálca, 2. Bell Lancaster módszere (a becsület-
érzés fölkeltésével), 3. Pestalozzi iskolájában a tanuló szeretete 
a szülei és tanítói iránt. Az utolsó szerinte kétségkívül a legjobb 
nevelési mód. de az első sem mellőzhető egészen, mert még nem 
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minden anya Gertrud. A becsületérzést fel lehet még kelteni a 
táblákon való osztályozással, a tanulók érdem szerinti ültetésével, 
kis jutalmakkal. Büntetések lehetnek: a közös üdülésekből való 
kizárás, a lusták padja, erkölcsi elvadulás esetén testi büntetés. 

A latin iskolákról szóló szakaszban, Gessnerre hivatkozva, a 
grammatikai módszer ellen fordul, mert a nyelvtan mint a filo-
zófiának egyik része nem gyermekeknek való. A nyelveket 
gyakorlatilag kell tanítani, a szabálv az utolsó. A deklináció 
tanításánál használjunk oly táblázatokat, melyeken az esetek 
végződései vannak feltüntetve. A latin gyakorlatoknak naponta 
három órát lehet szentelni, a többi három a tanultak ismétlésére 
és a szép- és gyorsírás, aritmetika, a földrajz, történet és vallástan 
tanítására fordítható. A következő osztályban napi négy órában 
taníthatni a latint és itt már fordítási gyakorlatok is végezhetők, 
e célra külön „chrestomathiák" kellenek a latin írókból, a harmadik 
osztályban mind a hat óra fordítandó a latinra, oly érfelemben, 
hogy most már minden tárgy latin nyelven adatnék elő, ellen-
tétben a polgári iskolával, a hol a tannyelv mindvégig a német 
nyelv. Elmaradnak a latin iskolában a technológia és mechanikus 
ügyességek. A rajz és zene a magánszorgalomra marad. A három 
latin osztályra következik három propedeutikus, az elsőben meg-
ismerkedik a hallgató a latin nyelvtannal, a másodikban tanulja 
a retorikát, ellenben nem kell külön osztályt szánni a poétika 
tanulmányozásának, különösen a verselés erőltetése helytelen. 
Azt azonban nem mondja meg Liedemann, hogy mi legyen a 
harmadik propedeutikus osztály tárgya, e helyett a görög nyelv 
nevelő értékéről szól. Elismeri jelentőségét és becsét, de mivel 
Magyarországban a latin nyelv a tudósokra, üzletemberekre és 
a nyilvános hivatalnokokra nézve élőnyelv számba megy és mivel 
annyi a hazai nyelv, (négy-öt), le kell mondanunk a görög nyelv 
és irodalom tanulásáról. Hiszen úgyis vannak már sikerült fordításai 
a klasszikusoknak és nem szabadna elhanyagolni az újabbkori 
lángelmék elmeszüleményeit sem. A teologusok és hivatásos 
filológusok természetesen tovább is tanulnák a görög nyelvet. 

Liedemann művének befejező része nem elégít ki. Azt vártuk 
volna, hogy a tapasztalt gimnáziumi tanár ép a gimnáziumról 
ejt több szót és mond el megszívlelhető dolgokat, e helyett 
az nyeri meg tetszésünket, amit az elemi és polgári iskolákról 
mond, csak a grammatikai módszer elleni küzdelem és a görög 
nyelv ől mondottak érdemelnek figyelmet. Ellenben megdöbbent 
a latin nyelvnek ő általa juttatott predomináns helye, különösen 
akkor, ha meggondoljuk, hogy ezt a javaslatot két évvel tette 
a korszakos 1825. évi országgyűlés előtt! Az, amit nemzeti 
érzésnek nevezünk és a mi ma elválaszthatatlanul a magyar 
nyelvhez van hozzáfűzve, tehát nem lüktetett ő benne, amit 
különben környezete eléggé megmagyaráz. Liedemann dolgozata 
e mellett olyan benyomást tesz, mintha előre megszabta volna 
terjedelmét és így tulbőven értekezvén az alsóbb iskolákról, a 
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latin iskoláról mondandókat rövidre kellett fognia, ami semmikép 
sem vált munkája előnyére. Bizonyosra vesszük, hogy a közép-
iskola metódikájáról többet és jobbat tudott volna mondani, ha 
lett volna érkezése rá. 

Áttérve munkáinak második csoportjára, állapodjunk meg az 
Ágnes c. regénynél. Maga mondja mi adott alkalmat e műve 
megírására. Több német lapban megjelent egy nő története, 
melynek veleje az volt, hogy egy a legszebb viszonyok közt élő 
úriasszony váratlanul hűtlenséget követett el urával szemben, amihez 
aztán az egyes lapok sértő megjegyzéseket fűztek. Liedemann 
tehát a női nem reputációja érdekében ragadott tollat és ki akarta 
mutatni, hogy nem szabad a külső tett után ítélni. Még ott, 
a hol a bűn beigazoltnak látszik, sincs joga az embernek a 
cselekvő egyén moralitása felett ítéletet mondani ·— ez csak az 
δ lelkiismeretének és az istenségnek a dolga. Ezt a tételt, mely 
világot vet az akarat szabadságáról vallott felfogásra is, Liedemann 
a következő történettel illusztrálja: Ágnes, a gazdag Murrmann 
bankár leánya ép akkor született, mikor apját súlyos anyagi 
veszteség érte. Anyját is tizenegy éves korában elvesztette és 
most gyöngélkedő apja házát nővére, egy özvegy alezredesné, 
vezeti. A gőgös nagynéni a leányt pedáns divatbábbá próbálja 
átformálni, de belső magvát, nemes szívét nem tudja megváltoz-
tatni. Majd meglátogatja őt anyai nagyatyja és felismervén a leány 
fonák helyzetét, magával viszi Pétervárra. Itt ismerkedik meg a 
tizenöt éves gyönyörű leány Waldau gróffal, aki megkéri a kezét, 
de a nagyapa kiköti, hogy a gróf, akit ép akkor egy távolabbi 
tartományba helyeztek át, egy félévig tartsa titokban a dolgot és 
ne is levelezzék unokájával, hogy mindketten kipróbálhassák 
szerelmüket. 

Közben a nagyapa hirtelen meghal, Ágnesnek haza kell térnie 
Casselbe beteg átyjához és gonosz nagynénjéhez és most az in-
trika Pétervárt és Casselben megakadályozza a két szerelmes 
Írásbeli és személyes érintkezését. Mikor találkoznak, Ágnes már 
apja egyik jótevőjének a fiához, a fiatal Biedermannhoz ment 
feleségül. Sokáig tart, rnig az egész szörnyű összeesküvésről 
lehull a lepel. Ekkor Ágnes megpróbáltatásnak fogja fel a dolgot 
és szerelmese, a gróf a vallásban keres menedéket. És Ágnes 
állhatatos marad akkor is, mikor iszákos ura vele rosszul kezd bánni 
és nem hajlandó a grófot követni, mikor pokollá lett házas életéből 
el akarja szöktetni. De mikor a gróf Ágnes visszautasítása miatt 
öngyilkossá akar lenni, Ágnesben végre mégis felülkerekedik a 
szerelem és most már kész a grófot követni. De megüzeni roko-
nainak, „hogy igy kellett neki cselekednie, sorsa kényszeritette 
rá" (i. m. 226.). Ezután minden gyorsan jóra fordul. A gróf 
megindítja a valópört, melynek eredményekép Ágnesnek meg-
engedik, hogy újra férjhez mehessen, urának ellenben megtiltják 
a házasodási, nehogy más ártatlan lányt is boldogtalanná tegyen, 
a gonosz nagynéni pedig szigorú büntetésben részesül: „So hüllt 
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die allezeit weise und gütige Vorsehung sich zuweilen in schwere 
Gewitterwolken; tritt dann aber am Ende in desto schönerem 
Sonnenglanze hervor, und die geweinten Tränen verwandeln sich 
in einen wohltätigen Tau zur Befeuchtung nachfolgender Freuden" 
(i. m. 245.). Ε regény irodalmi értékéről nem szükséges beszél-
nünk, nem is tart rá igényt, hiszen Liedemann vele csak filozófiai, 
teologiai elméletét akarta illustrálni. Ez utóbit pedig az „emberi 
akarat szabadságáról" szóló leveleiben fejti ki. Lássuk tehát 
ezeket is. Barátja Schilderoff volt az, aki néhány ajánló szóval 
bevezette e művet és ugyanő közvetítette a munka kiadását. 
Mint a kiadónak Liedemannhoz és annak rokonaihoz intézett 
leveleiből kitűnik, e mű nem örvendett valami nagy kelendőségnek, 
sok példány maradhatott a nyakán, de ezek jórészt elkallódtak, 
ugy hogy e mű ma már meglehetősen rií.va. (Magyarországon 
egyátlalán nincsen meg, nekem a breslaui egyetemi könyvtárból 
sikerült megkapnom). Főbb gondolatait a következőkben adjuk. A 
gyakorlati filozófia tanai közül egyik sem nagyobb fontosságú, 
mint az ember erkölcsi szabadságáról szóló. Vele áll és bukik 
az erkölcsiség, beszámítás, büntetés és következéskép a lélek 
halhatatlanságáról és Isten létéről szóló tanok is (i. m. 1). Liede-
mann azt vallja, hogy az ö teóriája a kritikai filozófia alapelvein 
nyugszik m. p. nem a legújabb, hanem a Kanti és legközelebbi 
Kant-magvarázók felfogásán. De szerinte mig a kritikai filozófia 
szabadságtana sem különbözteti meg eléggé az érzékfelettit a 
jelenségtől. Már pedig a szabadság csak intelligibilis, tisztán szel-
lemi és érzék feletti predikátuma lehet az emberi szellemnek, tehát 
nem illetheti meg az empirikus, a jelenségvilágot (i. m. 13). Az 
akaratnak, illetőleg a szabadságnak három fokát lehet megkülön-
böztetni: 1. Állati érzéki szabadság, mikor homályos képzetek, 
ösztönök határozzák meg az akaratot. 2. Értelmi emberi szabadság, 
mikor az ember már nemcsak érzékisége követeléseitől, hanem 
értelme törvényeitől is függ. 3. A tisztán szellemi, igazi erkölcsi 
szabadság, mikor a praktikus észtől nyújtott erkölcsi törvény 
világos tudatával határozunk. Ennek lényegéhez tartozik tehát 
1. az öntudat, 2. az erkölcsi törvény világos képzete, 3. a köte-
lesség megszegésére ösztönző ingerek. Beszámítás csak ebben 
az esetben lehetséges (i. m. 22). Az ember külső cselekvényei a 
természeti szükségességnek vannak alávetve, de éppenséggel nem 
közönyös, högy én mint önálló és erkölcsi lény mikép viselkedem 
velők szemben és ép a cselekvés ezen legbensőbb förmája az 
érzület esik erkölcsi megítélés alá. A külső cselekvések az érzéki 
világ jelenségei és mint ilyenek az örök kauzalitásnak vannak 
alávetve tehát a szabadság és erkölcsiség tulajdonitmányai rájuk 
nem alkalmazhatók, de igenis felállítható velük szemben a kérdés: 
hogyan viselte magát az ember szelleme e cselekvésnél? A kettő 
ugyanis nem egy. Egy külsőleg jótékony cselekvés megfér a leg-
rosszabb érzülettel is. De csak ha megegyeznek, lehet erkölcsileg 
jó vagy rossz cselekvésről szó. Meine Ansicht — mondja L. -—steht 
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zwischen der des Spinoza, welche die Freiheit zur Natur herab-
würdigt und jener des Hrn. Prof. Schelling, welcher ganz ent-
gegengesetzt, die Natur zur Freiheit erheben will, mitten inne, 
indem ich beide Freiheit und Natur, ihre eigene Wege gehen 
lasse bald parallel, bald convergierend, bald divergierend" (i. m. 
30). Mivel a szabad szellem belső öntevékenysége külsőleg nem 
ismerhető fel, egyetlen külső cselekvésről sem lehet teljes ha-
tározottsággal állítani, hogy erkölcsileg jó-e vagy rossz. Ez az 
Isten és a bennünk lakó Isten: a lelkiismeret dolga (i. m. 44). 
Ugy a külső cselekvés ( = tett) mint a belső elhatározás szükség-
szerű, mert tőlünk független tényezők hozzák létre, csak az a 
mód, melyet a szellem ez elhatározás alatt tanusit, nincs a szük-
ségszerűségnek alávetve (i. m. 51). A szabadság kérdésénél tulaj-
donképen nem arról van szó, hogyan hozom létre cselekvéseimet 
a szabadság és szükségesség segítségével, hanem arról, hogyan 
számíthatom be a magam cselekvéseit, mikör a természet álta-
lános kényszerűségével folynak be? (i. m. 64). „Der ganze Unter-
schied zwischen meiner und der alten Lehre liegt in einem ein-
zigen Worte, an, welches an die Stelle des Wortes durch gesetzt 
wird. Die alte Lehre behauptet, daß sich durch die äußere 
Handlung des Menschen seine absolute Freiheit zu erkennen 
gebe, indem diese es sei, welche jene ins Dasein rufe" (i. m. 79), 
Ezzel szemben L. azt állítja, hogy az emberi szabadság a külső 
cselekvény létrejövetelehez semmivel sem járul hozzá. De ha 
nem érvényesül a cselekvények által, érvényesül a cselek-
vényeken, mert az absolut szabadság mindig megvan, csakhogy 
a tiszta szellem szférájában keresendő, hiszen a szabadság nem 
egyéb, mint belső, az erkölcsi törvény világos tudatával össze-
kapcsolt önelhatározás. A következőkben (86—121. lap) L. 
leszámol azon kifogásokkal is, melyek eshetőleg elmélete ellen 
felhozhatók. így pl. kifejti, hogy a dicséretnek és gáncsnak az 
ő elmélete szerint is van értelme, mert mi tulajdonképen nem-
csak a tettet, hanem a személyt is megszoktuk mindenkor megítélni, 
föltételezve azt, hogy a phainomenon a noumenonal egyezik. — 
Nem enyészik el a különbség erény és bűn között sem, mert 
ezek tisztán szellemi fogalmak, tehát nem vonatkozhatnak magára 
a külső tettre. Erkölcsileg jónak és rossznak szintén csak a cse-
lekvés legbelsőbb formája nevezhető, erkölcsileg jó a jog és 
kötelességről való leghelyesebb meggyőződésemmel megegyező 
cselekvés; erkölcsileg rossz az ellentéte. A moralitás főelve: „cse-
lekedj mindig a helyes alapelvek által helyesbített lelkiismereted 
szerint,,. 

A empirikus és erkölcsi jellem pedig kölcsönhatásban állanak 
Az utóbbi is hat a külső életre, habár e magasabb abszolút, 
szabadságnak nincsen módja közvetlenül hatni a külső cselekvésre. 
Mivel a kauzális neus, mely a külső tetteket életbe hívja, nem 
élettelen gép, hanem fizikai és intellektuális erők összfoglalata, 
föltehető, hogy a külső cselekvés indító okainál, az ember tkpi 
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énje is leadja votumát, ha a többi hang túl is kiabálja, (i. m. 128.) 
Az utolsó levelekben vizsgálja írónk a külső tettek szükségszerű 
voltát, vagyis ismerteti azokat a tényezőket, melyek ezt a szük-
ségességet előidézik, megállapítja, hogy bár a külső cselekvények 
előre meg vannak határozva, mégis van értelme annak, hogy a 
külső magatartásra szabályokat adjunk, mert a külső cselekvést 
materiának tekintvén, azon kell lennünk, hogy a lehető legjobb 
matériát szolgáltassuk a szabadságnak. Végül úgy találja, hogy 
az ő elmélete azzal az előnnyel jár, hogy 1) az isteni gonviselés 
által vezetett oksági kapcsolatban való megnyugvást nyújt, 2) ál-
talános türelmet és elnézést eredményez és 3) hogy alázatosságra 
és szerénységre késztet. 

Nem könnyű dolog Liedemann bemutatott művéről teljesen 
tárgyilagos ítéletet mondani. Nemcsak azért nem, mert 30 évig 
tartó gondolkodásnak az eredményeit rakta le benne, de azért 
sem, mert a filozófia egyik legnehezebb problémájával akart tisz-
tába jönni, talán mint a legelsők egyike Magyarhonban és végűi, 
mert bár ez a legtudományosabb műve, mégis már levélformája 
mutatja, hogy a tudomány legszigorúbb mértékével nem mérhető, 
legalább az eszmemenet és stílus tekintetében több szabadságot 
engedett meg magának, mint az tudományos művekben szokás. 

Tudjuk, hogy ma az akaratszabadság problémája a filozófiai 
kutatás homlokterében áll és az eredmény: a nézetek oly sok-
félesége, az ellentétek oly merevsége, hogy még hosszú idő telhet 
el a végleges megoldásig ha ez egyáltalán elérhető! A vita 
mai állását tekintve kedvünk volna Malebranche szavát alkalmazni 
rá : „La liberté c'est un mystére". Bizonyos, hogy ma a proéma 
sokkal komplikáltabb, mint a milyen Liedemann korában vob. Az 
első dolog a probléma csomójának kibogozása, az előforduló 
fogalmak egyértelmű meghatározása és használata, a kérdés ergyes 
részeinek elemzése a különböző szempontoknak különválasztáss 
és e tekintetben kétségkívül már helyes úton halad a mai kutatás, 
Igy pl. Windelband elterjedt művében 1 külön szól a cselekvés, 
választás és akarás szabadságáról, Böhm K.2 és utána Bartók Gy.3 

pedig jellemezve az ontologiai és axiologiai szempontot kimutatják, 
hogy az akaratszabadság problémája axiológiai probléma. 

És itt mindjárt rámutathatunk Liedemann levezetésének első 
fogyatkozására. Nála a kérdés axiologiai és ontologiai, illetőleg 
teologiai - metafizikai, pszichológiai és etikai oldala összefolyik. 
Némely fogalmat pl. az igazi akaratszabadságot többször meg-
határozza, mindig más szavakkal, ami a világosság rovására megy, 
egyes fogalmak pl. az öntudat, erkölcsi törvény, lelkiismeret meg-
határozásával ellenben adós marad. Szerencsésebb a szerző a sza-

1 L. Windelband : Über Willensfreiheit. 2 Tübingen 1905. 
2 Böhm : A filozófiai irányok megegyeztetésének lehetéségéről. Fii. köz-

lemények 1901. 
3 Bartók Q y . : Az akaratszabadság problémája. Kolozsvár 1906. 
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badság fokainak a felvételével, de hiányos ismét az akaratnak 
és akarat és szabadság viszonyának a leírása. Ő tulajdonképen 
nem az akarat, nem a választás szabadságáról beszél, hanem 
valami absolut (metafizikai) szabadságról, mely minden akarás, 
elhatározás, cselekvény mögött a háttérben lappang, illetőleg csak 
a noumenont illeti meg. 

És itt érünk a másik ponthoz. Liedemann Kantból indul ki, öt 
akarja tovább fejteni. Nézzük meg, hogy ez sikerül-e neki? Leg-
újabban is sűrűn történtek kísérletek Kant tanának átformálásával 
az oksági törvény és szabadság kibékülését lehetővé tenni. (Messer, 
Windelband stb,). Kant szerint tudvalevőleg a jelenségek világában 
kizárólag az oksági törvény, az intelligibilis világban pedig a 
szabadság uralkodik. Nem szólhatunk itt bővebben Kantnak nagy-
szerű, de nem egyöntetű megoldási kísérletéről, csak azt nézzük 
hogy Liedemann hogyan fogta föl Kantot? Ο is mint Kant, kettős 
természetet tulajdonit az embernek (az empirikus és intelligibilis 
természetet), minek következtében az ember mint a jelenségvilág 
tagja az oksági törvénynek van alávetve, mint az intelligibilis 
világ tagja ellenben szabadsággal rendelkezik. Csakhogy e tétel két 
szempontból nem kielégítő. Egyfelől ketté szakítja az embert és 
az ő fizikai és morális életét, másfelől mi szabadságot keresünk 
a tapasztalati világban is sőt éppen itt keressük és ezért oly 
szabadsággal, mely az érzékfeletti világban székel, nem érhetjük 
be. Ezt a nehézséget Liedemann maga is érzi és ezért kölcsön 
hatást vesz föl az empirikus és intelligibilis jellem, illetve a sza-
badság és nem-szabadság (lekötöttség) között, de ezzel a sza-
badság abszolút voltát ismét illuzoriussá teszi! Azt már láttuk, 
hogy az igazi szabadság meghatározása nem világos: az a mód. 
a hogy én (?) a tettre való elhatározásnál viselkedem; a cselekvés 
legbelsőbb formája az erkölcsi törvényre való vonatkozásában, 
az hogy hogyan és miért határozom el magam, a személyiségből 
folyó érzület stb. — körülírások inkább, de nem világítják meg a 
szabadság igazi lényegét és azt, hogy mi igazán szabad: az én, 
az intelligibilis jellem vagy az érzület? 

Liedemann állításainak egyéb gyöngéire már első kritikusa is 
rámutatott1 igy, hogy az önelhatározás számára azonos az er-
kölcsi törvény melletti döntéssel, továbbá, hogy a szabadság har-
madik feltétele, hogy ingereknek kell jelen lenniök a kötelesség 
megszegésére, mert oly egység, mely akármilyen ingertől függ, 
megszűnt feltétlennek lenni, pedig Liedemann ép ez utóbbit hang-
súlyozza. 

De nemcsak a kegyeletsértés bűneibe esnénk, hanem igaz-
ságtalanok is lennék Liedemann iránt, ha a jót elhallgatnék, mely 
müvében sem hiányzik. így észrevette ő már e kérdés sokféle 

1 Ergänzungsblätter zur Jenaischen Alig. Literaturzeitung 1834, Nr. 39, 
S. 307—310. Igen melegen ir, de inkább kivonatot ad, mint bírálatot a Theo-
logisches Literaturblatt zur alig. Kirchenzeitung. 1835. Nr. 124, S. 993-999. 
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vonatkozását és tőle telhetőleg ki is tér rájok, csak az a kár, 
hogy olykor a különböző álláspontokat összezavarja. A kérdést 
továbbá számos oldalról tekintvén vizsgálja az elmélet kihatását 
az erkölcsiségre és vallásra. Észreveszi azt is, hogy mennyi tényező 
határozza meg az ember cselekvését (temperamentum, klima, 
nevelés, vallás, életmód, a környezet, szokás, államforma stb.) 
csak az átöröklést nem méltatja. Hellyel-közzel pedig mintha 
modern teóriákat sejtene, anticipálna pl. kétféle okságról (idői és 
időtelen) tesz említést, vagy ismételten kiemeli, hogy nem a puszta 
tettet, hanem az embert kell megítélni. Jól látja azt is, hogy a 
szabadságról különböző értelemben lehet szólni, azért vesz fel foko-
zatokat. Végül kellő irodalmi tájékozottsággal is rendelkezik és 
egészben véve világosan és értelmesen ir. Ezért futólagos át-
olvasásra szinte elfogadhatónak tetszik az ő elmélete, csak az 
elmélyedés vezet rá sarkalatos hibáira, és meggyőz arról, hogy 
az ő müve is csak érdekes kísérlet, de nem megoldás. Az is csak 
örvendetes jelenség s dicséretére válik, hogy nagy elfoglaltsága 
mellett is sokoldalú műveltségre igyekezett szert tenni és filo-
zófiai kérdésekkel foglalkozni. 

Végül becsessé teszi L. munkáját az is, hogy Kant követő-
jének tünteti fel, akit az eddigi irodalom nem is emiitett.1 Ponto-
sabban mondva, nem annyira követője Kantnak, csak indítást 
vett tőle az akaratszabadság kérdésében, míg egy másik ev. 
lelkész Szőcs István Eusebius c. kéziratban maradt mű-
vében (1840) Kant egy másik kérdését vizsgálta, azt t. i. hogy 
a valláson alapszike az erkölcs vagy fordítva, a vallás az er-
kölcsön (Behyna). Általában feltűnő, hogy a külföldre járás dacára 
Kant filozófiája oly csekély befolyást gyakorolt ev. tanárainkra 
és lelkészeinkre. A jeles Greguss Mihály"1· önéletrajzában is csak 
kételyeiről számol be, melybe e korszakos bölcseleti rendszer 
sodorta. 

Tekintsük meg végre L. működésének 3-ik ágát : egyházi 
beszédeit. Különböző időkből valók ezek, de — amennyiben nem 
alkalmi beszédek — egy azon szellem hatja át őket, az, amelyet 
a teológia racionalista szellemnek nevez. A racionalizmusnak jel— 

1 Behyna: Kant hatása bölcsészetünkre és főkövetői nálunk. Figyelő (szerk. 
Szana Tamás) 1875. 40, 41, 42. szám. 

2 Autobiographie Clarissimi quondam atque Eruditissimi viri, Michaelis 
Greguss phil. professor meritissimi cultu et amore suorum semper dignissimi 
Eperiessini 1840. 

„Post hoc exhilarat me Musa subinde salutans 
Quamque indefesse diva sophia, colo 
Maxime Kant, nec te magicus mihi submovet Hegel 
Moesta docet vere nec tamen ille docet 
Esse suum nihil est, vei fit nihil, et nihil esse 
Hic mundi fluxus, perpetuusque Dei ! . . . . 
Esse Deum, non scire jubes sed credere et idem 
Virtuti opponis jus, velut exterius. 
Denique cur tantum constringis scire? . . s t b . (i. m. 7. és 8. lap). 
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lemző vonása Dorner szerint, hogy a vallás morállá lett, a morál az 
feudaimonizmus okosságtanává és minden gondolat reflexióvá.1 Ez 
az erkölcstan pedig elszakad a positiv hittől, a bűntudat háttérbe 
szorul és helyette Isten, az erény és a halhatatlanság a legked-
veltebb témák. Érdekes sajátsága még a racionalista prédikációnak, 
hogy a bibliai textus inkákb kiindulópont mint középpont. A 
szónok felolvassa ugyan az igéket, de azután egészen másról 
beszél, olyasmiről, ami semmiféle vagy nagyon távoli összekötte-
tésben van velők. Valamely racionalista egyházi szónok hatását 
nem igen lehet konstatálni, de bizonyára ismerte Schuderoff ba-
rátjának prédikációt (Fredigten für Freunde der reinen Sitten-
lehre. 1800 stb.),- bár ránk maradt levelezésükben ennek semmi 
nyoma. 

Lássunk röviden néhány beszédet. A legrégibb, mely ránk 
maradt (kéziratban), 1797 újévnapján Lőcsén tartott egyházi be-
széd. A textust a gal. 3, 23—29.-ből veszi és aztán igy folytatja: 
„Amit Pál a vallások sorsáról mond, az áll az emberek sorsáról 
is. Valamint akkor, amikor Jézus fellépett, a tökéletlenebb zsidó-
vallás kénytelen volt helyet adni a tökéletes keresztyén vallásnak 
hasonlókép az emberi sorsok folytonos változását észlelhetjük, 
mikor hol a baj örömbe, hol meg az öröm bánatba fordul". El-
mélkedjünk tehát—· igy folytatja — az igazi keresztyén érzületről, 
tekintettel az újév kilátásaira. Ε kilátások pedig kétfélék lehe'nek, 
1. okunk lehet félni, hogy mostani kedvező helyzetünk kedvezőt-
lenné változik vagy 2. okunk van reményleni, hogy mostani ked-
vezőtlen helyzetünk jobbra fordul. Vájjon milyen lesz a keresztyén 
ember érzülete e változásoknál? 1. Isten eddig élvezett jóságát 
hálásan el fogja ismerni 2. a bekövetkező viszontagságokat nyu-
godtan fogja viselni, 3. helyesen fogja értékelni a neki jutott 
szerencsét és azt Istenre mint kútforrásra visszavezetni, 4. végül az 
a kilátásunk, hogy az új évben jobb napjaink lesznek, azzal a 
szilárd eltökéléssel járjon, hogy szerencsénket mértékkel és cél-
szerűen használjak. 

A legelső nyomtatásban megjelent beszédje azzal a kérdéssel 
foglalkozik, hogyan lehet kiváló emberek korai halálesetét az isteni 
gondviselés bölcsességével megegyeztetni? Az alapigéket (Ján. 
19, 25—30.) itt sem veszi figyelembe, hanem e helyett kifejti, 
hogy a nemeslelkű emberek időnap előtt bekövetkezett halála, 
sem reájok, sem az emberiségre nézve nem káros, hanem ellen-
kezőleg, mindkettőjökre jótékony. Ha a halált ugyanis a túlvilági 

1 Dr. J. A. Dorner: Geschichte der prot. Theologie, besonders in Deutsch-
land. München 1867. 713. lap. Lehet, hogy némi indítást kapott Hermann 
János lőcsei ev. lelkésztől, kinek hátrahagyott beszédeit Osterlamm lelkésszel 
együtt kiadta. (Hinterlassene Predigten von J. H. Leutschau 1809.) H. angol 
hitszónokokon kivül főleg Sack, Sturm, Mosheim, Spalding, Zoliikoffer és 
Reinhard prédikációit tanulmányozta volt. 

2 Dr Ό . Zöckler: Handbuch der theol. Wissenschaften. IV, 2. Nördlingen. 
1885. 336. lap. 
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élet szempontjából tekintjük, akkor megtaláljuk a vezércsillagot, 
mely az élet labirintikus útjain elvezet és akkor a halál nem 
ellenségünknek, de barátunknak tetszik, mert örökre megszabadít 
az élet gyötrelmeitől. Azért nem kell azokon sajnálkoznunk, akik 
az Istenhez megtértek, mielőtt nemes fáradozásuk gyümölcseit 
elnyerhették volna, mert ama más világon bőséges kárpótlást 
nyernek és így az isteni bölcsesség rájuk nézve igazolva van. 
Nehezebb az isteni jóság és bölcsesség igazolása ott, mikor 
egészen ifjú, nagy reményre jogosító egyének halnak el idő előtt. 
Talán nem akarta a gondviselés, hogy a mú befejeztessék, vagy 
a világ nem érett meg azon tökéletesség számára, melyet az 
elhúnyt emberbarát neki szánt? De hiszen nem is tekinthetjük 
át mindenben az isteni gondviselés menetét. Egyébként Jézus 
rövid és mégis sikeres életéből is lehet következtetést vonni 
hasonló esetekre. És mindenkép megvigasztalhat a viszont átás 
reménye, ha nem képzeljük el túlérzékinek. Isten a szeretet és ő 
meg nem szomoríthat a nélkül, hogy bőségesen meg ne örven-
deztessen utóbb. — Az 1832-iki karácsonyi ünnepen (Luk. 2, 1— 14.) 
azon békességről szólt, melyet Jézus hozott nekünk, tekintetlel a 
külső viszonyokra és tekintettel az ember belsejére. Van azonban 
ezeknél pozitivebb beszédje is, (pl. Busstagpredigt 1833. kézirat)' 
melyben a keresztre feszített Krisztus azon érdeméről elmélkedik, 
mely által üdvösségünket megszerezte. Igyekeznünk kell ebbeli 
ismereteinket helyesbíteni és akkor érdemének elismerése mindig 
melegebb, tisztább és áldásosabb lesz reánk nézve. Érdekes az 
1,833. év virágvasárnapján tartott úrvacsorai beszédje is, (kézirat) 
melyben kiemeli (1 Kor. 11, 23—28 alapján), hogy Jézus akarata 
az volt, hogy az úrvacsora a vele való közösségünknek örök 
időkre szóló emléke legyen; az úrvacsorához való járulás pedig' 
kötelesség, melyre a keresztyén embert hálájának az érzelme 
készteti. A keresztyén ember szent kötelessége, hogy az Ur vacso-
rájában résztvegyen, mely alkalmas arra, hogy a Jézusról és az 
ő érdemeiről való megemlékezést fölélessze. A ker. vallás végcélja, 
hogy az embert az igazsághoz és erényhez elvezesse. Erre szol-
gálnak a különböző vallásos intézmények és cselekmények, de 
kivált az úrvacsorának méltó élvezete. - Megemlítendők még a 
1831 év böjtjében tartott elmélkedései, melyek a halál és halha-
tatlanság kérdésével foglalkoznak. Bennök különösen a halál-
félelemtői óv, a bibliai textus itt hiányzik. — Alkalmi beszédei 
közül kettőt említünk, illetőleg hármat.1 Kettő irányánál fogva 
ma nem nagyon rokonszenvesen érint, amennyiben az ú. n. szent 
szövetséget ismerteti és magaszta'ja (Reden zur Beförderung rich-
tiger Ansichten über die erhabenen Zwecke des heiligen Fürsten-

1 Az első beszéd textusa Luk. 2. 25. Csak arra jó, hogy L. kifejtse 
miszerint a Jézus név a Megváltó szüleit a legszebb reményekre jogosította 
napjaink ilyen eseménye, mely a legszebb reményeket kelti fel. a fejedelmek 
szövetsége. 
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blindes vor der Klausenburger ev. Gemeinde gehalten von Μ. 
L. Oberseelenhirten der erwähnten Gemeinde an den beiden 
ersten Tagen des Jahres 1820). A szent szövetség előnyeit a 
következőkben látja 1. a félreismert keresztyénség helyreállítá-
sában és az emberiség összes szellemi erőinek fejlesztésében 
igazi erkölcsös és keresztyéni élet szolgálatában, 2. a testvéri 
szeretet fokozásában, 3. a polgári béke áldásaiban. 

De a fejedelmek szövetsége az alattvalókra is bizonyos köte-
lességeket ró. Ezek pedig (II. beszéd) az áldás mindhárom fajára 
vonatkoznak. 1. a lélek belső békéjére, 2. az egyház békéjére és 
3. a külső polgári békére és magunk részéről rajta kell lennünk, 
hogy mindezeket tőlünk tehetőleg előmozdítsuk. Teljesítenünk 
kell tehát a felebaráti szeretet parancsát és engedelmességet 
tanúsítani a fejedelmek rendelkezései iránt. Nem tudjuk, hogy 
később is ennyire lelkesedett-e L. a szent szövetségért. Annyi 
bizonyos, hogy politikai tekintetben soha sem látszik radikális-
nak, de még annak sem, amit nálunk egy időben „haladónak" 
neveztek. Lehet, hogy ezen konzervatív állásfoglalásához hozzá-
járult az a személyes megfélemlítő tapasztalata, hogy a Martinovics 
féle összeesküvésben részes barátját Öz Pál ügyvédet 1795. 
junius 3-án kivégezték. De valószínűbb, hogy a nagy politikai 
kérdések soha sem vonzották, ő családjánák, hivatásának, egy-
házának élt és dolgozott és e mellett hű alattvalója volt királyá-
nak. Legérdekesebb és nagy feltűnést keltett alkalmi beszéde az. 
melyet a reformáció háromszázados jubileuma ötletéből 1817. de-
cember 28-án tartott.1 Textusa Kol III, 12—15. Ebből kiindulva 
kifejti, hogy a reformáció évfordulójának legméltóbb megünnep-
lése az volna, „ha indíttatva a protestantizmusnak helyesen fel-
fogott szellemétől az összes keresztyén hitfelekezetek az egy Isten 
családjában leendő egyesülésére gondolnánk, ami ép a keresztyénség 
célja" (i. m. 100.). L. kijelenti, hogy ő nem gondol a kath. egy-
házba való visszatérésre, hanem azon okok lassú elhárítására, 
melyek ker. hitfelekezetek elszomorító szakítását létrehozták. Ne 
csak külső türelmesség és megférés legyen közöttük, hanem igazi 
keresztyén nyájasság, szelídség, szeretet. . . . Korunknak jutoti — 
úgy mond — a vallásban eljövendő egyetértésnek első lépése 
(i. m. L. nyilván a prot. unióra gondol) ezen az úton kell tovább-
haladnunk és a magunk részéről akkor cselekszünk leghelye-
sebben, ha a polgári jogok feletti vitákba, melyekbe más vallá-
suakkal keveredünk, soha sem rántjuk bele a vallást. Wer den 
wahren und echten Geist des Protestantismus kennt, welcher 
ein Geist des nüchternen Forschens und Überlegens, ein Geist 
der Prüfung und Untersuchung des Wahren, des Schönen und 
des Guten ist, woraus er dann das anerkannt Beste wählt und 

1 Jakob Glatz: Sammlung, einiger Jubelpredigten, gehalten bei der Feier 
des dritten Jubelfestes der Reformation in den kais. königl österr. Staaten. 
Wien, 1818. 97-109 . 
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sich aneignet; wer, sage ich, diesen großen Geist eines Luther 
und Melanchthon kennt und nebenbei auch noch von dem guten 
Geist des Christianismus, wie er sich vorzüglish in den Briefen 
des Schoosjüngers Christi Johannes ausspricht, beseelt ist: der 
wird sicher völlig einverstanden mit mir sein; der wird mir das 
Zeugnis nicht versagen, dass ich heute als ein echter Protestant 
Worte des Friedens an Eure Herzen gerichtet habe. Indessen bin 
ich doch weit davon entfernt, Euch meine Ansichten aufdringen 
zu wollen. Als Protestanten habt Ihr nicht nur das Recht, son-
dern auch die Pflicht, alles nach der heiligen Schrift zu prüfen. 
Prüfet daher auch meine Ratschläge, die ich Euch heute gegeben 
habe, und findet Ihr darin etwas, was mit den Ansprüchen der 
heiligen Schrift streitet, so sprechet mein Urteil" (i. m. 109.) . . . . 

Arról lehetne vitatkozni, hogy nem lehetett volna-e a refor-
máció évfordulóján más témáról is beszélni, hiszen a reformátorok 
és a reformáció nagy történeti jelentősége annyi bő tanulsággal 
kínálkozik, — de hogy Liedemann beszéde magasztos érzületről, 
fenkölt gondolkodásról és bátor színvallásról tanúskodik, az 
semmt kétséget sem tűr és a végcél tekintetében és csak igazat 
adhatunk neki. Szomorú volna, ha a Jézus evangéliuma alapján állók 
sohasem és semmiben sem érthetnék meg egymást! Ugy látszik külön-
ben, hogy ez Liedemannak egyik legkedvesebb eszméje volt, amit 
gyakran, nyilvánosan és magánkörben ismételt és azért ép e 
fontos napon újból hallgatói szivébe akart vésni.1 Beszédei egyéb-
ként Liedemannt nem közönséges lelkipásztornak tüntetik fel. 
Komolyan vette hivatását, gondosan készült prédikációira és amig 
csak ereje bírta, hatást is tett velők. Bennök a kor Ízlésének 
adózva nem törekszik irásmagyarázatra, hanem a bibliai idézetet 
rendszerint csak hangulatkeltésre vagy szokásból használja fel, 
sokszor meg csak fogantyúnak, hogy épitő- de különösen erkölcsi 
irányban hasson híveire. Racionalista ő, de sohasem ízléstelen, 
lapos, mert van kellő invenciója, vannak eszméi és van gazdag 
szókészlete. Persze, nem szabad őt a mai egyházi szónoklat mér-
tékével mérni, hiszen ma úgy a liberális, mint a pozitív irány 
egészen más követeléseket támaszt, mint a minőknek L. eleget 
tehet. Általában közelebb áll a mai liberális beszéd szelleméhez, 
csak az a hibája, hogy nem nyúl bele az emberi élet teljébe, 
nem fejteget minden napi aktuálitást a keresztyénség néző-
pontjáról, hanem inkább általánosságokban mozog. Hiányzik 
természetesen Jézus személyiségének helyes értekelése is — 
mélyebb lélektani és történeti kutatás alapján. A bibliai szöveg 
alkalmazása és felhasználása pedig, amennyiben egyáltalán elő-
fordúl, éppen nem mintaszerű. Ugy tetszik, hogy felfogása némi 
változáson ment át (pontosan nem lehet megállapítani, mert kéz-
iratban maradt beszédei közül egy 1797-ből, 21 1832-ből, 7 
1833-ből való), a mennyiben később, élete vége felé valamennyire 

' Josef Trausch: Schriftsteller-Lexikon II. Kronstadt 1870. 357. lap. 
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szinte észrevétlenül közeledik a pozitivebb álláspontjához, mégis 
úgy, hogy régebbi irányát sem tagadja meg egészen. 

1832 és 1833, Liedemann életének két utolsó tevékeny esztendeje. 
Ez időtájt élénk levelezésben áll Schuderoff-fal, megéri az akarat-
szabadságról szóló műve kiadását és egyéb kész müveinek is 
keres kiadót. 1832-ben másodszor is nősült (van egy kéziratos 
prédikációja 1832-ből e jelzéssel: am 12. Sonntag nach Trinitatis 
bei der Rückkunft von meiner zweiten Vermählung gehalten). 
1834-ben érte az első szélütés és akkor már csak Schuderoff-
nak L. hozzátartozóihoz intézett leveleiből értesülünk sok szen-
vedéséről, reménytelen állapotáról, melytől végre megváltotta a 
halál. 1837. ápril 14-én halt meg legidősebb leányánál Brandecker 
Simon, marosvásárhelyi gyógyszerész feleségénél. Az „Erdélyi 
Híradó" 1837. évi 31-ik száma a következőkép emlékszik meg 
a halálesetről; Marosvásárhely áprik 15-én. „A tegnapi napon 
halt meg itten szerető gyermekei karjai közt kolozsvári ev. Luthe-
ránus igen érdemes pap tiszt. Liedemann Márton úr gutta ütésből 
szármozott tartós elgyengülés következtében élte 69-ik évében. 
A tisztelt tudós férfiú ifjabb esztendeit Magyarországon mint a 
lőcsei ev. lutheránum gymnasium rektor professora közhaszonnal 
töltötte, s több ma nevezetes hivatalokat viselő érdemes emberek 
nevelésébe és tanításába haszonnal befolyt. Mint kolozsvári pap 
nemcsak közönsége, de a különböző hitű emberek szeretetét, 
becsülését méltán birta. A kolozsvári díszes újonnan épült Luthe-
ránus templom a boldogultnak hosszú időkre fennálló emléke, 
melynek felépítését köztudat szerint is főként csak a néhai ér-
demes pap ritka buzgóságának és fáradhatatlan szorgalmának 
lehet köszönni. Papi hivatala minden ága lelkiismeretes vitele 
mellett üres idejét a tudományoknak szentelte, azokban az idővel 
előhaladott s különösen az erkölcsi tudományt tárgyazó kiadott 
tudós munkáji úgy tudományos szép esméreteinek, mint jóra 
törekedéseinek e levén példái. Légyen áldott betses emléke azon 
érdemes férfiúnak, kinek minden világi munkásságát a közemberi 
szeretet nemes érzése vezette!" 

Becsületes, nemes példaadó jellemképe kiegészítésére közöljük 
még végrendeletét, vagyis utolsó szózatát gyülekezetéhez, mely 
szózat Hintz emlékbeszédét befejezi: 

„O hütet Euch, um mich zu klagen 
Ihr Lieben, wenn von meinen Tagen 
Der letzte wird entschwunden seyn. 
Auch wenn der Tod Vernichtung wäre 
So müsstet Ihr durch keine Zähre 
Des Freygelassenen Grab entweihn. — 
Doch gleich dem holden Morgensterne 
Winkt uns aus heilig dunkler Ferne 
Der neuen Freydstadt Wiedersehen. 
Nach ihr erhellet Eure Blicke 
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Ihr Freunde! Meines Amtes Schmuck, 
Wenn mich der Vater der Geschicke 
Von hinnen ruft — ein sanfter Druck 
Der Hand, die oft ans Herz Euch presste 
Liebkose meine kalten Reste. — 
Und wollt Ihr meinen Tod begehen, 
So weiht den Tag zum Freudenfeste 
Und widmet es dem Wiedersehn. 
Nur sucht mich nicht in meinem Grabe 
Nein, mein Gedächtnis — Denkmal sey 
Die Kirche, wo ich sorgenfrey 
Mich oft mit Euch erbauet habe. 
Hier feyert Liebes-Mahlen gleich 
Ein heitres Bundes-Mahl im Stilin 
Und löst des Pfarrers letzten Willen: 
„Seyd tugendhaft und liebet Euch!" Amen. 

Goethe mondja: „Höchstes Glück der Erdenkinder ist ja die 
Persönlichkeit." Ezt a legfőbb jót L. elérte, kiforrott, nemes 
jellem volt határozott célokkal, erős erkölcsi öntudattal és mélyen 
vallásos érzéssel. És ez nagy érték akkor is, ha irodalmi hagya-
téka talán nem is az, amit maradandó becsünek mondanak, ha 
dolgozatai nem is az élő irodalom, hanem inkább csak az irodalom-
történet emlékei. Nemes lelke, önzetlen tevékenysége rászolgált, 
hogy ép ez esztendőben újítsuk meg emlékezetét, különösen azért, 
mivei a protestáns szellemnek 100 évvel ezelőtt oly magasztos 
értelmezést adott.1 

Lic. dr. Szelényi Ödön. 

1 Befejezvén cikkemet, kedves kötelességet teljesítek, ha há.ás köszö-
netemet nyilvánítom Czirják Hermin úrhölgynek, hogy kegyes volt, dédapja 
irodalmi hagyatékát, levelezését, a gyászjelentéseket és egyes műveket ren-
delkezésemre bocsátani. A másik hölgy, kinek hálával tartozom, Huttern Berta 
ő nagysága azóta a jobb hazába költözött, tehát nem érte meg e kis mű 
megjelenését, melyet talán örömmel fogadott volna! Ha a tehetség hiányzott 
is, a jóakarat minden esetre megvolt nagyérdemű ősük sokoldalú tevékeny-
ségének és nemes jellemének méltatására. A csak családi érdekű mozzanatokat 
azonban természetesen mellőznöm kellett helyszűke miatt. 



Könyvismertetés. 

Valdemar Ammundsen: Krig og Krigsförende Kristne. Strejflys 
fra Kyskland, Frankrig, England. Köbenhavn 1916. 2661. (Hdboru 
és a hadviselő keresztények. Villanófény Németországból, Francia-
országból, Angliából). 

A hadiirodalom óriási anyagában már annak egy ága, a val-
lási vonatkozások tárgyalása is, tekintélyes irodalmat képez. 

Ammundsen, a hadakozó államok közül a neki legkönnyebben 
megközelíthető hármat veszi tekintetbe s ezekben is oly óriási 
anyagra talált, melynek alapos feldolgozására szinte kevés egy 
ember. Ez a háború, dacára a sok helyen bekövetkezett papíros 
hiánynak, a papiros terén és óriás méretű. 

Ammundsen maga beismeri, hogy végleges ítéletet a háborúnak 
vallásos eseményeiről és következményeiről sem mondhatunk; 
mert ezek az eseméuyek sincsenek még lezárva. 

Nem is akar inást, mint megkisérleni beállítani a háborút 
egyháztörténelmi világításba - és ez a világítás is csak villanó-
fényszerű. 

A világháború kezdetén minden, még az irodalom is a hadi 
cél szolgálatában állott — s azonfelül az egész irodalom censura 
alatt áll, még részben a semleges országokban is. 

Ammundsen műve négy főrészből áll. A bevezetésben szól a 
közös vonásokról, azután külön részekben tárgyalja Németországot, 
Franciaországot, Angliát. 

Németországnál, külön fejezetekben szól a népies és törté-
nelmi előfeltételekről, a háborúról és a szellemi mozgósításról, a 
szellemi védelemről, az erkölcsről és politikáról. 

Franciaországnál a következő fejezetek vannak: 1. Népies és 
történelmi előfeltételek. 2. A helyzet és hangulat a háború alatt. 
3. Katholikusok a háború alatt. 4. Protestánsok a háború alatt. 

Angliánál a következő fejezetekben tárgyalja megfigyeléseit: 
1. Népies és történelmi előfeltételek. 2. Állásfoglalás szemben a 
háborúval. 3. A háború hatása. Keresztény önbírálat. 

A háború kezdetén, ha az ember az egyházi lapokat olvasta, 
oly benyomást nyer, mintha a háború hatása csupa megtérést 
eszközölt volna. De ez muló tapasztalat, a valóság egészen más. 
A tapasztalatokat következő nyolc pontban foglalja össze: 

1. A háború kezdetén erős vallásos változás volt észlelhető 
különösen a katonák közt és otthon a népnél is. 
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2. A háború által felkeltett vallásosság első sorban absolut 
függési érzés és odaadás egy magasabb hatalommal szemben. 

3. A háborús vallásosság egybeolvad az otthonból hozott be-
nyomásokkal és az ismert egyházi formákat veszi fel, de ez 
utóbbiak oly kis jelentőségűek, hogy katholikusok, protestánsok, 
zsidók közös vallásos érzésben találkoznak. 

4. A háborús vallásosság a legértékesebb és a keresztény-
séggel leginkább egyező része az Isten akaratában és gond-
viselésében való megnyugvás, mely azonban a sorsban való hitté 
alakúihat át. 

5. A keresztény hit legmélyebb része, a bűntudat és Krisztus 
személyének hitben való megragadása, kevésbbé lép előtérbe a 
háborús vallásosságban. 

6. Amennyiben a háborús vallásosság nem tartalmaz erős 
szakítást a bűnnel és személyes üdvátélést, nagyon sokszor in-
gadozó és nélkülözi a nagyobb erkölcsi erőt. 

7. A háborúnak van egy irányzata, mely egy nem evangelikus 
vallásosságot mozdít elő, mely ismét háromféle alakban nyilvánul: 
1) Általános idealizmus. Ezt képviseli Troeltsch tanár Berlinben. 
Szerinte le kell mondani arról, hogy radikálisak legyenek és ab-
solút keresztények. A német nép szerinte megtalálta hitét, ez a 
Kant Fichte féle kötelesség vallás. 2) Nemzetiségi kultusz. Sokak 
részére értékesebb és fontosabb az ó testamentom, mint az új 
tes tamentom; mert az előbbi harcias és bosszúálló könyv s állan-
dóan inkább a nép egészére tekint, mint az egyesre. 3) Külső 
tekintély hit és babona. Ez különösen a katholicizmusra kedvező. 

8. A háború nem annyira teremtő, mint inkább leleplező. Kü-
lönösen a kezdetén leleplezte, hogy az emberekben él egy erős 
vallásos szükségérzet. További folyamában a háború a többséget 
brutálissá teszi, a kisebbséget mélyíti. Az utóbbi eset áll be ott, 
ahol az előzmények vagy a külső hatás az embereket a termé-
szetes vallásból az evangeliom kereszténységébe vezeti. Az utóbbi 
.részben idézi az osztrák diákmozgalom titkárának következő meg-
jegyzését: „Nincsen semmi sem, ami szent háborúnak nevezhető. 
Minden háború ördögi. A valóságban a háború nem teremtett egy 
atomnyi vallásos értéket sem, az csak rombolt". 

N é m e t o r s z á g . 
A szerző szerint a német jellemnek három alapvonása van : 

1. bensőség, 2. alaposság, 3. harciasság. A német alaposság tette 
azt lehetővé, hogy a németek vezetnek az iparban és tudomány-
ban. A hatalomimádás a dán körökben ís követőkre talál. Am-
mundsen szerint a német militarizmus követése kigyógyítaná a 
dánok nemzeti betegségét. Csakhogy ez a gyógymód a paciens 
hálálát okozná. Ha a hatalom a legfőbb, úgy egy kis nemzetnél 
az ilyen gondolkodásmód egyenlő a halálos ítélettel. Ammundsen 
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elismeri, hogy a dánok egész kulturája német alapokon nyugszik, 
bár a modern német kultura ellenszenves is nekik. 

Ammundsen nem helyesli Luthernek erős kifakadásait a paraszt-
lázadáskor. (Ebből meríti Walther tanár fő érveit „Deutschlands 
Schwert durch Luther geweiht" című művében). Szerinte éppen 
az, aki Luther iránt adósnak érzi magát, fájdalommal kénytelen 
beismerni, hogy személyiségében volt valami meg nem szentelt 
részlet. És amilyen ő, olyan az ő nevét viselő egyház is. Kez-
dettől fogva nem sikerült a lutheránus reformációnak organikus 
viszonyt teremtenie a vallás és erkölcs között. Bizonyára Luther 
nagy gazdagságát a termékeny gondolatoknak hozta felszínre az 
erkölcs és vallás viszonyára nézve. De azért nem sikerült a 
lutheránus egyháznak, hogy tanában és életében kifejezze elválaszt-
hatlan egyesülését a hitnek és erkölcsi cselekedetnek, amint azzal 
az új testamentomban találkozunk. (Gondoljunk csak a lutheránus 
igazhitűség korszakára Németországban vagy Dániában, pl. arra 
az igazi lutheránus nemes emberre, aki nem látott bűnt abban, 
högy tökrészeg lett, de aki őszintén megvigasztalódott, hogy 
Krisztus engesztelő halálában bűnbocsánatot nyer?) Sajnáljuk, 
hogy a tudós tanár ilyen következtetésre jut. Ezt kifogják hasz-
nálni a jezuita páterek. A jelenkori Németország nem áll Luther 
befolyása alatt. Hiszen Ammundsen is idézi Sombart tanár ki-
jelentését, aki elitéli Kantot is; mert az örök békéről írt. Sombart 
szerint aki ilyesmit ír, az vétkezik a németség szent lelke ellen!" 

Kiváló német theologusok 1908-ban, „A mi vallásos nevelőink" 
című műben, következő sorrendet állapítottak meg: Mózes és a 
próféták — Jézus — Pál apostol. — Origines. -— Augustinus 
Bernát — Assisi Ferencz. Suso — Wicklif és Hus — Luther — 
Zwingli Calvin — Spener — Goethe és Schiller Schleier-
macher — Bismarck". A legutóbbi vallásos nevelőtől ered az a 
mondás : „Mi németek csak az Istentől félünk és senki mástól 
ezen a világon". Ε híres mondásra nézve megjegyzi Ammundsen, 
hogy azt a kérdést kellene tisztázni, mit értett Bismarck az isten-
félelem alatt? 

Az a lelkesedés, mely a háború kitörésekor Németországban 
- volt, szinte páratlanul áll a világtörténelemben. Lelkészek, theo-

logiai tanárok egyaránt lelkesednek a háborúért. Nincs különbség 
a konzervatív és liberális irány között. A vallásos hadiiratokban 
azonban bizonyos szertelenség lépett fel. 

Katholikus részről is irodalmi csatasorba álltak a theologusok. 
Egy nagy műben (Deutsche Kultur, Katholizismus und Weltkrieg 
1915) szálltak szembe azon francia állítással, mintha Német-
ország vallásháborút folytatna a katholicismus ellen. Ammundsen 
szerint ezt az állítást nem is nehéz megcáfolni, amikor Német-
ország szövetségese a klerikális Ausztria. 

Az erkölcs és politika fejezete alatt hozza a német tudósok 
nyilatkozatát. Belgiumot illetőleg az orthodox és liberális theo-
logusok egyformán vélekednek. 
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A német theologusok sokszor valóban különös kijelentésekre 
ragadtatják el magukat. így Troeltsch szerint nem szabad többé 
missziót íizni a mohamedánok között. Herrmann marburgi tanár 
aki „Verkehr des Christen mit Gott" című művében hitét és theo-
logiáját a Krisztusra alapította egészen, most azt mondja, hogy 
a törökök közel állnak az Isten hatalmában vetett hitben és er-
kölcsben a németekhez. 

Preuss irodalom történész Németországot a szenvedő Krisztus-
hoz hasonlítja az Alig. ev. luth. Kirchenzeit.-ban (1915 17/9), ez 
ellen ugyanazon lapban tiltakozik Römer. 

Részletesen tárgyalja Ammundsen azok küzdelmét, kik az.ért har-
colnak szellemi fegyverekkel, hogy a keresztényit ne nyomja el telje-
sen a nemzeti. Ezek között az első helyet foglalja el Foerster mün-
cheni egyetemi tanár, de ez nem theologus, hanem paedagogus. 
Sokat idézi Ammundsen ily irányban a zürichi Ragaz-lelkészt is. 
A német theologusok egy része ujabban azon nézetben van, hogy 
a háború vallásilag nem épít. így a lipcsei tanár Hauck is azt 
mondja: „Nem hiszem, hogy a háború valóságos változást idézne 
elő népünk vallásos állapotában." Hogyan is jöhettek keresztény 
lelkészek és theologiai tanárok arra a gondolatra, hogy ágyú és 
puskatűz, bomba és vérontás megújíthatja és mélyítheti ezt a 
keresztény hitet, melynek alapítója azt mondta : „íme elbocsátlak 
titeket, mint a juhokat a farkasok közé." A háború sohasem 
hozott vallást és nem emelte a vallásosságot, ínég a keresztes 
háborúk sem. Németország legháborúsabb századáról 1813—1915. 
igen helyesen jegyzi meg Reinhold Planck : „1813—1915. egyház-
történetének eredménye lelki tekintetben nagyon sovány, dacára 
a professzorok óriás tudományos munkájának és az egyház vezetők 
szervező képességének". 

II. 

Franciaország. 

A francia nép jellemzésénél a szerző igazot ad Matthieu-nek, 
aki szerint a francia szellemi élet csak akkor érzi magát jól, ha 
ellentétben lehet a hivatalosan fennállóval szemben. Franciaország 
a nagy meglepetések országa. A középkorban ő a gót stíl meg-
teremtője 

Franciaország legnagyobb fia Calvin, matematikus világos 
szellemét a reformáció szolgálatába helyezte de kénytelen volt 
Franciaország határain túl működni. A katholikus egyház 1700 felé 
virágzott ez országban — és a ledér erkölcs és felületesség lett 
úrrá. XIV. Lajos udvara férfiai és hölgyei meghallgatták a templomi 
retor művésziesen kidolgozott szónoklatát, meg is lettek talán 
hatva, de azután régi életmódjukhoz visszatértek. Itt kezdte a fa 
gyökereit a féreg emészteni. A hugenották egyháza erkölcsi és 
vallási komolyság, polgári arravalóság és theologiai tudomány 
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tekintetében minden más egyház felett állott — s ennek kellett 
Franciaországban elpusztulnia. 

A francia jellem legveszélyesebb része Voltaire-ben nyert ki-
fejezést. Volt benne erős érzés a humanitás, szabadság és igaz-
ságosság iránt — de daemoni erővel tönkre akart tenni minden 
szent érzést, minden ünnepélyest és nagyot nevetségessé téve. Ο 
az igazi úttörője annak a reménytelen francia skepsis-nak, amely 
mindent megért és mindent megbocsát. 

1870 után a róm. kath. egyház külső hatalma egyre fogy, 
egészen az állam és egyház teljes különvállásáig. 

Vezető szellemek a francia filozófia terén Bergson és Boutroux, 
ez utóbbi összeakarja egyeztetni filozófiáját egy liberális katholi-
cizmussal. 

Hát a francia protestantizmus? Ez az államsegély megvonása 
után nehéz helyzetbe jutott. Tanárai, kiváló papjai és aránylag 
túl sok egyházi lapja van. Van tehát kiváló tiszti kara, de köz-
legénység nélkül. A protestantizmus Franciaországban nem nö-
vekszik. A franciák szokásos ellenvetése, hogy a protestantizmus 
„könyvvallás" és nincs forradalmi érzéke. 1904-ben azt írja a 
protestantizmusról Passy: „Egészben véve a protestantizmus kon-
servativ és polgári, annak nincs érzéke a nép lelke mélyében 
megmozduló vágyak iránt, nincs érzéke a forradalmi elvek iránt.. . 
A protestáns lelkészek fő óhaja, hogy hagyják őket nyugton." 

A modernizmus képviselői sem tudtak mélyebb hatást gya-
korolni. A protestantizmustól távol állnak, mert az szerintök 
történelemellenes módon izolálni és tisztelni akar egy régi könyvet. 

1870 után még nehezebb lett a protestánsok helyzete, mivel 
a „német" vallásnak tekintették azt és számuk Elszasz elveszté-
sével apadt. Az ifjúság alapérzelmében nacionalista, militarista és 
katholikusá lett". A „tett" volt a jelszó. Megutálták a frázis 
uralmát. 

Franciaországban a legkiválóbb irók azt igyekeznek Dizonyí-
tani, hogy ők a háborút nem akarták, hogy az reájok kény-
szerített háború. 

Különösen nagy gúnnyal fogadják a „kultura" szót, mely 
szerintük nem egyéb, mint a német egoismus visszatükrözése. A 
„revanche" gondolata ellen fordult Séailles tanár azt írva Romain 
Rolandnak egy nyilt levélben: „Azok az emberek, akik a meg-
torlásról beszélnek, rendesen gyermektelenek. Ugyan, melyik atya 
teszi könnyű szívvel fiát gyújtogatóvá és gyilkossá?" 

A gyűlölet a háború alatt rettenetes erőt vett a francia sziveken. 
A francia katholicizmus vallásháborúnak nevezi ezt a háborút; 

de ezt már előbb is megcáfolta a szerző. 
A francia protestantizmus helyzete nehéz. Eleintén a felekezetek 

között egyetértés volt. A protestánsok általában elitélték a há-
borút s lelkiismeretüket azzal ügyekeztek megnyugtatni, hogy ez 
a háború az utolsó háború, amelynek célja a háború leküzdése. 
Westphal tanár szerint lehetetlen, hogy ezt a háborút még egy 
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háború kövesse; mert a háború bűntény és romlás. Doumergue, 
Calvin híres életírója, analizálja a kulturát, amint az Bismarck 
Németországjában kifejlődött, ahol az Istent magát is németté 
tették. Szerinte a mai állapot őrület s meg kell szabadítani a 
régi, valódi Németországot, Luther és Kant Németországát. Ké-
sőbben a protestantizmus helyzete egyre súlyosbodott. A francia 
közoktatásügyi miniszter kivonatokat (hamis idézetekkel) készített 
a német tábori lelkészek prédikációiból, azokat terjesztette a nép-
iskolában, a nép között és a katonaságnál! Ezek a hamis idéze 
tekkel tarkított prédikációk alkalmasak voltak a protestánsok 
gyűlöletének újból való felélesztésére. 

III. 

Anglia. 
Anglia népies és történeti előzményeinek leírásánál a szerző 

kiindúl egy esemény elbeszéléséből. A háború előtti évben Rómában 
egy német orvos egy dánnal vitatkozásba bocsátkozott az ango-
lokról. A német orvos azt mondta: „Csodálatos, hogy csak an-
golul lehet azt kifejezni: „Ez humbug!" A dán azzal replikázott: 
„Csodálatos, hogy csak angolul lehet ezt kifejezni: „Ez gentleman." 

Az angol nép lelket jellemzi a loyalitás, konzervativizmus. Az 
individualizmus és szabadságérzet sehol sincs annyira kifejlődve. 
Onnan ered az a közmondás is: „My house is my castle". 

A reformált ébresztő typus hazája Skótország — ez hozta 
létre a methodizmust. A methodizmus szülötte az üdvhadsereg. 

Az angol államegyház „The Church of England" kifejezője 
Anglia történetének, népjellemének. Már a középkorban is Ró-
mával szemben megbírta őrizni önállóságát. Ma egyaránt távol 
tartja magát úgy Rómától, mint a protestantizmustól. Azt mondják 
ők katholikusoic, de nem római katholikusok. Szerintük az evan-
gélikus lelkész igehirdető, míg az anglikán lelkész a gyülekezet 
vezetője az imádásban. Az angol keresztények elvetik azt a német 
theoriát, mely szerint a politika teljesen független a vallástól. A 
vallás a mindennapi életben is érezteti hatását. Ott a szocializmus 
nincs oly éles ellentétben az egyházzal és vallással, mint Német-
országban. Még a sztrájkot is egyházi énekkel kezdik. De éppen 
e téren meg van a farizeismus nagy veszélye. A vallásosság külső 
formái mellett a szívben az aranybornyu szeretete foglalt helyet. 

Az angol politikusok egyik typusa Gladstone, Bismarck kor-
társa. Keresztény elvek uralma alatt állott. Követelte a méltányos-
ságot Írországgal szemben. Védelmezte a megcsonkított bolgárokat. 
A szultánt nyilvánosan gyilkosnak nevezte el. Gladstone a szerző 
szerint a legnemesebb és a keresztény ideálhoz legközelebb álló 
államférfiú. 

Gladstonetól nagy a távolság Lloyd Georgeig. Ez utóbbi bap-
tista, lehetőleg őszinte demagóg rajongó alürökkel. Egy munkás 
fiú, aki igazán érdeklődik a munkás kérdés iránt. 
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A háborúval szemben a kväkerek határozott állást foglalnak 
el. Ez a kis vallásos párt nagy hatással volt az angol közvéle-
mény bizonyos köreire. Az ő elvük az : Jézus szava és szelleme, 
különösen az ő keresztje, megtilt minden háborút, s ezt az elvet 
minden kompromisszum nélkül keresztül kell vinni, dacára a néppel 
való szolidáris érzésnek; vagy magunk is azon militarizmusba 
sülvedünk, amelyről azt állítjuk, hogy leakarjuk küzdeni. 

De nem csak a kväkerek, mások is nyíltan fel mertek lépni 
a háború ellen. így a híres londoni lelkész W. E. Orchard azt 
mondta : „Mikor mi angolok azon rettenetes tan ellen küzdünk, 
mely szerint a hatalom jog, nem szabad elfelednünk, hogy mi is 
oly metódusokkal harcolunk, melyek szintén a hatalomra hivat-
koznak és amelyek odairányulnak, hogy megerősítsék éppen azon 
tant, melyet melyet tni ledönteni igyekszünk. Hatalomimádást 
nem lehet hatalommal ledönteni, amint a sátánt sem lehet sátánnal 
kiűzni." De ugyanaz a lelkész azt mondja, hogy az őskeresztények 
elvetették a katonai szolgálatot; ha az egyház későbben is azt 
követelte volna, hogy a keresztény ember ne viseljen fegyvert, 
úgy nem lett volna egyház és többé háború sem. 

Az egész angol tradícióval ellenkezik az általános védkötele-
zettség behozatala. Angliában kivételt tettek azokkal, kik lelki-
ismereti meggyőződésből nem akarnak viselni fegyver}, azon elvből 
kiindulva, hogy a lelkiismeret az állam törvényei felett áll. 360 
kväker jelentkezett felmentésre; de ezek köziií csak 70-et men-
tettek fel teljesen. A kväkerekkel szemben sokkal enyhébben 
jár el a hatóság, mint másokkal, kik szintén a lelkiismeretre hivat-
kozva tagadják meg a katonai szolgálatot. 

A komolyabb vallásos körök úgy igyekeznek feltüntetni a 
háborút mint egy szomorú szükségességet. Vannak azonban vad 
harcias papok, kik valóban inkább illenének Mohamed, mint 
Krisztus követői közé. Ezek közé tartozik a londoni püspök, 
Winnington Ingram. Egy háborús istentiszteleten 1914. októberben 
a szt. Pál templomban prédikált ap. cselek I. rész, 24. verséből 
kiindulva: „Te, Uram, ki mindeneknek szivét ismered, mutasd 
meg a kettő közül egyiket, a kit kiválasztottál". Azt mondja 
tovább, hogy ők két evangeliomot állítanak Isten elé. Az egyik 
az örömhír Krisztus emberrélevéséről, mind azzal, ami abból 
folyik: alázatosság, önzetlenség, szótartás. Az inkarnació ezen 
evangéliumát vallja Anglia, ha gyarló módon is. A másik evan-
geliom a német, a mely szerint a hatalom a jog; ennek elterje-
dése megmagyarázható részben abból, hogy Németországban az 
emberré lett Isten fia helyett egy gyenge emberi Jézus alakot 
fogadtak el. Most a háborúban arra kérjük Istent, hogy válasszon 
a két evangeliom közül és tegye nyilvánvalóvá, hogy melyiket 
terjessze ezek közül a misszió". 

Az angol háborús papok, de meg a baptista Lloyd George 
miniszter is egyházi és világi beszédeikben szeretik felhozni a 
német hitetlen theologiát, mintha Anglia ezektől teljesen ment lenne. 
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Vannak azután papok és theologusok, akik azt igyekeznek 
bebizonyítani, hogy a háború nem ellenkezik a kereszténységgel. 
Így Dr. Mozley egyik prédikációban azt mondja, hog^ a keresz-
ténységnek nem feladata a vi lágrendjét megváltoztatni; az el-
ösmeri a természetes viszonyokat, azzal a háborút is, melyet 
sehol sem ítél el az új testamentom. A háborúban egész bizo-
nyára van valami gonosztevő rész; de nem követnek-e el napon-
ként több bűnt Európa minden nagy városában, mint a leg-
nagyobb ütközetben? A háborúban van komoly morál is, mely 
Isten gondviselése által behelyezett azon tényen nyugszik, hogy 
az egyik ember szenved a másikért. Nem csak az önvédelem 
igazolja a háborút, hanem a történeti erők hatalma, melyeknek 
nyomán új mozgalmak lépnek előtérbe és a világ felosztását a 
népek között megváltoztatják". 

A papok és theologusok többsége nem osztja ezt a nézetet, 
mely szerintök közel áll a Treitschka—Bernhardi féle világnézethez 
s makacsul ragaszkodnak ahhoz a rajongó feltevéshez, hogy az 
a háború az utolsó háború. A skot theologus Dr. Cairns azt 
mondja azoknak, kik a háborút kiírthatlannak tartják az emberi 
természetből: „A háború rákfenéje mélyebben van talán megerő-
sítve az emberi szervezet szövetébe mint a többnejűség és rab-
szolgaság? Azoknak is meg voltak a Bernhardi-aik és mégis 
elestek." 

Az angol farizeismus és képmutatás ott jut leginkább előtérbe, 
ahol hangsúlyozzák a jogért való ideális harcot, holott az anyagi 
előnyökkel áll összefüggésben. Egyesek hangsúlyozzák is, hogy 
magában Angliában kell eltávolítani a szociális igazságtalanságot. 

A Canterbury érsek felszólította papjait, hogy írjanak alá egy 
feliratot a kormányhoz, melyben azt kérik, hogy ne viszonozzák 
a háborúban részt nem vevők megölését és sebesítését. Az evan-
gélikus szabadegyházak szintén csatlakoztak ehhez a rezolucióhoz 

A gyűlölet elvakította a vallásos körök szemét ís. A „Lusi-
tania" elsülyesztése óta ez a gyűlölet növekszik, 

Hasonló irányban amint Németországban Foerster működik 
Angliában a bristoli egyetem történelem tanára G. H. Leonard. 

A háború éles éket vert a keresztény gondolkodók különféle 
nyelvű táborai közé is. Egy bizonyos. Az Üdvözítő szomorkodik 
— látva a keresztény népek vérontását és ebben a véron-
tásban azok szerepét, kik egyházának püspökei, papjai, theologusai. 
A háború sok drága léleknek, sok pótolhatlan értéknek pusztu-
lását jelenti — de talán sok frázist és hazugságot is leront. A 
keresztényság a világ fiai szerint csődöt mondott — elveszti 
világi javait, melyek között sok konvencionális hazugság is volt. 
A kereszténység igazi értékei még ezen rettenetes földrengésben 
sem veszhetnek el — mert azokat a rozsda meg nem emésztheti, 
a tolvajok ki nem áshatják. 

Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond. 
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Dr. Horváth József: Bölcsészettörténet. I. kötet: Az ókori 
filozófia története. Pápa (Ref. főisk. könyvnyomda) 1914. 816 
lap. A „Ref. Egyházi Könyvtár" X. kötete. Átnézték Dr. Antal 
Géza pápai és Dr. Rácz Lajos sárospataki theol. akad. tanárok. 

Az Antal Géza szerk. alatt megjelenő Ref. Egyházi Könyvtár 
Horváth József bölcselettörténetének kiadásával is egy igen érté-
kes munkával ajándékozta meg még mindig szűkös hazai prot. 
theol. irodalmunkat. Műve 2-ik bővített kiadása még 1904-ben meg-
jelent Bölcsészettörténetének. Külső kiállítását és szerkezetét ille-
tőleg inkább tudományos tan- és kézikönyv, mintsem „a művelt 
bölcsészetkedvelő közönségnek" szólló filoz. munka. Ha utób-
binak szólana, inkább Eucken: Lebensanschauungen grosser 
Denker" c. művének formájában és beosztásában kellett volna 
megjelennie. A rengeteg idegen nyelvű forrás, idézet és iroda-
lom felsorolása tudományos tan- és kézikönyvre vall, mely mint 
ilyen p. o. az előadásokhoz sike; rel használható. 

Csakugyan legterjedelmesebb bölcsészettörténeti munkánk 
magyar nyelven, amelynek 1. kötete „az ókori bölcsészeti rend-
szereket és irányokat" ismerteti, míg „a Il-ik, ugyanakkora terjedelmű 
az újkori filozófia értékesebb termékeit" fogja nyújtani. Hogy hogyan 
fogja a rengeteg tantartalmat egy kötetbe szorítani, és még „a közép-
és jelenkori filoz. törekvések és irányok rövid jellemzésével" 
sőt „a keleti népek bölcsészeiének (mely az 1. kötetbe való) 
vázlatos ismertetésével" is „kiegészíteni", arra magunk is kíván-
csiak vagyunk. Ezt, valamint az önként kívánkozó név- és tárgy-
mutatót Rácz Lajoshoz hasonlóan mi is „fogyatkozásnak és 
aránytalanságnak" minősítjük, amelynek elhárításáról azonban 
mint „revisor" gondoskodhatott volna. De főerösségét mi is iro-
dalmi megbízhatóságában, adatai gondos összefoglalásában s a 
filozófusok gondolatrendszereinek hű és pontos ismertetésében 
látjuk, úgy hogy szerzőnk tan- és kézikönyvének biztos kalauzo-
lása mellett különösebb szakismeret nélkül is könnyen behatol-
hatunk a tárgyalt görög filozófusok gyönyörű gondolatvilágába. 
Ugy láttuk, hogy az irodalomból Zeller, Gomperz, Windelband 
és főleg Überweg ismert előkelő és klasszikus művei voltak 
reá az eredeti források felhasználása mellett legnagyobb befo-
lyással. 

A bölcselet történetét az Előszóban „a gondolatok fokozatos 
kialakulása és kifejlődése történetének dafiniálja", amely szerint 
„minden bölcsészeti rendszer egy-egy kísérlet az emberi tud-
vágyat érdeklő összes kérdések és problémák összefüggő tár-
gyalására s a tudományok és a gyakorlati élet követelményeit 
egyaránt kielégítő megoldására". Ez alapon „a bölcsészet fel-
adatát a kül- és belvilág jelenségeinek a vizsgálatában s ezen 
jelenségek törvényeinek és okainak a felkeresésében" látja, s 
így a filozófiát a 31. 1. Euckenhez hasonlóan találóan „tudomá-
nyos alapon nyugvó élet- és világnézetnek" mondja. 

5 
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Tulajdonképi tárgykörét: a görög bölcselet történetét egy 
magvas Bevezetés előzi meg, amelyben ismerteti a bölcsészet 
feladatát és részeit, a filozófia szó eredetét és jelentését, a böl-
csészet jellemzőbb meghatározásait és felosztásait, a bölcsészet-
történet fogalmát és tárgyalás módjait, a filozófia történet idő-
szakait s annak forrásait és irodalmát. Utóbbinál tán elnézésből 
nem említi Purgstaller, Warga, Tóth, Stöckl, Nagy, Serédi, 
Zivuska, Pékár műveit s a mi kísérletünket s a szak- és folyó-
iratok sorában a Magyar Philos. Szemlét, a Bölcs, folyóiratot s 
a Pauer-, jelenleg Alexander-féle Athenaeumot. Az egyes filoz. 
tudományágak irodalmából is megemlíthette volna az i. v. magyar 
irod. törekvéseket, p. o. Jánosi eszthetika-, Fináczy nevelés- és 
Finkey jogbölcsészettörténetét stb. 

A Thalestől az uj platonikusokig terjedő görög bölcselet tör-
ténetét 6 időszakra osztja, u. m. 1) a természetfilozófusok, 2) a 
szofisták, 3) a nagy filozófusok és iskoláik (utóbbi 2 együvé 
tartozik), 4) az eudaemonisztrikus rendszerek, 5) az eklektikus 
és egyeztető irányok a római filozófia bekapcsolásával s 6) a 
theozófiai irányzatok — természetesen az egyes gc ndolkodóknál 
Windelband módjára folytonos figyelemmel a művelődéstörténeti 
mozzanatokra és kapcsolatokra. Három időszak is elég lett volna. 
Túlságos részletességgel tárgyalja az egyes iskolákat, amelyek-
nek gondolatrendszereit a mű terjedelmére való tekintettel, ρ. ο 
a jóniaiakat, Pythagorást, Herakleitost s az uj fiziológusokat 
rövidebben foglalhatta volna össze. Sokratesnél sajnosan nél-
külözzük remek védőbeszédjének Hunfalvy Pál magyar fordítá-
sában való közzétételét. 

A sok idegen nyelvű idézet dacára előadása tiszta, világos, 
vonzó és könnyen érthető. Csak itt-ott hagyott meg egyes idegen-
szerűségeket. Ilyen már maga a bölcsészet bölcselet, életnézet 
életfelfogás, érzéklés érzékelés helyett. Pláne idegenszerű s csak-
ugyan : „hégeli homály és nehézkesség" a „magát mássá lét" 
s az „együttiség" kifejezése. Nem tudománvos szó a „persze." 
Az idegen szavak, plane műkifejezések kiküszöbölésében azon-
ban nem megyek odáig, mint a Debreczeni Prot. Lap Plotinos 
nevű kritikusa, ki Horváth kiváló művének még ilyen idegen 
hangzású kitételeit is mellőzni kívánja, mint p. o. kritérium, 
energetika, harmónia, forma, kategória, fizika, ethika stb., amelyek-
nek használata egy ókori bölcselettörténeti tan- és kézikönyvnél 
elkerülhetetlen. Óvakodjunk b. emlékezetű Balogh Feri bátyánk 
magyarosító túlzásaitól! A megfelelő magyar műkifejezésekkel 
csak akkor éljünk, ha azok csakugyan közérthetők. Kerüljük az 
ósdi szavakat és meghatározásokat, de óva intünk egy tudomá-
nyos munkánál az erőltetett magyarosítástól! De Rácz Lajossal 
egyezőleg én is úgy találtam, hogy Horváth J. bölcselettörténete 
minden világossága és közérthetősége mellett is stílusát tekintve 
itt ott avult s több kifogásolt nyelvi és nyelvtani alakot mutat 
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föl, mint p. o. az indok, indokolt, miszerint, illetve, parttóli távol-
ság kifejezések s a relativ névmás jelzői használata. 

Végezetül még egyet. Valamivel több történetfilozófiát vártam 
volna az érdemes szerzőtől, mint hivatásos filozófustól az antik 
és a keresztyén kultúra közös gondolatainak, p. o. Sokrates 
Platón és Krisztus eszmekapcsolatának feltüntetésében. Ennek a 
gondolatnak a Debreczeni Prot. Lap kritikusa igy adott kifeje-
zést: „Kívánatos volna, hogy miután elsőrenden a ref. egvházi 
könyvtár használatára és czéljara készül mindenegyes ilyen kiad-
vány: tehát a szerző találja meg a módját annak, hogy a theoló-
giai, ethikai és sociológiai eszmék, elvek, elméletek történetének 
vázlatát, kellő irodalmi utalások kapcsán, összefoglalólag iktassa 
be kellő helyen a munkája keretébe, hogy igy az emberi véges 
ész hiu erőlködéseinek láttára megérlelődjék minden olvasója 
lelkében az a meggyőződés, miszerint semmiféle filozofálás nem 
fogható az Isten kinyilatkoztatásának okmánytárában, nevezete-
sen a bibliában lelkünk, szellemünk előtt feltáruló örök üdvigaz-
ságokhoz, amelyekhez épen azért szilárdan, állhatatosan ragasz-
kodnunk kell mindvégiglen." Ugy van. Jusztin, a vértanúval azt 
tartjuk, hogy a keresztyénség az igazi filozófia, a valódi világ-
és életbölcselet, mert Krisztusban vannak a bölcsesség összes 
kincsei elrejtve. Csak tárjuk fel e rejtély összes kincseit. 

De örvendünk rajta, hogy épen egv theol. tanártársunk a 
Ref. Egyházi Könyvtárban ajándékozta meg ily tarlalmas nagy 
munkával hazai bölcseleti irodalmunkat. Vivant sequentes! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Réz László: Vezérkönyv az elemi népiskola református vallás-
oktatásához az I. és II. osztályban. Sárospatak. Nyomatott a ref. 
főiskolai könyvnyomdában 1916. Oldalszám: 156. — Ez a köny-
vecske mint a népiskolai könyvtár 45 kötete jelent meg, még 
pedig a Sárospataki Irodalmi Kör, illetőleg a tiszáninneni refor-
mátus egyházk2rület megbízásából s czélja, mint az előszó 
mondja : a vallásoktatási anyag módszeres feldolgozásának meg-
könnyítése. A munka a nevezett egyházkerület vallástanítási tan-
tervéhez alkalmazkodik. Két részből, 1 elméleti és gyakorlati 
részből áll. Az elméleti rész 12 pontban tárgyalja a népiskolai 
vallástanítás módszertanának főbb kérdéseit és különösen az I. 
és II. osztályban szemelőtt tartandó irányelveket; végül részletes 
tanmenetet nyújt 32 hétre, vagyis 64 órára felosztva. Amit a vallás-
tanítás czéljáról mond, az megegyezik azzal, amit erre vonatko-
zólag tanterveinkben és módszertani könyvekben találhatunk, 
t. i. hogy a vallástanítás czélja egyházához hiven ragaszkodó s 
Istent mindig szemelőtt tartó ember nevelése. A magunk részé-
ről sokkal megfelelőbbnek tartjuk ugyan a keresztyén személyi-
ségnek czélul kitűzését, mert ebben minden benne van s egy-
séges czél, másrészt már magában véve is utal a keresztyén 

5* 
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személyiség létrehozó és fentartó eszközeire: az Isten igéjére 
és a szentségekre; de fogadjuk el a czélnak fenti módon való 
meghatározását s kérdezzük, miként véli a szerző ezt a czélt 
elérhetőnek. Szerinte vallástanításunk egvik sarkalatos hibája, 
hogy túlteng benne az értelmi mozzanat az érzelem és akarat 
rovására s azért főleg az érzelem, illetőleg a kedély nevelésére 
veti a fősúlyt. Sajnos, ez a vád sok tekintetben ráillik népiskolai 
vallástanításunkra s azért a szerzőnek ide vonatkozó megjegy-
zései megszívlelésre méltók. Azonban ezen a bajon ismét csak 
úgy segíthetünk, ha a keresztyén egyéniséggé való nevelést tartjuk 
szem előtt, ami az egész emberre való hatást és pedig a szemé-
lyes életből fakadó hatást tételezi fel. Ezért midőn a vallástanitó 
egyéniségéről van szó, az egyes szétfolyó jellemvonások felsoro-
lása helyett mi azt várnók, hogy a vallástanítónak mint keresz-
tyén jellemnek rajzával találkozunk. Ez esetben nem így fejezné 
ki magát a szerző: „A szeretet is kiváló kelléke a jó vallás-
tanítónak", hanem azt mondaná, hogy a szeretet az alapjellem-
vonása, t. i. az a szeretet, amely a Krisztus pásztori szereteté-
nek tapasztalásán nyugodva pásztori szeretettel csüng a reá 
bizott gyermekeken, mint Jézus is ezt a feltételt keresi s akkor 
mondja Pé ternek: „Legeltesd az én juhaimat, legeltesd az én 
bárányaimat", mikor az arra a kérdésre : Szeretsz-e engemet?, 
az Üdvözítő irgalmától áthatva és megújulva így felel : „Uram, 
te mindeneket tudsz! te tudod, hogy szeretlek tégedet". De 
azért a szerző használható utasításokat foglal össze munkája 
első részében és csak óhajtandó, hogy minél többen okuljanak 
belőlük. Nem tudunk azonban egyetérteni azzal a kijelentéssel, 
hogy az I. és II. osztályban még nem lényeges, hogy a vallás-
tani anyag bibliai történet-e, vagy más elbeszélés. Szerintünk a 
bibliai történetet nem szabad más történetkékkel helyettesíteni. 
Nemcsak az egyházi, hanem a paedagógiai szempont is a bib-
liái történetek mellett szól. 

A gyakorlati rész jelességei és hibái az elméletből folynak. 
Elég egy-kettőt elolvasni azokból a kigondolt és alaki tekintet-
ben is kifogás alá eső történetkékből, amelyek különösen az 
I. osztály anyagában találhatók s fenti állitásunk igazolva van. 
Természetesen, ha a bibliai történeteket magukat is oly messze 
menő szabadsággal kezelik, mint a szerző, akkor nem csudál-
kozhatunk azon, ha a profán történetkék ezekkel egysorba és egy 
színvonalra kerülnek. Legyen elég a „Jézus halála" czimű lecz-
kére hivatkozni (90. old.), ahol a szerző szó szerint ezt mondja : 
„Egyszer egy nagy ünnepnapon elment Jézus a templomba, hogy 
ott imádkozzék. Amint bement a templomba, talált ott sok 
szegény, jó embert, akik úgy imádkoztak, mint ahogy tanította 
őke t ! De voltak ott rossz szivű gazdag emberek is, akik ahelyett, 
hogy imádkoztak volna, pénzt kerestek a szegény emberektől a 
templomban is. Ezeket a rossz szivű gazdag embereket a szegény 
emberek szemeláttára korbácscsal kergette ki Jézus a templom-
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ból. Ezek aztán összegyűltek egy tanácsteremben és így szóltak 
egymás közt: Ez a Jézus nekünk nagy kárt tesz . . . stb." S elha-
tározzák, hogy megölik Jézust. Semmi egyebet nem tekintve, 
még a gyermeki lélekhez alkalmazkodó elbeszélés szempont-
jából is nem sokkal megfelelőbb-e a biblia e l b e s z é l é s e ? . . . 

A dolgozat elismerésre méltó kísérlet s a mi viszonyaink 
között hézagot pótol, de csak okkal-móddal alkalmas a hasz-
nálatra. 

Pröhle Henrik. 

Jánosi Zoltán: Papi dolgozatok. IX. kötet: Alkalmi egyházi 
beszédek. Ára 6 korona. Debreczen, Hegedűs és Sándor könyv-
kiadóhivatala. — Jánosi Zoltán neve nem ismeretlen az egyházi 
irodalom, nevezetesen a homiletikai irodalom terén s az a körül-
mény, hogy Papi dolgozatainak már 9. kötete lát napvilágot, 
mutatja azt is, hogy munkáinak kelendősége is van. Ha azt kér-
dezzük, mi indokolja kelendőségüket, utalhatunk arra, hogy 
Jánosi határozottan érdekes thémákat tárgyal s korszerű kérdé-
seket vet fel, pl. az előttünk fekvő 251 oldalas kötetben talál-
ható 19 beszéd thémái között is előre lekötik figyelmünket a 
következők: Krisztus és a családi élet, Igazság és szabadság, A 
világosság és a nép, A háború és a béke, Krisztus és a háború, 
Keresztyének vagyunk-e?, Mikor jön e l ? . . . Tagadhatatlan az 
is, hogy a szerzőnek mindig van mondani valója s amit mond, 
a meggyőződés hangján s amellett a legkülönbözőbb téren tájé-
kozottságról s gazdag olvasottságról tanúskodó feldolgozásban 
adja elő. Nyelvezete könnyen gördülő, a formákban és fordu-
lásokban nem szűkölködik. Ezzel azonban el is mondtunk min-
dent, ami elismerni való ezekben a beszédekben van. Mert ha 
az egyházi beszéd mélyebb követelményeinek mértékét alkal-
mazzuk ezekre a dolgozatokra, akkor alapos kifogásainkat nem 
szabad elhallgatnunk, s szinte aggasztó jelenségnek tartanánk, 
ha ezek a dolgozatok szabnának irányt és alkotnának bizonyos 
tekintetben iskolát. 

Mi az egyházi beszéd czélja? Isten igéjének alapos magya-
rázata alapján a Krisztus gyülekezetének építése, tehát meg-
hívása a Krisztushoz, mint a mi üdvünk alapjához, megerősítés 
a Krisztusban és a Krisztuson nyugvó testvéri közösségben. 
Mindebből keveset találunk Jánosi beszédeiben. Igaz, hogy min-
dig bibliai szövegből indul ki, de nem juttatja érvényre mint 
Isten igéjét, mint kegyelmi eszközt, amelynek hűséges hasz-
nálata által kellene czélját elérni. Legtöbbször megelégszik az 
igének alkalmi jelszóként való használatával, a beszéd folyamán 
is csak mint idézetet alkalmazza, de nem mélyed el magának 
az igének magyarázatába, tartalmának kifejtésébe, ahol pedig 
ezt teszi, mint pl. a lombos, de meddő fügefáról szóló három 
beszédében, ott is csak inkább a formai exegezíst gyakorolja 
sokszor egészen lapos részletességgel s gondolatait külső módon 
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fűzi hozzá a szöveghez. Szóval nem az ige a fő, nem az igéből 
folyik minden. Ezért a beszédek többnyire nem is építők, hanem 
inkább izgatók; táplálékot, erősödést, megnyugvást nem nyúj-
tanak, hanem csak azt az érzést keltik az olvasóban s való-
színűleg a hallgatóban is: a szónok sok érdekes problémát vet 
fel és sokfélét tud a problémák.ól mondani; de mi czélból mon-
dotta el mindezt, mit nyertem belső emberem számára, arról 
nem tudok magamnak számot adni. Ε beszédek olvasása után 
lelkem époly szomjas marad, mint azelőtt volt, sőt talán még 
inkább érzi a hiányt s fájdalmasan kérdi: hát az Ur házában, 
az Isten igéjében sem találok feleletet? Pedig az Isten igéjében 
meg van a felelet, meg van, ami megnyugtat és kibékít; csak 
érvényre kell juttatni. Szóval, vajmi kevéssé érvényesül ezekben 
a beszédekben Isten örök igéje, a bűnösök Megváltójáról szóló 
evangeliom ; nem halljuk bennük a pásztor szavát, aki szánja az 
epedő nyája t ; ehelyett az emberi gondolatok özöne áradoz előt-
tünk s a folyton csak biráló és dorgáló népszónok hangját hall-
tuk. Táplálékot, kenyeret, az Élet kenyerét népünknek igaz pász-
tori szeretettel! Máté 9, 35-38. 

Pozsony. Pröhle Henrik. 

Dr. Erdős József (debreceni egyet, tanár) : Uj szövetségi 
bevezetés (Református egyházi könyvtár, szerkeszti Dr. Antal 
Géza, VII. kötet). A magyar ref. egyház kiadása 1911. Pápa. 
(XII. s. 696 1. 8.). 

Száz esztendő óta megint az első magyar módszeres új szö-
vetségi bevezetés. Már ez nagy dolog. Pedig e tudomány terén 
mennyit haladtunk azóta, sőt ez idő alatt valójában kifejlődött 
ez a tudomány. 

Szerzőnk két részben adja elő tudományunk anyagát. Az első 
részben nyújtja az új szövetségi iratok irodalomtörténeti és kriti-
kai ismertetését, a második részben, az új szövetségi kánon tör-
ténelmében szó van a kánon történetéről, a szöveg történetéről 
és az új szövetség régi fordításairól. Egy függelékben hallunk az 
újabbkori fordításokról. 

A második rész anyagát kissé rövidebben tárgyalja a szerző, 
az előszó szerint a hely szűke kényszerítette erre. De azért kár-
pótol az első rész alapos terjedelmes fejtegetése. Itt az anyag 
feloszlik a történeti, a tanító és prófétai könyvek tárgyalására. 
A történeti könyvek sorában szól először a három első (synop-
tikus) evangéliumról. A synoptikus kérdés történetének előadása 
után előrerjeszti szerzőnk saját álláspontját, mely a tradició-
hypothesisből indul ki, melyhez aztán egyes írott egykorú fel-
jegyzések járulnak, melyeknek alapján a kánoni evangéliomok 
jöttek létre, még pedig abban a sorrendben, amint mai szent 
írásunkban következnek: Máté, Márk s Lukács evangelioma. 
Mindegyiknek szerzője, akit a hagyomány annak megnevez s 
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Máté a maga evangéliomát mindjárt görög nyelven írta meg. 
Ezt azután minden evangéliom külön fejtegetése is megerősíti, de 
a mellett „nyújtja itt szerzőnk a szerzők életére, evangéliomaik 
irása idejére s helyére, hitelességére vonatkozó adatokat s amit 
különösen kiemelünk, az evangéliumok tartalmának talpraesett 
áttekintését. Ki akarom még emelni, hogy Márk evangélioma 
integritását Márk 16, 9—20-ra nézve is v i ta t ja ; János evangé-
liomát is János apostolnak tulajdonítja amit az ellenérvek bő 
cáfolásával indokol. Befejezésül szól itt még a szerző az evan-
géliomutánzatokról és a kánonon kívüli evangéliomokról. 

Az utolsó történeti könyv az Apostolok cselekedetei könyve. 
Szerzője ugyanaz, mint az u. n. Mi-forrásnak, t. i. Lukács, aki 
ezenkívül más forrást alig használt, Flavius Josephust bizonyo-
san nem. Blassnak a könyv kettős szövegére vonatkozó hypo-
thesisét elveti. Függelékül itt is szól szerzőnk az apokrif „Apos-
tolok cselekedetei"-ről. 

A tanítói iratok sorában szóba kerülnek természetesen elő-
ször Pál apostol levelei. Ezek bevezetéséül szolgál Pál apostol 
életének alapos rajzolása, egyénisége, jelleme, elvi küzdelmei 
feltüntetése s írói jellemzése. Azután következnek az apostol 
levelei azon sorrendben, amint szerzőnk meggyőződése szerint 
keletkeztek: a t'hessalonikai levelek, a galatiai levél, a korín-
thusi levelek, a római levél, az első római fogságból való leve-
lek : a kolossai, a Filemonhoz írt, az efezusi és a filippibeli 
tevéi, végül pedig a pásztorlevelek. Pálnak mindezt a 13 levelél 
szerzőnk hitelesnek tartja, a galatiai levél az északi Galatia 
lakosaihoz van intézve, a római levél teljes integritása fenntar-
tatik. Külön ki kell emelnünk, hogy szerzőnk felfogását itt is a 
más vélemények előterjesztése és indokolt elvetése alapján építi 
fel. A levelek tartalmának vázolása itt is említésre méltó. A 
zsidókhoz írt levél szerzője nem lehet Pál, hogy ki írta, már 
nem dönthető el. Jakab levelének írója nem az Ur édes testvére, 
hanem rokona, az apostol, Alfeus fia, épúgy Júdás levélének 
szerzője is apostol, t. i. Lebbeus vagy Taddeus, Jakab testvére. 
Péter két levele az apostoltól való, épugy János három levele is 
az evangéliom írójától, János apostoltól. Végül tőle való az uj 
szövetség utolsó könyve, a prófétai irat, a Jelenésekről való 
könyv is. Természetes, hogy ezekre az eredményekre is szerzőnk 
az eltérő felfogások ismertetése és megcáfolása útján vezet. Ha 
még hozzávesszük, hogy minden egyes bibliai könyv tárgyalása 
után felsorolja a legfontosabb külföldi és hazai irodalmat, csak-
ugyan módot nyújt a szerző olvasójának arra, hogy „minden 
egyes kérdésre nézve önállóan, függetlenül állapíthassa meg a 
saját nézetét." A szerző nézete, mint láttuk, minden kérdésben 
a konservativ álláspont mellett foglal állást. Ehhez az eredmény-
hez a magam részéről hozzájárulok, ha persze sok részletkér-
désben és az eredmény megokolásában sokszor más utat is 
választanék. Mások bizonyára még nagyobb mértékben fognak 
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eltérni szerzőnk felfogásától. De azt hiszem, hogy a mű érde-
mének, komoly munkájának, mely benne rejlik, s a meggyőző-
désnek, melynek kifejezést ad, tisztelettel fognak adózni. Erre 
szerzőnk nagy mértékben rászolgált. S ez okból, de az alapos 
okulás kedvéért is, melyet a könyvből meríthetünk, annak tannl-
mányozását melegen ajánljuk. A könyv alkalmas arra, hogy 
„kalauzolása mellett minél többen fokozódó buzgósággal olvas-
gassák az újszövetségi szentírást és a szentírásból megismerjék 
az igazságot és az igazság megismerése által eljussanak az isten 
gyermekei szabadságára" — amint a szerző óhajtja. Mi azt 
kívánjuk, hogy óhaja teljesedjék, könyve minél többnek buzgó 
tanulmányozása révén, sok, gazdag áldás forrása legyen. 

Daxer György. 

Ui könyvek. 

Tankó B é l a : A háború értékelési tanulsága. Debrecen 1916. 
Ára 60 fillér. 

Hornyánszky Aladár: Jesajás (fordítás.) 1. füzet. 1—12. 
fejezet. Budapest 1916. Ára 1 korona. 
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bibliai helyek gyors megtalálásához. Budapest 1916. Kókai bizo-
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lei 1690—1699. (Magyar prot. történelmi emlékek I.) Budapest 
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című tetszetős kiállítású ifjúsági könyv jelent meg a karácsonyi 
könyvpiacon, Raffay Sándor szerkesztésében. Versek, történeti 
és háborús elbeszélések, a serdültebb ifjúság lelki világát nemes 
ösvényekre irányító építő cikkek váltogatják egymást a gazdagon 
és szépen illusztrált kötetben. A mű célját és tartalmát a cím 
találóan fejezi ki: valóban nemes ösvényeken járnak azok a hősök, 
akikről a történetek szólnak és azok az írók is, akik a mű 
tartalmát megírták. Kétségtelen, hogy e mű hézagpótló az ifjúsági 
irodalomban. A csinosan kiállított kötet Hornyánszky Viktor mű-
intézetét dicséri, a rajzokat pedig Schneider Iván készítette. 
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A juniusi új menetrend. 
A magyar királyi államvasutak budapest-nyugati pályaudvar — marhegg! 

(bécsi); budapest-keíeti pályaudvar—brukk—királyhidai (bécsi); győr fehringi; 
galánta—zsolna; budapest keleti pályaudvar—hatvan—ruttkai: budapest-keleti 
pályaudvar — szo lnok- -a rad —tövisi; (budapest-keleti pályaudvar—Szolnok)— 
kolozsvár brassói és piispökladány—királyházai fővonalain egyes helyiérdekű 
vasutakon junius 1-én új menetrend lép életbe, mely a jelenleg érvényben 
levővel szemben a következő fontosabb változásokat tartalmazza. 

A budapest-brukk-királyhidai vonalon: A Budapest keleti pályaudvarról dél-
után 2 óra 5 perckor in luló gyorsvonat a bécsi keleti pályaudvarrá 6 óra 40 
helyett, este 7 óra 5 perckor érkezik. A Budapest keleti pályaudvarról jelenleg 
éjjel 10 óra 55 perckor induló személyvonat éjjel 11 órakor indul és a bécsi 
keleti pályaudvarra reggel 6 óra 45 helyett 7 óra 45 perckor érkezik. A 
Budapest keleti pályaudvarra délután 1 óra 40 perckor érkező gyorsvonat 
a bécsi keleti pályaudvarról 9 óra .10 helyett már 8 óra 35 perckor indul. A 
jelenleg Budapest keleti pályaudvarra reggel 6 óra 25 perckor érkező személy-
vonat a bécsi pályaudvarról este 10 óra20 helyett már 9 óra 10 perckor ic dul és 
Budapest keleti pályaudvarra reggel 6 óra 25 helyett már 6 óra 10 perckor érkezik. 

A budapest-győr-fehringi vonalon: A Budapest keleti pályaudvarról Fehring 
fele jelenleg este 9 óra 15 perckor induló személyvonat már este 7 óra 50 perckor 
indul. A Budapest keleti pályaudvarra Fehring felől jelenleg délelőtt 8 órakor 
érkező személyvonat későbben, azaz délelőtt 8 óra 50 perckor érkezik. 

A budapest nyugati pályaudvar — marheggi vonalon: A Budapest nyugati 
pályaudvarról reggel 7 óra 55 perckor induló gyorsvonat a bécsi keleti pálya-
udvarra délután 12 óra 14 helyett 12 óra 45 perckor érkezik. A Budapest 
nyugati pályaudvarról jelenleg délelőtt 9 óra 15 perckor induló személyvonat 
már délelőtt 8 óra 35 perckor, a Budapest nyugati pályaudvarról jelenleg 
d. u. 5 óra 15 perckor induló gyorsvonat már délután 4 óra 35 perckor indul. 
A Budapest nyugati pályaudvarról este 9 óra 30 perckor induló személyvonat 
a bécsi keleti pályaudvarra reggel 5 óra 50 heJvett 6 óra 50 perckor érkezik. 
A bécsi keleti pályaudvarról jelenleg éjjel 11 óra 25 perckor induló személyvonat 
már 11 óra 10 perckor indul. Budapest nyugati pályaudvarra pedig reggel 7 óra 
10 helyett délelőtt 8 órakor érkezik. Pozsonyból a jelenleg reggel 6 óra 45 perc-
kor induló személyvonat már 5 óra 45 perckor indul és közvetlenül Budapest 
nyugati pályaudvarig közlekedik, ahová délután 1 óra 35 perckor érkezik. Ezzel 
szemben Galántáról Budapest nyugati pályaudvarra jelenleg délelőtt 11 óra 
25 perckor érkező személyvonat megszűnik. A Budapest nyugati pályaudvarról 
délután 2 óra 10 perckor induló személyvonat Pozsonyig közlekedik, a hová 
este 9 óra 45 perckor érkezik. 

A budapest-galánta-zsolnai vonalon: A Budapest nyugati pályaudvarról 
jelenleg este 8 óra 40 perckor induló zsolnai személyvonat már este 7 óra 
30 perckor ndul, ellenvonata pedig Budapest nyugati pályaudvarra reggel 
6 óra 40 helyett 7 óra 45 perckor érkezik. 

A budapest-kolozsvár-brassói vonalon: A Budapest keleti pályaudvarról 
jelenleg délelőtt 8 óra 20 percker induló személyvonat 40 perccel"későbben, 
vagyis délelőtt 9 órakor indul, a Budapesti keleti pályaudvarra jelenleg reggel 
7 óra 20 perckor érkező személyvonat pedig 30 perccel későbben azaz 7 óra 
30 perckor érkezik. 

A budapest-arad-tövisi vonalon: A Budapest keleti pályaudvarra jelenleg 
este 7 óra 25 perckor érkező személyvonat 55 perccel későbben azaz 8 óra 
20 perckor érkezik. 

A budapest-debrecen-királyházai vonalon a Budapest keleti pálya-
udvarról jelenleg délelőtt 8 óra 55 perckor induló személyvonat 35 perccel 
későbben vagyis 9 óra 30 perckor indul. 

A budapest-ruttkaí vonalon: A Budapest keleti pályaudvarról jelenleg 
reggel 8 óra 35 perckor induló személyvonat már reggel 7 óra 20 perckor 
indul. A Ruttkáról Budapest keleti pályaudvarra jelenleg este 7 óra 45 perckor 
érkező személyvonat este 9 óra 50 perckor érkezik. 



Reformáció. 

Zord időkben, nemzetek gigászi viaskodása, erkölcsi és anyagi 
értékek szörnyű pusztulása közben készül a protestantizmus 
megülni a reformáció négyszáz éves fordulóját. A világháború 
változatos eseményei közepette felváltva zendült meg ajkunkon 
Luther két éneke: „Bűnösök hozzád kiáltunk a mélységből" és 
az „Erős várunk" és így ezzel is bizonyosságot tettünk róla, 
hogy hitünk föntartja összeköttetését történeti múltjával. Valóban 
a XVI. század reformációja mai szemmel tekintve sem lehet 
antikvált dolog, hanem benne oly mélységes életproblémákról 
van szó, melyekkel minden nemzedéknek, sőt minden öntudatos 
embernek minden korban le kell számolnia. 

De vigyázzunk, hogy a reformációt el ne színtelenítsük azáltal, 
hogy eleve mindenféle politikai, társadalmi, tudományos törekvést 
beleviszünk, holott az elsősorban vallási megújhodás, tehát egy-
oldalú mozgalom, mely csak később terjedt át más'területekre, 
részben a reformátorok akarata ellenére. Mint a vallás és egyház 
megjavítására célzó törekvés, a reformáció nem ismeretlen Luther 
előtt sem, hisz a középkori egyházban folytonosan mutatkoznak 
reformkísérletek, de ezek közös vonása az volt, hogy az egyházon 
beiül eredményt nem értek el és legfeljebb az aszketikus ideál 
erőteljesebb érvényesítését küzdötték ki, tehát a kolostorban 
végződtek. Közvetlenül Luther előtt pedig jeles humanisták 
Marsilio Ficino, Colét és Erasmus álmodoznak a keresztyénség 
renaissance-sáról az új szövetséghez való visszatérés által, de kény-
telenek voltak félúton megállani, mert a róm. kath. egyház egy ilyen 
programmot, mely hivatalos tanát, hierarchiai szervezetét, kettős 
erkölcsi ideálját és legfőkép tekintélyét veszélyeztette, el nem 
fogadhatott. Luther is azt hitte eleinte, hogy az egyházon belül 
érhet célt eszméivel, csak mikor látta, hogy nem lehetséges, sz?-
kadt el kényszerűségből, vérző szívvel attól a régi egyháztól, 
melyhez a kegyelet annyi szála fűzte. Ingadozásai az 1517—1521 
évek között ép ezen lelki állapotából magyarázhatók; és igy 
csak dicséretére válnak. Luther ugyan nem maga a reformáció, 
Zwingli, Calvin, Melanthon nagy munkáját — nem is szólva e 
legnagyobbak jeles munkatársairól — feltétlenül hozzá kell szá-
mitanunk, mint az elért eredmények résztényezőit, de Luther a 
reformációhoz való törhetetlen akaratot testesíti meg és ennyiben 
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ő e kör legnagyobb hérosza. Azonban az ő értéke is eiső sorban 
vallásos egyéniségében van, ő elsősorban vallásos reformátor és 

'•csak másodsorban kulturherosz. Hiába vádolják azzal, hogy nem 
mind új; amit tanított, amire törekedett, a lényeges az, hogy komo-
lyan vette, életét vetette kockára meggyőződéséért, amint ő maga 
bűntudata mélységéből fölemelkedett az Isten szerető kegyelmébe 
vetett sziklaszilárd hitéhez, úgy súlyos erkölcsi válságban sínylődő 
korát övezette az egyetlen biztos fundamentumhoz: Jézus Krisz-
tushoz. Kiindulópontja, ahitáltali megigazulásnak lényege, hogy az 
ember, ha semmisnek látszik is a maga gyarlóságában az Isten 
szine előtt, hite mégis biztosítja Isten befogadó kegyelméről, meg-
bocsátó szeretetéről. Ez élmény első következménye a vallás ben-
sőitése, szellemivé tétele volt. Természetes volt aztán, hogy ezen föl-
tétlen istenbizalom jegyében az ember élete is egészen új irányt vett: 
új élet ideál jelenik meg, melynek fényében minden polgári foglalkozás 
felmagasztosul, a világi élet minden terrénuma új értelmet nyer. 
Ez a programm azonban csak fokozatosan valósulhatott meg, 
szükség volt Kálvin nagy jogi és szervező elméjére és az ő 
energiájára és sok más jeles egyéniség munkájára. Noha Luther 
alapelvét csak egy új egyház alapításával tudta keresztül vinni 
és így beláthatatlan örök időkre megbontotta a keresztyén egyház 
egységét - közvetve előmozdította a régi egyház reformációját 
is, mely természetesen felülről történt a tridenti zsinat és a jezsuita-
rend megalapításával, mégis bizonyítékául annak, hogy a reformálás 
egyetemes sziikségérzetböl fakadt. A mozgalom következménye 
volt a vallásosság mélyülése mindkét oldalon, a teologia újjá-
születése, de vele együtt a felekezeti ellentétek kiélesedése. Ezért 
támadják Luther művét a világi kultúra zászlóvivői korunkban 
azt állítván, hogy reformjával útját állotta a renaissancekori 
világias szellemű műveltség diadalának és így két századdal 
visszavetette az emberi ész emancipációját; illetőleg meg-
nyújtotta a középkort. Ε támadók azonban megfeledkeznek 
arról, hogy a renaissance esztetikai — tudományos életideálja 
nem találta „meg az utat egy új erőteljes erkölcsiséghez" ;— 
úgy hogy Luthernek szerepe e tekintetben emlékeztet Sokrates 
fellépésére a szofistákkal szemben, egy positiv ideált tartván egy 
vajúdó nemzedék elé. Íme, Luther és az ő reformációjának jelen-
tősége elsőrenden vallásos erkölcsi téren van, de tette szükség-
szerűen más területekre is kihatott. Aki ugyanis a középkori egy-
házat megtámadta, az az egész középkori kulturát is megbolygatta, 
sőt szinte akaratlanul az egész középkori világnézetet is megin-
gatta. így megy át a harc fokozatosan társadalmi, tudományos 
és politikai térre. Ezt a fejlődést Luther maga legfeljebb csak 
bevezeti, de minden romboló és a társadalmi rend felforgatására 
törekvő újításnak ellene szegült, bár tudta, hogy sok gyanúsítás 
éri miatta. Mindenkép rajta volt, hogy művét a meghamisításoktól 
távol tartsa, nem gondolt politikai reformra, mint Kálvin és Zwingli, 
mert népét még nem tartotta rá elég érettnek. Bár meggyőződése 
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sokszor türelmetlenné tette, jól tudta társaival együtt, hogy művük 
még befejezetlen, hogy csak az alapjait rakták le egy olyan épü-
letnek, melynek fölépítése csak az utódokra marad, amint a refor-
máló valóban nemcsak egyszer történt eseményt jelent, hanem 
egy állandóan mutatkozó folyamatot is, melyet a történeti refor-
mátorok megindítottak. A kulturhistoria feladata tüzetesen kimutatni, 
hogy a reformáció egy új családi tipus megalapítása, a világi 
jog és az államok önállóságának előmozdítása, az egyházi tudo-
mány kiváltságainak megdöntése, a tanintézetek szekularizálása, 
egyszóval az új kor előkészítésében mennyi része van. Immár 
eljött az ideje annak, hogy Luthert és a reformációt igazságosan, 
túlzástól és elferdítéstől mentesen értékeljük. Rajta kell lennünk, 
hogy igazságot szolgáltassunk a régi egyháznak, melyből Luther 
oly sokat megtartott és óvakodnunk kell egyes korok és irók 
egyoldalúságától melyek hol a „restaurator doctrinae" hol a nemzeti 
hőst, a pápaság támadóját látták benne, hol szinte isteni nim-
busszal vették körül, de teljességében nem fogták fel e hatalmas 
géniuszt. Neki nincs többé szüksége arra, hogy érdemeit hatvá-
nyozzuk, kimondván például, hogy ő a német irodalmi nyelv meg-
alapítója, a mai népiskola megteremtője, mert mind e téren 
voltak elődei, akárcsak az énekköltés és bibliafordítás terén. Az 
első és legfőbb dolog az ő hatalmas személyisége, melynek közép-
pontja vállá: )3 lelkesedése és gyermeki istenbizalma. De végte-
lenül meghatnak kedélyének mélysége, nemes érzülete, szent 
komolysága, vidám tréfálkozása és egyébb jellemtulajdonságai is. 
És nem idegenít el az öregkorával fokozódó ingerültsége, türel-
metlensége, hangjának nyersésége, hisz a „grobianizmus" korának 
jellemző vonása volt, tehát nemcsak az ő hibája. Természetes, 
hogy jobban szeret Lik az első korszak Lutherját, (1517—1522), 
a wittenbergi és wormsi jeleneteket senki sem tudja kifelejteni 
jellemképéből, de a második korból is vannak felemelő jelenetek. 
Egyébként mint a legtöbb lángelménél, nála is a „közvetlen meg-
győződés" uralkodik, a tan, a rendszer pedig másodsorba szorul 
és tényleg hézagos is. Itt mások kiegészítő munkájára, pótlására 
volt szükség. Azonban énekköltészete, nyelvbeli készsége, a bibliának 
sokszor csodálatosan congeniális magyarázata, szónoklatai, minden 
körbe vá'-ó iratai, stb. érthetővé teszik, hogy neve és működése 
nemcsak a teologust érdekli, hanem a kultur- és irodalom-
történészt meg a nyelvészt is.. Legyen a reformáció jubileumi 
ünnepsége jó alkalom arra, hogy minél jobban belemélyedjünk 
Luther és többi reformátor hatalmas személyiségébe, elevenítsük 
fel l e l k ü n k b i a négyszáz évvel ezelőtt végbement eseményeket 
és akkor tap: ztalni cs hinni fogjuk, hogy az az isteni forrás, 
melyből 'vallásunk fakadt, ma sem apadt el, csak rajta kell 
lennünk, hogy megragadjuk és segítségével tovább munkálkod-
junk azon az úton, melyen a reformátorok elsőknek haladtak. 

Lic. Dr. Szelényi Ödön. 



A reformáció alapelvei. 
Λ /íegérkezett hát az 1917-ik esztendő. Jubileumi esztendőnek kell 
• i ' i lennie a föld egész protestáns keresztyénsége számára. Első-
sorban természetesen számunkra, ágostai hitvallású evangelikus 
keresztyének számára. Ez évi október 31-én lesz ugyanis négyszáz 
éve, hogy D. Luther Mártont, a szükség és megszorult lelkiisme-
retének szent együgyiisége arra indította, hogy a 95 tétel kiszeg-
zésével megtegye az első lépést ahhoz a nagy műhöz, melyet 
reformációnak nevezünk, s melynek ezen végső idők keresztyén-
sége kétségtelenül legjavát köszöni. 

1917-ben a reformáció négyszázéves örömünnepének nézünk 
elébe. 

Magától értetődik, hogy az ilyen ritka alkalom méltó meg-
ünneplésére már évek óta készültünk. Honi egyházunk gyüleke-
zeteiben tényleg itt is, ott is folytak az előkészületek a refor-
mációhoz. Ekkor jött a borzasztó világháború .. . Más került az 
előtérbe. De azért nem feledkeztünk meg 1917-ről. Semmi esetre! 
Ellenkezőleg, A világháború megrázó tapasztalatai is épen arra 
szolgáltak, hogy e magasztos ünnepségre igazában készülni tanul-
tunk. A háború sok lelket eszméletre térített. Igen: sokan ráesz-
méltek arra, hogy mink van a kereszténységben és a reformácó 
egyházában. És ezen fordul meg a dolog. Csak akkor jubilálha-
tunk méltóképen e nagy évfordulón, ha a reformáció áldásáért 
hálákat adhatunk. 

S így az eis') kérdés: mit köszönhetünk a reformációnak? 
Róma erre nagyon kedveződen válas-zt ad. Azt mondja: a 

nyugati keresztyénség a legrosszabbat köszöni s reformációnak, 
ami egyáltalában érhette; két ellenséges táborra való oszlását, 
melynek egyike, mivel Rómától elszakadt, eretnekké lett. Luther 
engedetlenségbe és lázadásba ragadta a lelkeket. Fártoskodást 
és romlást hozott az egyház és a népek életébe. Az isteni és 
emberi rend ellen való minden durva támadás tőle ered. Lulher 
a pokol eszköze volt. 

Ezt mondja Róma. 
Látszólag kedvezőbb és találóbb Róma leghevesebb ellenfe-

leinek válasza, azoké tudnillik, akik magukat szabad szellemeknek 
szeretik nevezni, de a valóságban épen nem azok, sőt túlságosan 
korlátoltak, mert mindent, Istent és a világot, időt és örökkéva-
lóságot emberi értelmük vakondokszemével akarnak megítélni s 
emellett többnyire utánaprédikálják ész-papjaik véleményét. 
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Ök a reformációt, mint az ö koruknak beköszöntését magasz-
talják, a haladás és felvilágosodás koráét, amelyben azóta állítólag 
benne vagyunk. Luther, úgy gondolják, noha még sok mindenféle 
balhiedelme volt is, mindazonáltal e fenséges kornak volt úttö-
rője. Hiszen δ törte meg a pápaságnak és a papságnak hatalmát 
s vele együtt az egyháznak káros mindenhatóságát. Ők ugyanis 
a Krisztus egyházában az emberiség ellenségét és elnyomóját 
látják s. azt a kort, amelyben az egyház mint első hatalom sze-
repelt, a középkort, a butaság, a hiú ábránd és szolgaság korának 
bélyegzík. 

Igy végelemzésben ez a felfogás sem lát többet a reformá-
cióban, mint bizonyos fajta forradalmat, — s így Róma ítélete 
alapjában véve mégis igaz volna. 

Nem! Sem Róma, sem a szabad szellemek nem tudják, hogy 
mi voltaképen a reformáció. Mindketten arra szabnak itt Ítéletet 
ami iránt egyáltalában nincsen érzékük. 

Ha a reformációnak csak a féktelen szellemek feloldozását 
köszönjük, akkor voltaképen nem sok jót köszönhetünk neki. S 
ha csak a „felvilágosodás"-ra való tekintettel tette volna, akkor, 
a lényeget tekintve, tulajdonképen felesleges lett volna. Mert 
„felvilágosodás" akadt már 1517 előtt is elég·. Épen akkor 
voltak annyira „felvilágosodottak" egyesek, hogy a legszentebb 
dolgokból gúnyt és csúfot űztek, az evangéliumot Krisztus mesé-
jének nevezték s egész komolyan várták a keresztyénség bukását. 
Maga a szabadszellemű Franck Sebestyén, aki a reformációnak 
kortársa volt, úgy gondolja, hogy s pápaságban több „szabad 
szellem" volt. Különösen Rómában tobzódott ez a „felvilágoso-
dottság" egészen feltétlenül. Luthernek volt alkalma megismerni 
— és megborzadt láttán! 

Csupán mint hatalmi eszközt akarták az egyházat érvényben 
tartani. És a hol a hatalmon fordult meg minden, ott természe-
tesen tréfához nem értettek. A kényelmetlen „eretnekek"-nek kel-
lett, hogy utána járjon az inquizició. 

Egyébként a szabad szellemek sem értenek tréfához ott, ahol 
hatalomról van szó. Franciaországban úgynevezett szabadságuk 
nevében a királyon kezdve az egyszerű polgárig lefejeztek mindent, 
ami valamiképen útjukba állott. 

Hál'lstennek, ezekkel a dolgokkal s reformáció semmiféle ösz-
szefüggésben nincsen. 

Amint Schelling találóan mondja egy helyütt, hogy egypár 
erkölcsi mondásra támaszkodva, mint pl. szeresd felebarátodat 
stb. a keresztyénség a világban és a történelemben nem állhatott 
volna meg; ép úgy mondhatjuk Lutherről, hogy a „felvilágosodás" 
kedvéért, azért, hogy minden éretlen ifjú hihessen, vagy ne hihes-
sen, szólhasson, vagy írhasson épen úgy, ahogy neki tetszik, 
azért valóban nem kezdette volna harcát Istennek e lelkes har-
cosa és nem küzdötte volna végig. Itt nagyobb, sokkalta nagyobb 
dologról volt szó. 
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Amit Isten kegyelméből tulajdon nehéz lelki küzdelmében 
megtapasztalt és megragadhatott: hogy a bűnös ember a keresztfán 
szerzett engesztelő áldozatban, tehát nem holmi személyes érde-
mek folytán, kegyelemből már itt a földön is bizonyossá lehet 
örök üdve felől s hogy eme bizonyságot hitében ragadja meg, 
mely az igén és a szentségeken, tehát Isten személyes tanúbi-
zonyságán nyugszik: ezt akarta Luther a keresztyénségnek vissza-
adni — és semmi mást. S ezt meg is tette. 

Nem az volt Róma nagy vétke és veszte, hogy a lelkeknek 
kevés szabadságot engedett, sokkal inkább az, hogy elvonta 
tőlük a legfőbb jót, az egyedüli vigaszt a bűn s a halál eme 
világában, az Istennel való kiengeszteltség bizonyosságát. Róma 
ugyanis oda utalta őket, hogy maguk érdemeljék ki üdvüket. De 
itt nem lehetett többé bizonyosságról szó. Legfeljebb arról, hogy 
az ember bízott az egyházban, hogy az majd a hiányzó érdemet 
pótolja s az indulgencia által segít rajta. No ez keserves vigasztalás 
volt annál is inkább, mert ezt a bűnbocsánatot is ki kellett 
„érdemelni" tudniillik pénzzel megfizetni. Az evangélium vigasz-
talását, hogy Istennel már és minden időkre/:/ vagyunk engesztelve, 
ezt elhallgatták. Sivár és vigasztalan üzérkedéssé lett ott a keresz-
tyénség. A hit nem volt többé víg bizonyossága Isten kegyelmének, 
hanem remegő helyeslése annak, amit az egyház tanított, paran-
csolt, igért. Kényelmesen érézhették magukat ebben a névleges 
keresztyének nagy tömegei, akik, mint ma is, nem keresnek 
többet a kegyesség látszatánál. De a valóban kegyes, üdv után 
sóvárgó lel/ek elepedtek, nyomorúságos helyzetben voltak . . . 
Itt, itt volt a régi egyház bűne. Hűtlen sáfár volt. A Krisztusban 
nyújtott isteni kegyelemnek reá bízott édes evangéliumát nem 
őrizte megtisztán. Igenis azt vethetjük szemére, hogy a nemes kincset 
bűnös hatalomvágyból megrontotta s a keresztyénséget így körül-
belül ellentétévé változtatta. 

Ki segíthetett itten? Csak maga Isten. Sősegí te t t is a reformáció 
által. 

Isten nevelte, a szükség késztette ráLuthert, hogy hozzálásson. 
A kegyes lelkek pedig mind hozzá szegődtek. Olyan -volt ez, 
mint egy föllélekzés, mint az ujjongás szava a keresztyén világon 
át, mikor annyi évszázad után megint tisztán és világosan hallották: 
a hit által üdvözölünk; a hit által már itt is! 

S Luther eme bizonyságtétele, a reformáció bizonyságtétele 
még nem némult el. Hál' Istennek, mi is halljuk, mi is köszönjük 
a reformációnak a legfőbbet, ami a földön részünkké lehet. Ha 
ezért a nyugati keresztyénségnek Róma megrögzöttsége miatt 
külsőleg el is kellett válnia: az áldás, hogy a tiszta evangélium 
újra részünkké lehetett, kiegyenlíti ezt a veszteséget. Igen azért 
örülünk, hogy az evangélium az evangélikus egyházban s szent-
íráshoz hű hitvallásban biztos helyet lelt. Azért örülünk, hogy 
tagjai vagyunk ennek az egyháznak, melynek igehirdetése, tanítása, 
kátéja, énekei, imái, józan lelkivezérlete, mely a mély, de minda-
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mellett tettrekész kegyességre irányul, túlbuzduló hálával tölti 
el azokat, akik mindezt tapasztalatból ismerik. 

Egyáltalában. Milyen üres és sivár volna egész életünk az 
örök javak nélkül, melyeket egyházunk nyújt. Milyen elsatnyult 
volna az emberiség és népünk is, ha Isten igéje nem élesítené 
lelkiismeretünket s nem töltene el a megszentelés erőivel. Hogy 
csak egyet említsünk: a mai ember tettrekészsége, sőt az emberi 
szellem minden terméke, melyet mint a „felvilágosodás" gyümölcsét 
szeretnek magasztalni és csodálni, nem képzelhető a reformáció 
nélkül, az egészséges evangelíkus kegyesség, egyházunk nevelő 
tevékenysége, a földi hivatásnak, mint Isten szolgálatának meg-
becsülése nélkül, melyre Luther tanított meg, a melyet életével 
példaképül állított. Maga Róma sem maradt érintetlenül Luther 
hatalmas bizonyságtételétől, habár az evangéliumot el is utasította. 
Sokat tanult tőle, keresztyénebbé, szellemibbé lett, de azzal 
csábítóbbá és veszélyesebbé is. 

Valóban minden okunk meg van ahhoz, hogy a reformáció 
négyszázéves jubileumát mint nagy hála- és örömünnepet meg-
ünnepelhetjük. 

Bár volna a hála igaz. Ne lenne puszta nagyképüsködés, se 
üres szólásmódokkal való dicsekvés és tündöklés, hanem mély 
bensősséggel való megélése és megragadása mindannak a dús 
áldásnak, mely a reformációban, drága egyházunkban és fenséges 
hitvallásában van. Mindenekelőtt természetesen bűnbánó, alázatos 
beismerése annak a könnyelműségnek, mellyel a vallás dolgaival 
bánunk. Nagyon sokan vannak, akik magukat, hangsúlyozva, protes-
tánsoknak vagy lutheránosoknak nevezik, de keresztyénségíik nem 
terjed tovább annál, hogy külsőleg részt vesznek az egyház meg-
szokott ténykedésében. A keresztyénség náluk egy dolog a sok 
más mellett, mint a művelt embernél a kalap, vagy a keztyű. 
Meg vannak elégedve, ha bizonyos alkalmakkor mondhatják vagy 
gondolhatják: hiszen én is kerestyén vagyok. Igen, megelégednek 
vele s már „jó keresztyéneknek" tartják magukat, ha ide s tova 
tisztességesen élnek s a törvényekkel nem kerülnek összeütkö-
zésbe. Gyalázatos ez a dermedt és nyomorúságos állapot! Ez 
lényegében nézve ugyanolyan, mint a külsőleges „keresztyénség", 
melyet Luther, s joggal, egészen könyörtelenül feldöntött. 

A vallásnak megint fődologgá, központtá, egész személyisé-
günket hordozó erővé kell lennie. Azt hiszem, ez a háború eléggé 
példázta, hogy az ember értéke önmagára és a közösségre nézve 
nem abban van, hogy mit tud, mit bir, mit végez, vagy minek 
látszik, hanem abban, ami valóban. De csak ugy vagyunk valami, 
ha kegyesek vagyunk, kegyesek Luther értelmében: mélyen átha-
tottak érdemtelenségünktől Isten előtt s a hitben mégis bizo-
nyosak a felől, hogy a Jézus érdeméért Isten kegyelmében 
vagyunk. Ápoljuk ezt az alázatos és férfias kegyességet, mint 
lelkünknek üdvös titkát s egész életünknek hajtó erejét. És 
amennyiben épen az evangélikus egyház s ez időben egyedül 
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nyújtja eszközeit, ezért kell, hogy ez egyházhoz, mint az igaz 
egyházhoz hívek maradjunk halálunkig. Őt keresztyén életünkkel 
díszíteni, érte munkálkodni, áldozni, szenvedni; ez legyen legfőbb 
tisztességünk. Jó hitvallását személyesen vallani, meg nem törni, 
régi erejében fentartani s jövendő nemzedékekre átszármaztatni 
— ez legyen legfőbb kötelességünk. Ezzel szolgáljuk egyúttal 
legjobban népünket és az emberiséget. 

Hadd üljük meg az 1917. év jubileumi ünnepét úgy, hogy 
a reformáció áldásait újra megéljük. 

Értsük meg első sorban jól, mink van a reformációban, mit 
köszönünk neki. Ne maradjon el aztan a vig hálaének. Nagyot 
cselekedett v:liink az Ur, azért örvendezünk. Végül azonban, s 
épen ebben kell hálánknak megnyilvánulnia: aknázzuk ki a 
reformáció kincseit egyre mélyebben, egyre behatóbban. Legyünk 
tényleg és valóban evangélikus keresztyénekké, hogy mindegyikünk 
és egyházunk is vallhassa magáról: Isten kegyelméből vagyok 
az, ami vagyok s az Ő kegyelme rajtam nem volt hiábavaló. 

D. Schmidt Κ. J. 



Luther Márton két levele. 
(Latinból fordította Faragó Bálint.) 

I. 

Luther levele Ramassi Mátyáshoz1. 

„Tisztelendő Ramassi Mátyás úrnak, nagyszebeni lelkipásztornak 
és az ottani káptalan dékánjának, az Urban kedves testvéremnek 

kegyelem és békesség az Úrtól. 

Megbízott embered átadott nekem Mátyásom ! leveleddel együtt 
egy Brassóban nyomatovt könyvecskét, mely a brassói egyház 
és az egész Barczaság reformációjáról szól. Ezt a könyvecskét 
én — mivel abban mindazt, amit tőlem kérsz, bővebben meg 
fogod találni, mint én leírhatnám — el akartam küldeni neked, 
de megbízottad azt mondta, hogy nálatok ezen könyvecskéből 
bőven vannak példányok és arra kérsz, hogy tartsam meg ma-
gamnak. Nagyon tetszett nekem e könyvecske, mert tudományosan, 
őszintén és híven van írva. Olvasd tehát ezt a könyvet és közöld 
a dolgot a brassói egyház lelki pásztoraival, akik leghasznosabb 
munkatársaid lesznek neked egyházad reformálásában, mert ezek 
a mi egyházunkat vették szorosan mintául ebben a könyvecs-
kében. Fordulj tehát ezen könyvecskéhez és ama férfiakhoz. Isten 
veled hívem az Urban és légy szerencsés munkádban! Amen. 

Egyed napján 1543. 
A te 

Luther D. Mártonod." 

II. 

Luther Márton levele Honterus Jánoshoz2. 

„Kegyelem és békesség. 
„Azt írod Honterusom! hogy küldtél hozzám levelet, de te 

„nem tudod, hogy ezen veszedelmes időkben megkaptam-e? 
„Tudatom veled, hogy megkaptam, valamint megkaptam a hozzá 
„mellékelt s Theodosius képét viselő amaz aranypénzt is, melyet 

1 Ε levél eredet i je : Fabó Codex Diplomaticus 1869; 13. lap. 
2 M. Schmeizel. Epistola M. Lutheri ad I. Honterum Jenae M. D. C. C. XII 
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„leveled szerint a ti előjárótok vagy bírátok ajándékozott nekem 
„emlékűi, kinek nevemben add át köszönetemet, kérlek. — Egyéb-
i r á n t az egyháznak és vallásnak nálatok lassanként fejlődő 
„állapotáért dicsérem az Urat, a Világosság Atyját, akitől szár-
m a z i k minden jó adomány és kérem, növeljen és áldjon meg 
„benneteket minden lelki - ajándékával. Atnen. Nektek is lesz 
„részetek a kigyó mardosásában, mert ugy Íratott, ugy mondatott 
„kezdettől fogva és ugy is lesz a jövőben is a végből, hogy 
„ellenkezés legyen a kigyó magva és az asszonynak a magva 
„között. Másként nincs és nem lehet Istennek igazi egyháza. 
„Vigasztalásunkra szolgál azonban annak tudata, hogy a győzelem 
„a mardosóval szemben mindig annak a részén van, a ki a kigyó-
„fejét megtöri, a mint megíratott: magát a te fejedet fogja 
„megtörni. Helyesen cselekszel tehát és helyes az az elhatározá-
s o d , hogy vigyázóknak kell lennetek a külső ellenségekkel, va-
j a m i n t a szomszédos és házi farkasokkal szemben, ezek a kigyó-
„nak a fogai, még pedig őrlőfogai, a mint a próféta mondja. 
„— De nagyon elfoglalt s már öreg és törődött ember vagyok, 
„a ki (mint hiszem) megérdemelt nyugalomra vágyakozom; de 
„kevéssé teljesül a kívánságom. Annálfogva, ha rövidebben irok, 
„vagy ha előbbi leveledre nem válaszoltam, bocsásd meg, kérlek. 
„—Isten veled és minden tieiddel. Ámen. 

„Cantate vasárnapon 1544. évben. 
„Luther D. Márton. 

„N. Fülöp ur távol van Thüringiában." 

A czímezés a következő: 

„A Krisztusban tisztelendő férfiúnak, Hontems János úrnak, Ma-
gyarországon az Ur brassói igehirdetőjének, 

„az Urban kedves testvérének." 



A genfi „Réveil". 
Irta: Vásárhelyi József (1893- 1916.)* 

Bevezetés. 

A genfi „Compagnie des Pasteurs" az 1913—1914. esztendő-
ben az egyetem theologiai fakultásának hallgatói számára egy 
200 frankos pályadíjat tűzött ki a következő kérdés feldolgozá-
sára : Appréciation cin Réveil á Genéve (a genfi Réveil méltatása). 
Ε pályadíjat 1913. junius havában a bírálók egyhangú ítélete 
alapján én nyertem meg,1 aki akkor a genfi egyete.n theologiai 
fakultásának préteur-je voltam.2 Munkám három részre oszlott: 
méltattam a Réveilt történeti, dogmatikai és egyházalkotmányi 
szempontból. 

Ε munka magyar átdolgozását bocsátom a következő lapokon 
a magyar tudományos theologiai körök elé. Nem adhatom az 
eredeti mű puszta fordítását: amott sok olyan adatra csak utalás 
történik, ami nálunk teljesen ismeretlen ; amott, egyes tudottnak 
feltételezett események fölött röviden siklóm át, amelyek itt bő-
vebb részletezést követelnek; amott a fősúlyt a méltatásra fek-
tettem, itt történelmi tárgyalásokkal kell a hézagokat kitölteni. 
Sokat, ami a genfieket érdekelhette, részletkérdés jellege miatt 
nem vehettem fel a magyar munkába, viszont behatóbban és 
alaposabban kellett tárgyalnom a genfi protestantizmus szellemi 
fejlődését, hogy a történeti folytonosság és fejlődés magyar kö-
zönségünk előtt világossá váljék. 

* 

* Ennek a népnek a viselője okleveles református lelkipásztor, püspöki 
titkár és hitoktató volt Kolozsvárt, amellett a francia nyelvnek tudomány-
egyetemi lektora és prédikátora a budapesti francia-svájci kolóniának (Home 
Suisse). Kiváltságos tehetség bontogatta b^nie izmos csapásokkal a szárnyait. 
Tanárai és barátai nem tudták, mit csodáljanak benne jobban: éles kritikáját-e 
vagy erős, merész összefoglaló képességét .J finom aestheta-lelkét-é vagy a 
szó nemes és ritka értelmében vett so'.corj il íságát .J Még ne:n volt egészen 
24 éves s lelkének nemes bora még javába ι forrongott - de nem volt az a 
legkisebb írása, amely máris magán ne viselte volna egy gyönyörű jövő, egy 
dús terméá Ígéretének lángoló jegyét, ó maga a:onban kivételes ado.nányai-

1 Elhallgatta, hogy különös dicsérettel·, avec félicitations du Jury. R. I. 
3 A préteur-ség intézménye a XVI. századra nyúlik vissza. A theol. fakul-

tás hallgatói választják maguknak minden félév kezdetén, hogy mintegy közben-
járóul szolgáljon a hivatalos hatóságok és a diákság között. Eddig 449 préteur 
nevét őrzik az egyetem annalesei. 
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A XIX. század legfontosabb mozgalma Genf vallásos életében 
a Réveil volt. A Réveil szó — éppúgy, mint a német Erweckung 
és az angol revival „ébresztés"-t, ébredést, megújhodást, újjá-
születést jelent. A XVIII. század közepetáján, amikor a protestan-
tizmus életén üres dogmatizálás után rationalis supranaturalismus 
uralkodott, a személyes vallásos élet után áhítozó lelkeket újra hatal-
mukba ejtette az a kérdés, amely ott áll a reformáció és a keresz-

ban csak kivételesen megfeszített munkára való elköteleztetést látott s a 
szakadatlan sz/llemi erőfeszítésekben felőrölt testi ereje nem bírt ellená lani 
egy rettenetes ragály lappangó támadásának, amely alig három napi kínos 
vívódás után sírbadöntötte (1916. dec. 3.) — Emlékét protestáns irodalmunk-
ban egy csomó összeomlott nagy reménységen kívül számos finoman cizellált, 
tartalmas, mély, szellemes cikke, tanulmánya, elmélkedése (főleg a Piotestáns 
S,emle és a kolozsvári Egyházi Uj>ág hasábjain), mindenekfölött azonban 
Pál Apostol c. nagys, abású vallástörténelmi tanulmánya őrzi, amellyel theo-
logiai magántanári vizsgálatra készült volt s amely bizonyára e Szaklapban 
is meg fogja találni a maga méltó ismertetését. Komoly szfkemberek nyilat-
koztak e műről a legkedvezőbb ítélettel s ugyancsak szaktudósok néztek a leg-
nagyobb várakozással bölcsészetdokt^ri disseitatiója elé is, meljben a jeru-
zsálemi templom arch;:eologiai és művelődéstörténeti jelentőségét akarta, a 
lehető legszélesebb távlatokban, kifejteni s melynek lázas előkészületei köz-
ben érte a halál. — Ez az itt közölt dolgozata, amelynek történetét a beveze-
tésben maga mond;'a el, ismét más oldalról mutatja be az ő rendkívül eleven 
és mély tudományos érdeklődését. Vázlatosan, de kitűnő elemző, összefogó 
és tájékoztató képességgel s 20-^21 esztendős főnél párját ritkítóan biztos 
értékeléssel dolgozott föl benne egy olyan tárgyat, amelynek nyelvünkön 
tudtommal · gyáltalában nincs (vagy csak nagyin eldugottan van valamelyes) 
irodalma pedig dogmatikusok, valláspsychologusok és egyháztörténészek 
egyenlő érdeklődésére számíthat s a külföldi vallástudományi irodalomnak 
egyik állandó programmpontja mai napság, a valláslélektani érdeklődés 
klasszikus korában. És még ha tárgya nem volna is ilyen egyetemes és 
aktuális érdekű, maga az a körülmény igazolná és szentesítené e dolgozatnak 
a feledéstől való megmentését, hogy újabbkori magyar protestáns theologiai 
tudományosságunk és művelődésünk történelmének egyik nagyon becses és 
ritka okmányát bírjuk benne: amily gyakori, sőt megszokott dolog volt haj-
danában, hogy magyar protestáns theologus-ifjak külföldi egyetemeken 
szereztek tudományos és irodalmi babérokat, ép úgy megritkult az ilyen 
esetek száma a legutóbbi század folyamán (még pedig elsősorban a református 
theologusok között, akiknek, színmagyar voltuk miatt, legnagyobb volt a 
küzdelmük a tudós holt világnyelv helyébe lépő idegen modern nyelvekkel). 
Nem legutolsó sorban ebből a szempontból is meg kell tehát becsülnünk 
Vásárhelyi Józsefnek e t t a posthunius dolgozatát s a múltra vonatkozó büszke 
és fájó emlék me lett euy szebb jövőnek biztató és péU aadó zálogát is lát-
nunk kell benne. — Kiadásával — melynek lehetővé tételéért a Szerkesztő 
Urnák nyilvánosan is úgy a magam, mint boldogult barátom emlékének többi 
tisztelői nevében igaz hálával mondok köszönetet — már csak azért is 
kegyeletes kötelességet vélek teljesíteni, mert tulajdonképen magának szerző-
jének egy — szintén halála miatt félbenmaradt — szándékát viszem végbe vele. 
Ο maga is e Szaki; pba, mint egyedül megfelelő helyére szánta az átdolgozást, 
amelyet azonban a francia eredeti utolsó negyedrészére nézve már nem 
tudott megvalósítdni: ennek a részletnek én már csak a puszta lefordítására 
szorítkoztam, úgy lévén meggyőződve, hogy az átdolgozásra a szerző elhúny-
tával senki sem lehet többé illetékes. — Őrizze híven áldott emiékezeiét ez 
a kis munka is és legye fogékony lelkekben gyümölcsözővé eszményeit és 
példaadását. 

Kolozsvár. Révész Imre. 
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tyénség kezdetén: mit tegyek, hogy az üdvösséget elnyerjem? 
Amint a reformáció megindulásakor a katholikus egyház szertar-
tásai, búcsúcédulái és cselekedetekbe merült mechanismusa erre 
feleletet adni nem tudtak, — úgy a Réveil embereit sem elégí-
tette ki a hivatalos protestantizmus megmerevült tanítása, mely 
az élő hit helyébe halott dogmákat, a személyes átélés helyébe 
az egyház tanítását, vallásos tapasztalat helyébe philosophiai 
elmefuttatásokat tett. - Az üdvösség tapasztalása és átélése után 
szomjazó lelkek reakciója különbözőképpen nyilvánult meg, a 
mysticismus, a pietismus, a cseh-morva atyafiak, — hogy csak né-
hány jellemzőbbet említsünk — előkészítették és megmutatták 
azt az útat, mely Genfben a Réveiliiez vezetett. 

A vallásos Réveil, mely a XIX. század első felében Genfnek, 
Calvin városának vallási, tehát társadalmi és politikai életét is 
oly sokáig foglalkoztatta, egyike ama megújhodásoknak, melyek a 
vallásos eszmék világhistóriájában oly fontos szerepet játszanak. Genf 
kiválóan alkalmas hely volt vallásos Réveil számára. A reformáció 
e klasszikus földje, a „kis városok legnagyobbika" (la plus grandé 
des petites villes) mindig vegykonyhája volt minden vallásos 
tapasztalásnak. Ε „méhköztársaság" (république d'abeilles) mint-
egy gyűjtőlencseképpen foglalja össze minden idők vallásos evo-
lúcióját, hogv mások hasznára messzesugárzóan kivetítse. A Réveil 
is — különösen első fázisa — csirájában magábafoglal minden 
egyházpolitikai és dogmatikai theoriát, visszatükröz minden sza-
bályszerűséget, egyszóval típusául szolgál minden hasonló jelen-
ségnek. 

Mi sem természetesebb tehát, mint hogy e Réveil sokféle meg-
ítélésben részesült. A legmegátalkodottabb ellenségtől kezdve a 
legexaltáltabb barátig nincs hang, mely képviselőt ne talált volna 
ama nagy irodalmi tömkelegben, mely köréje csoportosul. Az 
egykorú röpiratok és polémiák vékony füzeteitől kezdve a 60-as 
évek első nagy, a harcok izgalmaitól még remegő hangú törté-
neti áttekintésein át egészen napjaink új szempontjaiig, mily 
nagy változatosságát találjuk a hangnak, az értékelésnek és meg-
értésnek ! Az ellenfél lekicsinylően így gúnyolódik: „Azt hiszik 
hát, hogy néhány közepesen lelkes szívű és nagyon korlátolt szel-
lemű angolnak hirtelenséggel az a kiváltsága támadt, hogy az 
Isten szentlelkét visszahozzák az egyházba és így némileg többet 
tegyenek, mint hogy megújítsák a pünkösd csodáját ? Nein, 
nem, bízzanak meg egy olyannak a tanúskodásában, aki mindezt 
igen közelről szemlélte: mindez csupán költészet, — hogy a leg-
enyhébb kifejezést használjuk, - de nem história!"' — A másik 
oldalról igy replikáinak: „A mű, melyet véghez kellett vinni 
mérhetetlenül meghaladta az emberi erőket; valójában nem keve-
sebbről volt szó, mint újra felépíteni Genfben egy templomot, 

1 Cheneviére szavai cf. Astié: Le Réveil religieus Revue chrétienne. 1.S61. 
p. 97. 
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nem mint hajdan Jeruzsálemben, egy materiális templomot, hanem 
egy szellemi templomot; helyre kellett állítani azt, amit az előbbi 
idők hitetlensége elpusztított: Krisztus tanítását és Krisztus egy-
házát." ') Ε két vezérmotivum mellett számtalan árnyalatú más 
vélemények hangja is hallatszik minden oldalról. 

Épen az mutatja a Réveil nagy fontosságát, hogy általános 
érdeklődést és komoly érdeklődést keltett. Lett volna mozgalom, 
mely egy idő divatom jelszavaival színpadra lép, hogy aztán nyom-
talanul elmúljék, — hatása nem lett volna jelentős korokra és 
nemzedékekre. Lett volna egy ember műve, mely övé maradt, 
sírbaszállott volna ezzel az emberrel, hogy kevés kegyeletes kö-
vető szivében éljen tovább csupán. A Réveil több volt ennél: oly 
szellemi mozgalom, mely a kor egyetemes vallásos szükségletének 
felelt meg és erre igyekezett feleletet adni. 

Ε jelenség igazolja, hogy még ma is fölvehető a Réveil tényei 
és eredményei átvizsgálásának a munkája. Szükséges, hogy szerzett, 
örökölt, vagy megtanult ideáinkat koronként öntudatunk ítélőszéke 
elé állítsuk s valódiságukat igazoljuk. Mert az igazság kifejezés-
módja a változó korral változik és mert az igazságnak a mai 
ember más oldalát látja meg és értékeli jobban, mint a tegnap 
gondolkozója. Száz éve sincsen a Réveil kezdetének, — és mégis 
sokban mily messze vagyunk tőle, mennyire másképen állítjuk be 
problémáinkat és mennyire másra helyezzük a hangsúlyt! 

Ε munkát fölveendők, a következő módszerrel fogunk eljárni: 
Mindenekelőtt históriai áttekintésben keresünk tiszta képet a 

Réveil mibenlétéről, előadva előzményeit, fejlődése egyes mozza-
natait és a mozzanatok összefüggését. Aztán a Réveil dogmati-
kájával fogunk foglalkozni. A dogmatikai előzmények vázolása 
után keressük e dogmatika különböző fázisait különböző szem-
pontokból, majd kimutatjuk e dogmatika hátrányait, előnyeit és 
kategóriáit. Végül a Réveil egyház-tanát tárgyaljuk. 

1. 

A genfi Réveit történeti áttekintése, előzményei, fejlődése, ki-
alakulása. 

Calvin János egyházának históriai alapját három intézmény 
alkotta: a constitutio, a confessio és a catechismus. 

Az egyházalkotmány az Ordonnances ecelésiastiques-ban van 
megírva, melyet a reformátor három évi számkivetéséből vissza-
térve, 1541. nov. 20-án fogadtatott el Genf városának nagytaná-
csával, a Conseil général-lal. Ε nagybecsű dokumentum, melynek 
legfontosabb átdolgozása az 1576-iki, Genf egyházi alkotmányának 
alapját képezte a XVI11. század végéig. Rendelkezései kiterjednek 

1 Guers: Le premier Réveil et la premiere Eglise indépendante á Genéve 
1871. ρ. IX. 
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az egyházi élet minden ágára: szól a papok, doktorok, presby-
terek és diakonusok (a négy egyházi rend) hivataláról; a két 
legfőbb egyházi fórum: a Consistoire és a Compagnie des Pas-
teurs intézményéről, melyek közül az első a fegyelmet gyakorolta: 
tagjai a papok és tizenkét presbyter; joga volt szine elé idézni 
azokat, akik az elfogadott tan ellen tanítottak, nem látogatták 
rendesen az istentiszteleteket és titkos bűnökben találtattak; — 
a második a papok gyülekezete volt, mely az egyház belső admi-
nistratióját szabályozta. Az „Ordonnances" 88 (1576-iki alakjában 
már 168) pontja világos képét nyújtja Calvin János gondolatának, 
melynek jellemző neve: theokratikus alkotmány. Az egyházi és 
világi hatalom teljes harmóniája, a hierarchia veszélyének teljes 
kizárásával, — ez jellemzi legtalálóbban Calvin Genéve-jét. Az 
egyház mintegy szetlemileg nyomja reá bélyegét a város egész 
beléletére; a kivitel, a megvalósítás, az elvek alkalmazása a világi 
hatóságok dolga. „Az ideál, melyet meg akart valósítani, a ke-
resztyén községnek, a keresztyén áilamnak eszméje volt. Ε célból 
az államra bízta az egyház feletti külső felügyeletet és az egy-
házra az állam belélete felettit."1 - A theokrácia legfőbb törvény-
hozója Isten, legtöbb törvénykönyve a Szentírás: „A Bibliát oly 
könyvnek tekintették, mely a város erkölcsi és vallási alkotmányát 
magában foglalja; a politikai és lelki hatalomnak egyaránt szabá-
lyozója volt."2 

Ε theokratikus államnak confessionalis színezete van. 1537-ből 
van keltezve az első genfi confessio. Hogy Farel, avagy Calvin 
a szerzője: -— eldöntetlen. 21 tétele felölel minden dogmát, me-
lyet a kor lényegesnek tartott. A szentírás abszolút tekintélye, 
Isten egysége, Szentháromság, az ember bűnössége és Krisztus 
váltsága, a hitáital való meg igazúlás Isten kegyelméből, — e z e k a 
főbb pontjai, „Nous protestons que, pour la regle de notre foi et 
religion, nous voulons suivre la seule Écriture, sans y méler 
aucune chose qui ait été controuvée du sens des hommes sans 
la Parole de Dieu; et ne prétendons, pour notre gouvernement 
spirituel, recevoir autre doctrine que celle qui nous est enseignée 
par icelle Parole, sans y ajouter ni diminuer, ainsi que notre 
Seigneur le commande"5 — (Valljuk, hogy hitünk és vallásunk 
szabályozójául a Szentírást követjük, anélkül, hogy valami olyast 
is belevegyítenénk, melyet emberi értelem talált volna fel Isten-
igéje nélkül; és szellemi vezérletünkre nem szándékozunk más 
tant kapni, mint amelyet ez ige tanít nekünk, hozzátevés és el-
vevés nélkül, amint azt a mi Urunk parancsolja) — már e kezdet 
világosan elárulja a hitvallás elveit és intentióit. 

1 De Goltz: Genéve religieuse au dix-neuviéme s'iécle. Trad. de Γ allemand 
par C. Maian Genéve, 1871, p. 13—11. 

2 J. E. Choisy: De la Reformation á la Séparation. Genéve , 1912. p. 5. 
Confession de la Foi de 1537. Id. H. Heyer: L'Église de Genéve; Ge-

néve, 1909. p. 253. 
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Ami a tan oktatását illeti, az „Institutio religionis christianae" 
klasszikus művén kivül népies formában Calvin Catechismus-ában 
találjuk meg. A könyvecske, melyet Calvin „levele az olvasóhoz" 
vezet be, a confessiót fejti ki részletesen, szólván a hitcikkelyekről, 
a tízparancsolatról, a miatyánkról és a sakramentumokról. „Az 
egyháznak mindig különösen figyelmébe ajánltatik, hogy a kis 
gyermekeket a keresztyén tanban oktassa", mondja Calvin „epistre 
au lecteur"-je.1 

Constitutio, confessio és catechismus, — a kormányzat, a tan 
és az oktatás tisz.asága, Istennek, a Szentírásban kifejezett akaratát 
tolmácsolva: e hármas alapon nyugodott Calvin János ecclesiája. 
Ε hármas alap hangsúlyozását azért tartjuk szükségesnek, mert 
belőle látszik, hogy a nagy reformátor mennyire hű fia volt ko-
rának, melyben hit nem képzeltetett egyház, hivő hitvallás nélkül, 
melyben tehát a mi korunk jelszavát— mely majdan a Réveilt lesz 
megindítandó, — a vallásos individualismust hiá a keressük. Sőt 
az egyház is csak egyképpen képzeltetett el, — úgy, amint azt a 
reformáció a római katholicismustól örökölte, t. i. mint állam-
egyház. Az állam fogalma elválaszthatatlanul össze volt kötve az 
egyház fogalmával; a lelkiismereti szabadságot állami törvények 
szabályozták. 

Ilyen alapon — hittudatát mindig világtudatában fejezve ki — 
fejlődött tovább a genfi protestantizmus. Az állami szervezetű 
egyház, a theokrdcia fejlődésében követi azt az útat, amelyet a 
protestantizmus akkoron világszerte megfutott. Következik a pro-
testáns orthodoxia kora, a nagy reformátorokat követő epigonok 
uralma, milyben az egyház tekintélye a formális előírások és a 
törvényszerű tekintély jármává sülyedt alá. Ε kiskaliberű korban 
Genf tekintélye zavartalanú! és megtámadhatatlanúl ragyog; a 
XVII. századbeli Genf theologusai. Jean Diodati és* Théodore 
7ronchin a dortrechti zsinat (1618) orthodoxiájának legkiválóbb 
képviselői, koruk protestantizmusának, a stagnáló dogmaszerű-
ségnek hű fiai. A vallás fogalma lassankint egyenlő lesz a tradi-
tionális nemzeti egyházhoz való ragaszkodás fogalmával. A theo-
logiai skolasztika : Aristoteles és Calvin uralják a kedélyeket. 

A XVIII. századot a philosophiai gondolkozásnak a merev 
dogmaiismustól való felszabadulása jellemzi. Egyelőre még csak 
cartesianismus-nak hívják a gondolat és a speculatio szabadságát 
és egyelőre Chouet Róbert még ezzel a philosophiával is hajó-
törést szenved a Consensus helveticus vaskalaposságán, — de 
már útban van a szellemi reactio a dogmatismus, az orthodoxia, 
a legalizmub ellen. Természetes, hogy e szellemnek útat kellett 
találnia Genfhez is. Az új szellemi mozgalom középpontjából, az 
új philosophia vegykonyhájából: Francziaországból a nantesi edic-
tum visszavonása újra Genfbe kergetett sok kegyes protestáns 

1 Johan Calvin: Catéchisme. 1553. Genéve. (Edition Fac-simile 1853. par 
Emilé Bezoud) p. 2. 
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családot, épp úgy, mint Calvin idejében. Montesquieu, Charles 
Bonnet, J. J. Rousseau, az Encyclopaedisták, Voltaire hatása az 
eddigi evolutióval egészen ellenkező mederbe irányítják Genf 
vallásos gondolatát, ama mozgalom felé, melynek a rationa-
lismus nevét szokták adni. A theologia apologétikává és morálissá 
válik. Az orthodoxia száraz dogmatizálása helyet enged a ratio-
nalismus egyszerűsítéseinek: a vallás úgy tekintetik, mint a szociális 
jólét és a kötelességek teljesítése szempontjából szükséges intéz-
mény; a prédikációk tárgya az erény; a hit üdvözítő erejét a 
jócselekedetek hatalma helyettesíti. Megtaláljuk a typikus vulgáris 
ratíonalista prédikációt, amely e korban mindenütt dívott; pl. 
Amédéé Lullin „Előkészület a halálra" xn'mű egyházi beszédje az 
előkészület hat eszközét említi: 1. a halálról és következményeiről 
helyes fogalmat kell alkotnunk: 2. bizonyos mértékig el kell 
szakadnunk az élettől; 3. lelkiismeretünk állapotát hozzuk rendbe; 
4. mindennap helyesen éljünk; 5. ügyeinket rendbentartsuk és 
egészséges korunkban végrendelkezzünk; 6. kerüljük a kövérséget.1 

— A theologiai tudományok akkori legkiválóbb művelője: Jacques 
Vernet „Instruction chrétienne" c. dogmatikai munkájában nincs 
szó a szentháromságról; az eredendő bűn nem említtetik; Jézus 
istensége nem más, mint Istennek a legbensőbb egyesülése az 
ember Jézussal; a bűnbocsánat három nélkülözhetetlen feltétele a 
jó cselekedetekben mutatkozó bűnbánat, hit és megszentelődés. 
— A korszellem hatása teljesen rányomta bélyegét a XVIII. század 
Genfjére. „A genfi papok is a század szellemének befolyása alatt 
állottak: lassanként kezdték elvetni az evangélium vitális tanait. 
Az értelmet és az erényt mindenek fölé helyezték. Túlságos 
kizárólagossággal hangsúlyozták az üdvösségben az ember 
cselekedetét és nem eléggé az Isten művét, a bűn és kegyelem 
tanának kárára."' 

A francia forradalom után Genf 16 esztendeig (1797 1813.) 
francia uralom alatt állott, mint a Léman-département székhelye. 
A „szolgaság 16 esztendeje" alatt a genfi klérus vallás- és haza-
szeretetének gyümölcseképpen az egyház és az iskola függetlenül 
maradt fenn. A genfi Patriotismus, a hazához és az „atyáink 
vallásá"-hoz való ragaszkodás talán sohasem tört ki nagyobb 
erővel, mint a restauratio pillanatában (1814.), mikor Calvin egy-
háza traditionális alapjaira helyeztetett vissza. 

De vajjen a sokat emlegetett „religion de nos peres" („atyáink 
vallása") tényleg az a vallás volt-e, amelyet Calvin és a Calvin 
köré csoportosuló ősök vallottak? A constitutio, confessio és 
catechismus hármas alapjából egyik sem maradt meg a régi 
formában. Az Oidonnances ecclésiastiques az 1794-iki uj alkotmány 
megszavazása óta többé nem volt életben „és ha olykor hivat-
koztak is egyes cikkelyeire, csupán mintegy szokásból történt."2 

1 A. Lullin: Préparation ä la mort. Id. de Goltz i. m. p. 94. 
2 Choisy: i. m. p. 11. 
3 Heyer: i. m. p. 131. 

6 
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A Compagnie des Pasteurs lassanként kezei közé ragadott minden 
egyházi hatalmat a Consistoire befolyásának és tekintélyének 
rovására. — Az 1537-iki hitvallás 1725-től kezdve többé nem 
volt alkalmazásban.Calvin Catechismusát 1735-től kezdve Osterwaldé 
helyettesíti, melyet 1787 óta a Vernes-é vált fel, a rationalismus 
fejlődésének két étape-ját jelölvén. Goltz megjegyzi1 Osterwald 
Catechismusáról: „Kétségtelenül nem találjuk benne meg Calvin 
praedestinatio-tanát; de mindabban, ami az eredendő bűnre, Jézus 
Krisztus isteni természetére, a bűnös iránti megengesztelődésre 
és a hitnek Szentlélek általi hatóerejére vonatkozik, az evangélium 
tanát találjuk a legvilágosabb kifejezési formában". — Ellenben 
Vernes tanítása a jócselekedetről már hamisítatlanul rationalista: 
„Kérdés. Miért kell jótetteket véghezvinnünk? — Felelet. Mert a 
jócselekedetek gyakorlásában tényleges elégtétel van ; mert ezáltal 
az ember magára vonja az emberek tiszteletét és jóakaratát; 
mert ez az egyedüli eszköz arra, hogy Istennek tessünk és az 
üdvöt megnyerjük."1 

Kétségtelen : nagy a változás, mely Calvin egyházát a XVIII-
századvégi egyháztól elválasztja. Ε változást azonban két szem-
pontból lehet megítélni: pro és contra. A Réveil születésének 
pillanatához közeledvén, — azok az írók, akik a Réveil-ben azt 
az eseményt látják, amely a keresztyén egyházat a romlás kar-
jaiból kiragadta és Krisztus romlásnak induló templomát Genfben 
újra felépítette, — mindazt, ami a Réveil előtt végbement, túlsá-. 
gosan sötét színekben látják; szerintük mindaz, ami eddig tör-
tént, százados sülyedésnél egyébnek nem nevezhető. „Mi állott 
még Calvin intézményeiből? mit hagytak elpusztulni? Azt hisz-
szük, nem mondunk sokat, ha azt állítjuk, hogy ha a váz érin-
tetlen is maradt, a vér, az izmok, az élet eltűnt, ha Calvin intéz-
ményei még meg is voltak, csupán külső formákká lettek: a tan 
és a fegyelem, mely egykor erejét és életét alkotta, bizonyára 
nem volt többé meg benne."3 —· Az audiatur et altera pars 
elvénél fogva azonban hallgassuk meg az akkori genfi egyház 
és papság védelmezőjét is:4 „Kellene legalább, hogy a jövendő 
nemzedékek, ahelyett, hogy megbotránkozzanak azon, ami még 
hiányozhatott apologétikájukból és theologiájukból, elég igazsá-
gosak legyenek, hogy a kornak, a helyzetnek, a szükségleteknek, 
a század követelményeinek megfelelő részt tulajdonítsanak, és 
legfőképpen, hogy buzgóságukat elismerjék. — Hogyan követel-
hető, hogy mindeme buzgó emberek megelőzzék korukat tehet-
ségükkel? •— Vájjon hitük száraz, philosophiai socinianismussá 
vagy scepticismussá fajul t -e? Nem tudom, ha igy is volt az 
egyház néhány szolgájánál. Bizony ebben sem lenne semmi rend-

1 I. m. p. 97. 
2 Id. Goltz i. m. p. 101-2. 
3 Goltz, i. m. p. 104. 
4 Cellérier: L'Académie de Genéve, 1872. p. 60-65. 
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kívüli, olyan korban és olyan körülmények között. — Genfben a 
tudomány mindig a hit és az egyház barátja maradt, az egyház 
ahelyett, hogy félt volna a tudománytól, tisztelte, bátorította, szerette 
a tudományt." 

A pro- és contra-vélemények a dolog természeténél fogva nem 
lehetnek mindig objektívek. A Réveil-pártiak túlságosan sötéten 
látnak, az egyház-pártiak szemmellátható hibákat nem ismernek 
el. Ha helyesen akarunk látni, a történeti evolutió jelszavára kell 
hivatkoznunk: Calvin egyháza együtt fejlődött a századokkal, 
amelyeket végigélt, — ugyanazt a fejlődési útat futotta meg, ame-
lyet a Protestantismus egyetemessége; a reformáció nagy kezde-
teit éppúgy követte Genfben az epigonok skolasztikus ortho-
doxiája, a felvilágosodás századának rationalismusa, — majd a 
hit reakciójának pietismusa, mint bárhol másutt, protestáns földön. 
Hibáztatni nem lehet Genfet azokért a hibákért, amelyeket a mi 
szemünk jogosan kifogásolhat, százhúsz évvel öregebb kulturával 
hátunk mögött, a hibákat és fogyatkozásokat megérteni kell, mert 
a kor hibái és fogyatkozásai voltak. 

Ε pillanat — a Réveil születésének pillanata. 

* 

Amióta a cartesianus philosophia — melynek kiindulópontja 
a kételkedés ·— először talált Genfben követőkre, attól a pilla-
nattól kezdve már megtaláljuk a reakciót is, mely a tudás ellen 
a hitet, az okoskodás ellen a kegyességet szegezi. Jean de Labadie 
(szül. 1610), a hires Spener mestere, akit Franciaországból kiűz-
tek, 1659-től kezdve hat éven keresztül, mint genfi pap mystikus 
színezetű vallásos összejöveteleket tart házában, melyekért a Cotn-
pagnie des Pasteurs oppositiójára 1666. márc. 3-án távozni kény-
szerül Genfből a hollandiai Middelbourghba. — 1741. márc. 
havában Zinzendorf Genfbe érkezik 50 cseh-morva atyafival és 
600-700 tagból álló gyülekezetet alapit, melynek nyomait még 
1800-ban is megtalálhatjuk. - 1813-ban a hírhedten hírneves 
Krüdener bárónő, a theosophia mondaine apostolnője és I. Sándor 
orosz cár barátja, kezdeményez mystico-theosophikus gyüleke-
zeteket. - A methodista Robert Haldane 1817-ben Genfbe érkezik. 
Előkelő skót család sarja, aki methodista evangélistává szegődve, 
a személyes megtérést, Szentlélektől való újjászületést, az egy-
háznak az államtól való szétválasztását tanítja. Genfben a Római 
levél magyarázatához kezd és maga köré csoportosítja az ifjú 
theologusok nagy számát, akikből később a Réveil vezéremberei 
lesznek. 

,.Néhány év óta a Compagnie azt látta, hogy számos francia 
ifjú jön Genfbe theologiát tanulni. Sokan közülök nagyon elég-
telen előkészülettel jöttek; egy uj szellem lelkesítette őket. Ugy 
látszott, hogy némelyek különböző ösztönző hatásoknak voltak 
kitéve: kis mysticus gyülekezetek magukhoz vonták és bizonyos 

6* 



9 2 Vásárhelyi József. 

katholikus befolyások izgatták őket."1 — Ε theologusok 
említsük itt közülök Empaytazt, Emilé Guers-t, Henry Pyt-et, 
Ami Bost-ot, — az igazság után való szomjuhozásukat nem 
találták kielégítve a theologiai fakultás jobbára rationalis szellemű 
oktatása által és érintkezésbe léptek az „atyafiak" stagnáló kis 
gyülekezetével, Krüdener bárónővel, Robert Haldane-nel. — Szük-
ségét érzik, hogy gyülekezetbe tömörüljenek: 1810-ben meg-
alakítják a „Société des Amis"-t, a Barátok Társaságát, vasárnapi 
iskolával és bibliaolvasóconventiculumokkal. Szabályzatában olvas-
ható: „Minthogy hiszük, hogy a világi élvezetek nem egyeztethetők 
össze azzal a szellemmel, amelynek a keresztyén embert át kell 
hatnia: mindnyájan elhatároztuk, hogy senki olyat nem veszünk 
magunk közé, aki nem ígéri meg, hogy teljesen eltilt magától 
minden ilyen örömet, így pl. a táncot és a színjátékokat."2 

A Compagnie nem nézte jó szemmel ezeket a mozgolódásokat. 
Az idegen szellem túlságos befolyásától féltette az ősök vallását. 
Jean de Labadie francia volt, Krüdener báróné német, Róbert 
Haldane skót. Genf szelleme különben sem volt alkalmas talaj 
hasonló, pietista, mystikus és theosophiai irányú, a rationalismust 
támadó reactióra. Ε szellem, melyet Calvin János saját képére 
és hasonlatosságára teremtett: a szigorú puritánusság, a feddhe-
tetlen erkölcsiség, a képzelőerőben való józansággal tünt ki, mely 
alkalmatlanná tette a metaphysikus igazságok kontemplálásában 
való elmerülésre, a mystikus exaltatióra, az értelem szavának 
elhallgattatására. 

Ilyen körülmények között a Société des Amis nem existálhatott 
sokáig; 181ú/'4-ben megszűnt. A Compagnie 1813-ban rendeletet 
adott ki: „Az a theologus diák, aki a Compagnie akarata ellenére 
tovább is látogatna különleges gyülekezetet, nem bocsátható fel-
szentelésre" ; tnajd ugyanazon év dec. 24-én a papjeloltek (can-
ditats) fogadalmához a következőket tette hozzá: „ígéritek, hogy 
minden szektáskodó szellemtől távol tartjátok magatokat, kerülitek 
mindazt, ami szakadást idézhetne elő és az egyház egységét 
megrontaná." 3 

1816-ban érte az első nyilvános támadás a genfi hivatalos 
egyházat képviselő Compagnie des pasteurs-t. Krüdener bárónő 
titkára, Empaytaz, akit 1814-ben a theologiai fakultásról kizárlak, 
1816-ban Badenben egy brochuret adott ki: „Considéraiiotis sur 
la áivinité de Jésus-Christ, adressées á Messieurs les étudiants en 
théologie de l'Eglise de Geneve." (Eszmék Jézus-Krisztus isten-
ségéről, a genfi egyház theologiai hallgatóihoz intézve.) Ε röp-
iratban azzal vádolja a genfi egyházat, illetőleg a Compagnie-t, 
hogy elhagyta Krisztus istenségének tanát, noha a dogma a 
szentírásnak megfelelő és a XVIII. század kezdetéig· Genfben 

1 Heyer i. ni. p. 116. 
1 Cit.: E. Guers: Le premier Réveil. D. 45. 
3 L. Heyer i. m. p. 117. 
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teljesen érvényben volt, a reformátorok egyértelmű tanítása 
nyomán. 

A közfigyelem felébredt. Innen kezdve egyik esemény a 
másikat vonta maga után : Empaytaz polémikus röpiratára, mely 
a kérdést doktrmdlis térre terelte, következett a theologusok írás-
beli válasza, melyben titakoztak a Compagnie és professzoraik 
ellen intézett „gyűlöletes támadások" ellen. Csupán két ifjú : 
Guers és Pyt nem írták alá az ívet. Az előbbi később a Réveil 
első független egyházának egyik alapítója és papja lett. — Majd 
egy fiatal pap: César Maian, akiről alább részletesen lesz még 
szó, Haldane hatása alatt 1816. dec. 25-én és 1817. jan. 19-én két 
prédikációt tartott „Csak hit által igazulhat meg az ember" cím 
alatt. A Compagnie 1813-ban kelt rendelete elleni renittenskedést 
látott a dologban és végül kiadta a híres 1817. május 3-iki 
rendeletet (Réglement du 3 mai 1817), melyet fontosságánál 
fogva egész terjedelmében közlünk: 

„La Compagnie des pasteurs de l'Eglise de Genéve, pénétrée 
d'un esprit d'humanité, de paix, de charité chrétienne, et convaincue 
que les circonstances oú se trouve l'Eglise confiée á ses soins 
exigent de sa part des mesures de sagesse et de prudence, 
arréte, sans porter aucun jugement sur le fond des questions 
suivantes et sans géner en aucune maniére la liberté des opinions, 
de faire prendre, sóit aux proposants qui demanderont á étre 
consacrés au saint ministére, sóit aux ministres qui aspireront 
á exercer dans l'Eglise de Genéve les fonctions pastorales, 
l'engagement dont voici la teneur: 

„Nous promettöns de nous abstenir, tant que nous résiderons 
et que nous précherons dans les Eglises du canton de Genéve, 
d'établir, sóit par un discours entier, sóit par une partié de 
discours dirigé vers ce but, notre opinion : 1. sur la maniére 
dont la nature divine est unie á la personne de Jésus-Christ, — 
2. sur le péché originel, — 3. sur la maniére dont la gráce 
opére, ou sur la gráce efficiente, — 4. sur la prédestination. 
Nous promettons aussi de ne point combattre dans des discours 
publics, l'opiníon de quelque pasteur ou ministre sur ces matiéres. 
Enfin nous nous engageons, sí nous sommes conduits á émettre 
notre pensée sur l'un de ces sujets á le faire sans abonder dans 
notre sens, en évitant les expressions étrangéres aux Saintes 
Écritures et en nous servant autant que possible des termes 
qu'elles employent." 1 

Magyarul: 
„A genfi egyház papjainak gyülekezete, áthatva az alázat, a 

béke, a.keresztyén szeretet szellemétől és meggyőződve arról, 
hogy a gondjaira bízott egyház viszonyai részéről bölcs és 

' Id. Heyer: i. m. p. 119—120. Goltz: i.,m. p. 153. Guers: i. m. ρ. 90 -95. 
Léon Maury: Le Réveil religieux dans l'Eglise réformée ä Genéve et en 
France. Paris, 1892. /. k. p. 55-56. 



9 4 Vásárhelyi József. 

mérsékelt intézkedéseket követelnek, elrendeli, — anélkül, hogy 
bárminőképpen is ítélkeznék az alábbi kérdések alapjáról és 
anélkül, hogy akármi módon is gátolná a véleményszabadságot — 
hogy ugy a jelöltek, akik az egyház szolgálatában felszenteltetni 
óhajtanak, mint a papok, akik a genfi egyházban pásztori func-
tiókat kívánnak gyakorolni, a következőkre kötelezzék magukat: 

„Megígérjük, hogy, amíg Genf kanton egyházaiban lakunk és 
prédikálunk, nem nyilvánítunk véleményt sem teljes beszéd, sem 
valamely erre irányuló beszéd egyes részei által: 1. arról a 
módról, hogyan egyesül az isteni természet Jézus Krisztus sze-
mélyével; 2. az eredendő bűnről; 3. arról a módról, hogyan 
működik a kegyelem, vagyis a hatékony kegyelemről; 4. a praedes-
tinatióról. Azt is megígérjük, hogy nyilvános beszédekben nem 
polemizálunk valamely papnak vagy egyházi személynek e tárgyról 
való véleményével. Végre kötelezzük magunkat, hogy ha valamelyik 
jelzett tárgyról véleményt kell nyilvánítanunk, röviden tesszük ezt, 
kerülve a Szentirástól idegen kifejezéseket és amennyire lehet, 
csak ennek kifejezéseit használva." 

Maury, a Réveil egyik legalaposabb monografusa így nyilat-
kozott e rendeletről:1 „F. rendelet rendkívül fontos a Réveil 
történetében : egy húszéves küzdelem kezdetét jelenti és kiadatása 
nagyban hozzájárul az orthodoxus üártnak a különválás útjára 
tereléséhez." 

Az első különvált egyház, az uj szellemi fermentatio első 
terméke nem sokáig késik megalakulni A két párt már nyíltan 
szembeszáll. Amott az „atyáink vallásának" leghivatottabb, 
hazájuk és századuk szellemének hű képviselői, a tekintély és 
rang minden fényével és százados traditiójával, - emitt néhány 
fanatikus, jobbára idegen, senkitől sem védve, csupán a maga 
erejére és igazságára támaszkodva. — És mégis, - e mozgalom, mely 
jön, mely útban van. a XIX. századbeli Genf legfontosabb vallásos 
mozgalma, a mult század legjelentősebb egyházi eseménye. Mert 
ha a genfi egyház klérusa százada leghívebb kifejezője is volt, 
ha egyházát legjobb tehetsége szerint nevéhez illő nivón is tartotta, 
— ne felejtsük, hogy e század a rationalismus százada s hogy 
az egyház még nem Krisztus evangéliuma! 

Valami uj, valami fejlődés van készülőben. Hogy mi, még nem 
látszik világosan. — Bizonytalan, ingadozó, erőtlen. De uj, ez 
jellemzi a jövőre nézve. 

* 

Ez a kortörténeti jelenség, melyet „valami uj"-nak neveztünk 
de meghatározását még nem adtuk, mert maga sem tudja még 
meghatározni önmagát, az „Eglise du Bourg-de-Four" név alatt 
(Bourg-de-Four-i egyház) ölt először határozottabb alakot. Azért 
kapta e nevet, mert Genf Bourg-de-Four-nak nevezett város-

' Maury: i. ni. I. k. p. 56. 



A genfi „Réveil". 9 5 

részében volt első helyisége. Megalakulása lassan, szinte észre-
vétlenül történt. Már mondottuk, hogy Zinzendorf, Haldane és 
Krüdener bárónő hivei kisebb gyülekezeteket, u. n. conventicu-
lumokat alkottak, ahol a hívők közös épti'ésre gyűltek össze. A 
Compagnie des Pasteurs ellenséges magatartása és a folyton 
élesebben kitörő összeütközések mind nagyobbá és nagyobbá 
tették az ürt, amely a hivatalos egyházat és az „orthodox"-okat 
elválasztotta egymástól. — Az 1817 május 3-i rendelet követ-
kezményeképpen a disszidensek elhatározták, hogy nyilvánosan 
szakitnak a hivatalos egyházzal. A szervezkedés 1817. máj 18-án 
történt, kifejezetten bibliai alapon. Ez alap hangsúlyozásában 
benne volt a vád a hivatalos egyház ellen, mely — szerintök — 
nem állott többé bibliai alapon. Guers, az „első Réveil" egyik 
alapítója és első történetírója ezt így fejezi ki; „A XVI. századbeli 
különválás ( = reformáció) tudvalevőleg inkább nemzeti jellegű 
volt, a mienknek tisztán személyes volt a jelleme, nem is lehetett 
hiás; szerintünk a dolgok első rendjéhez való egyszerű vissza-
térés." Két vezérszava: a világtól való elkülönülés és az ős-apostoli 
egyház utánzása világosan jelölik dogmatikai és ecclesiologiai 
karakterét. Szervezete, mely a személyes megtérést feltételezi, 
individuális színezetet árul el ugyanakkor, mikor dogmatikája a 
legmerevebb szentírási tekintély-hiten nyugszik. 

A genfi mérvadó körök, melyeket ebben az időben az irodalom 
szeretete mellett a vallási dolgok iránti közöny jellemzett, úgy 
fogják fel ezt a separatiót, mint az „atyák vallása" elleni támadást 
az alsóbb névosztály „visionariusai" és „illuminált"-jai részéről. 
A Réveil első híveire ráragad a mőmier gúnynév, mely megfelel 
a német Mucker-nzk és álszenteskedőt jelent ma is. Az utcán 
kövekkel dobálják meg a „methodisták"-at. Nemsokára megindult 
az irodalmi polémia is. A Compagnie des Pasteurs szóvivője a 
törhetetlenül rationalista dogmatikai professzor, jean Jacques Caton 
Cheneviére, aki Causes qui retardent, chez les Réformés, les progrés 
de la théologie („Azok az okok, melyek a reformátusoknál a theologia 
haladását meggátolják") című akadémiai beszédében „athanasiusi 
mániá" - nak deklarálja a disszidensek magatartást és vádolja 
őket az értelem lenézésével és a philosophiai szellem hiányával; 
majd Précis des aébats théologiques qui, depuis quelques antiées, 
ont agité la ville de Genéve, 1824. („Azoknak a theologiai har-
coknak átnézete, melyek néhány év óta Genf városát izgatják") 
c. nagyobb munkájában a „methodismus"-nak, azaz a Réveilnek 
szemére veti, hogy különbözik Krisztus vallásától, hogy híveinek 
a Megváltó rendelkezéseivel ellenkező nézeteket inspirál; és hogy 
az igaz keresztyénséggel épen ellenkező gyümölcsöket terem. — 
A Réveil részéről viszont A. Bost a Compagnie-t arianismussal, 
pelagianizmussal és socianízmussal vádolja. — Többet ártott, 
mint használt a Réveilnek Jacques Grenus, a francia uralom alatt 
a közbecsülést elvesztett ügyvéd védelme : Fragments de l'histoire 
ecclésiastique de Genéve au XIX. siécle. 1317. („Töredékek a 
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XIX. századbeli Genf egyháztörténetéből.") Grenus jogi szem-
pontból ves/i védelmébe a Réveilt, de kétes hírénél fogva, dacára 
állításai sokszor meglepő igazságának, szerepe nem helyezte 
kedvező világításba a separatiót. 

Mindezekre az „Église du Bourg-de-Four" az Apologiájá-ban 
adott feleletet. „Azzal vádolnak minket, hogy megtagadjuk az 
Istent és csupán Jézus Krisztusban hiszünk . . . hogy nyerész-
kedésből gyiilünk össze, kényszerítő eszközökkel vonzunk ma-
gunkhoz egynéhány embert . . . hogy víziókkal, álmokkal, jelené-
sekkel és más hasonlókkal foglalkozunk . . . Feleletünk: Jöjjetek 
és lássátok." 1 Az Apologia aztán részletesen előadja az első 
független egyház tanát és alkotmányát. 

Tény, hogy ez a „valami uj," mellyel a Réveilt jellemeztük, 
első ízben mint „valami dogmatikai" tűnik szemünkbe. A tan 
tisztasága foglalkoztatja leginkább. — A dogmatikai elem annál 
feltűnőbb, mert a Compagnie kezdetben csupán az egyházi oldalt 
hangsúlyozta és világnézetben különbségeket fegyelmi ügyképen 
kezelt. Á Compagnie a schismától félt, a „methodismus" előtte 
nagyobb veszély volt, mint az orthodoxus doktrína megtagadása; 
viszont a Réveil emberei a doktrína tisztaságát keresték, az egyház 
egysége legtöbbször másodlagos kérdés volt előttük s így — 
különösen az idegen beavatkozások nagy számát tekintve — 
sokszor antipatriotisztikus színben tűntek fel a genfi protestan-
tizmus előtt, ahol a haza fogalma egybeesett a vallás fogalmával. 
Maury igen helyesen így látja ezt meg:2 „Egy kettős kérdés 
vetődött fel: a dogmatikai és az egyházi kérdés; mindkét párt 
tárgyalta ugyan őket, de anélkül, hogy egyenlő fontosságot tulaj-
donított volna nekik; és amig a Compagnie az egyház kérdéséhez 
ragaszkodott és kevesett törődött a dogmatikával, — a Réveil 
hívei csak a tanra gondoltak, nem törődve a formákkal, a 
keresztyén élet külső szervezetével. Ebből származott egy félre-
értés, melynek következménye volt, hogy rosszul célzott ütések 
hibásan találtak és mindkét fél nyugodt lelkiismerettel magának 
tulajdoníthatta a győzelmet." 

A Réveil emez első egyháza, mely jóformán csak 1818-tól 
1830-ig élt, igen fontos szerepet játszik a Réveil történeti mélta-
tásánakkérdésében. Üldöztetve, harcban állva a nemzeti egyházzal, 
a közvéleménnyel, a többi disszidenssel, sőt sokszor saját magával, 
— az egyháznak a kálvinizmusban eddig ismeretlen formáját: az 
államtól való függetlenségét példázta. Individualizmust követelt 
akkor, midőn az egyházban az „atyák vallása" védelmeztetett. 
A hit által való megigazulást tanította a rationalista moralizálás 
korában. Confessionalis és dogmatikai alapra helyezkedett akkor, 
mikor az ilyen alapok hiábavalóságát bizonyították minden 
oldalról, mint amelyek ellenmondanak a protestantizmus szabad 

1 Apologie de l'Eglise indépendante. L. Quers, i. m. p. 141. 
2 Maurv i. m. I. p. 70. 
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vizsgálódási elvének. Mindaz, ami később, mint üdvös ujítás, átment 
a hivatalos, nemzeti egyházba, csirájában itt található meg: az 
evangelizáció, a laikusok befolyása az egyház vezetésére, vallási 
traktátusok terjesztése, bibliafordítások. 

És mégis a történelem nem hiába söpörte el a föld színéről 
ezt az egyházat. Valamely eszmét fejlődése és életerőssége igazol 
legjobban ; következőleg, ha egy eszme eltűnik, bizonyára el kellett 
annak tűnnie. A Bourg-de-Four-egyházban minden fejlődés csiráját 
megtaláljuk ugyan, de magát a kifejlődést hiában keressük. 

Mutatja ezt az egyház további története. 
1826-ig még megtaláljuk a tevékenységnek némi nyomait; 

különösen az evangelizáció és a misszió munkájában; de a belső 
felbomlás nyomai már folyton mutatkoznak. Hol a keresztelés, 
hol az úrvacsora kérdésében merülnek fel nézeteltérések: nem 
tudnak megegyezni abban, melyik a helyes keresztelési mód, a 
gyermekeké vagy a felnőtteké és vájjon a nem-tagok enged-
hetők-e az úrvacsorához; majd kisebb szakadások állanak be; 
így pl. Ami Bosl 1827-ben külön egyházat alapít a Carouge 
nevű városrészben; — majd végeláthatatlan dogmatikai vitákba 
bocsátkozik a Bourg- de - Four-egyház a Réveil második egy-
házával : a Cásar Malan-éval. (L. lennebb.) 

1826-tól 1839-ig az irwingianusok befolyása érezhető; 1839-től 
1849-ig az egyház nevet változtat és „Eglise de la Pélisserie" név 
alatt vegetál, míg összeolvad a megalakuló Eglise évangélique-kal. 

Hogv a Réveil első egyháza ily ephemer életet élt, annak 
oka abban a tényben keresendő, hogy a saját magában rejlő új 
princípium nem találta meg benne teljesen megfelelő kifejezési 
formáját. Az apostoli egyházak utánzását tűzte ki ecclesiastikai 
jelszavául, de nem tudta keresztülvinni; a világtól akart elszakadni 
és saját keblében okozott újabb meg újabb szakadásokat; hit 
által való megigazulást tanított, de Maian egyházát mégis anti-
nomizmussal vádolta meg; újat akart adni és legjobban ő 
védekezett az újítás vádja ellen. A Bourg-de - Four egyháza 
mintegy öntudatlanul állította elénk az egyházi alakulásnak „indi-
viduaiismus" és „Separatismus" néven jellemezni szokott formáját. 
Bár egy új fejlődés étape-ia, ő maga nem ismerte fel saját sze-
repét, mert görcsösen ragaszkodott régi formulákhoz. — Azért 
kellett a Bourg-de-Four egyházának eltűnnie, mert nem ismerte 
fel az önmagában rejlő fejlődés princípiumát, vagy ha felismerte, 
másban kereste, mint amiben keresnie kellett volna. 

* 

A Réveil fejlődésének második mozzanata César Maian nevéhez 
fűződik. 

César Maian, akit a „Réveil hőse" (le héros du Réveil) büszke 
nevével szoktak illetni, fiatal pap és a Collegium V. osztályának 
osztálytanítója volt, amikor 1815-ben Haldane befolyása alatt 
orthodoxus meggyőződésű lett. Mint ilyen tartotta prédikációját 
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a hit által való megigazulásról, amelyről fennebb szólottunk. 
Dacára ennek, az 1817. május 3-iki rendeletet aláirta, — d e e tényét 
nemsokára visszavonta, sőt Ferneyben 1818. augusztusában egy 
prédikációjában arról a „végzetes eretnekség"-ről beszélt, mely 
„már régóta fenn áll közöttünk és tagadja, hogy Jézus Isten, 
egyenlő az Atyával" 1. — A Compagnie azzal felelt, hogy következő 
rendeletig eltiltotta a szószéktől és fegyelmit indított ellene osztály-
tanítói minőségében. — Maian igazolásul a következő hitvallással 
felelt: „Csak egy Isten van, Atya, Fiu és Szentlélek; az ember 
bűnös állapotban születik, melyből a Szentlélek által eszközölt 
újjászületés mentheti meg; az ember üdve Istennek teljesen ingyen 
kegyelmi ajándéka, melyet Fiában adott azoknak, akiket meg-
váltania tetszik; cselekedeteinknek semmi érdemük nincsen lel-
künk megmentésében, hanem ezek Megváltónk iránti hálánk tanú-
bizonyságai." 2 — Dacára e hitvallás hamisítatlan kálvini voltának, 
a Compagn ie Malan-t hivatalából fegyelmi okokból elmozdította. 
Maian ekkor hivatalosan mégsem szakadt el a nemzeti egyháztól 
sőt 1821-ben Déclaration de fidélité a l'Eglise de Getiéve („Hűség-
nyilatkozat a genfi egyháznak") címen röpiratot adott ki. De 
amikor hosszan húzódó ügyében 1823-ban a Consistoire és a 
Conseil d'État (államtanács) is kimondja az ítéletet, mely állásától 
felfüggeszti, Maian elvált a nemzeti egyháztól, ámbár magát 
mindig úgy tekintette, mint Calvin János egyházának egyetlen hű 
és igaz képviselőiét. 

Ez jellemzi legjobban César Maian szereplését. Ugy lépett fel 
mint a valódi, orthodoxus kálvinizmus képviselője. Nem az apostoli 
egyházak szervezetét akarta utánozni, hanem Calvin Jénos egy-
házát akarta helyreállítani. Ugy képzelte, hogy ő az egyetlen 
theologus, aki igazán hű maradt az ősök hitéhez. Gondolkozásának 
legjellemzőbb vonása bizonyos jogi dogmatizmus, melyet autori-
t ä r e s és abszolút módon adott elő. Erejét és önbizalmát az a 
gondolat adta, hogy élete minden körülménye között, minden 
cselekedetében nem az ő, hanem Isten szelleme nyilatkozik meg 
benne és vezeti minden lépteit. Ezért volt dogmatikája az absoluta 
praedestinatio merev képviselője, egyházszervezete személyes 
tekintélyének teljes elismertetése. 

Egyháza: az Eglise de Témoignage (a tanúbizonyság egy-
háza) 1821-ben keletkezett, miután már 1820-ban felépítette a 
Chapelle de Témoignage-t (a tanúbizonyság kápolnája) és 1830-ig 
virágzott. Elsöpörte az új, kevésbbé abszolút hajlamú áramlatok 
ereje, megszüntette az alapító halála (1864 máj. 7). Ez mutatja 
személyes jellegét és — mintegy episcopalis színezetét. Maian kissé 
deszpotikus és sokszor következetlen természete miatt az egyház 
csak olyan alávetettekből toborzódhatott, ?kik feltétlenül elismerték 

> L. de Goltz, i. m. p. 190. 
3 Piéces relatives ä la destitution du ministre Maian de sa place de régent 

de la cinquiéme classe du Collége de Gen ive, p. 13. 
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az ő tekintélyét és dogmatikájának abszolút kötelező erejét. 
Ez volt az oka annak, hogy az 1830-iki „bizalmi szavazat" ered-
ménye az egyházat annyira megkisebbítette, hogy ez időponttól 
kezdődőleg szinte csak Maian személye az, aki a Réveil második 
egyházát képviseli. Igaz, hogy az ő működése bámulatosan sokoldalú 
volt. Mint misszionárius és evangelizátor páratlan hatásokat ért el 
különösen Savoie-ban. Évekig tartó polémiákban védelmezte merev 
kálvini álláspontját úgy a reformáltakkal, mint a katholikusokkal 
szemben. írt egyházi énekeket nagy számban és apró vallásos 
értekezései még ma is nagy elterjedésnek örvendenek. 

Ez az egyház is jött és eltűnt: a „valami új" e formában sem 
talált méltó kifejezési formát; a XVII. sz. dogmatizmusa, mely élő 
igazságokat holt formában fejezett ki, de sokszor fel is áldozta 
az élő igazságot a holt forma kedvéért, nem volt alkalmas arra, 
hogy ez új igazságot maradandóan állítsa a kereső és váró 
emberiség elé. 

Ezzel befejeződik a Réveil első korszakának históriai érté-
kelése. A rationalistikus, moralizáló alapon álló genfi klérussal, 
— a XVIII. sz. szelleme - szembeszáll az individualistikus, dog-
matikai igazságokat fögzítő Réveil első két világosan jelentkező 
formája: a XIX. század első hajnalhasadása. A megújhodás még 
határozatlan és bizonytalan. — De már kezd kiformálódni jellemző 
karaktere : kiindulópontja és feltétele az Individualismus, a közösen 
vallott hit vallóinak szabad táborba való tömörülése. Ennek az 
individualismusnak azonban még érnie kell, ha a XIX. század 
szellemének kifejezője akar lenni. Most még, az első Réveil külön-
böző válfajaiban görcsösen ragaszkodik elavult formákhoz. Ez az 
oka, hogy a Reformatio megindulásával analog, de egyben 
eltérő históriai folyamatot mutat: a Reformatio is, mint a Réveil, 
a régi, igazi alaphoz, a Szentíráshoz való visszatérést, az Evan-
gélium szellemében való megtérést prédikálta, de a Reformatio 
az élet megújhodáshoz szabta dogmatikai felszabadulását, az első 
Réveil viszont dogmatikát prédikált először, a tan tisztaságát, a hívek 
külön nyájba tömörítését, amelynek következménye lesz majd az 
evangélium szerinti élet. 

* 

Az eddig előadottak csak a probléma egyik felét világítják 
meg előttünk ; a teljes megértéihez szükséges ismernünk az érem 
másik oldalát is. 

Két tényt kell mindenekelőtt leszögeznünk, mely a hivatalos 
egyház és államhatalom állásfoglalását jellemzi: 1. a kormány-
hatalom eltiltotta a Compagnie-nak, hogy feleljen a támadásokra, 
melyek a Réveil részéről érték; 2. az állam teljes szabadságot 
adott minden vallásos szektának ugyanakkor, midőn pl. a szom-
szédos Vaud kanton a conventiculumok hivatalos üldözését 
elrendelve, nem átallotta a „mömier" szót használni rendeletében. 

Bár mindkét tény a hivatalos nemzeti egyház békeszeretetének 
és a személyes szabadság tiszteletének feltétlen bizonyítója, — 
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az első a kettő között természetesen megtartható nem volt. Amint 
Heyer megjegyzi: „E rendelet nagyon káros volt. Először is az 
ellenségek megragadták az alkalmat mondogatni, hogy ha a tanács 
ilyen rendeletet adott ki a Compagnie-nak, bizonyára azért tette, 
mert ezzel a papok titkos kívánságának felelt meg. . . Aztán mi 
történt? Amit megtenni a Compagnie-nak nem volt szabadságában, 
azzal mások bőségesen éltek, nem törődve sem a szükséges okos-
sággal és mérséklettel, nem még a keresztyén szeretettel sem, melyet 
a Compagnie bizonyára nem hagyott volna el." 1 — Az erőltetett 
csönd nem tarhatott sokáig; valóságos papir-háború indult meg, 
melynek kimagasló eseménye a Bost-iigy volt. Ami Bost \825-ben 
Lyonban egy polemikus iratot adott ki „Defense de ceux des 
fidéles de Genéve qui se sont constitués en Eglises indépendantes, 
contre les sectaires de cette ville" („Azon genfi hivők védelme, akik 
független egyházakban tömörültek, e város szektáriusai ellen") 
címen. A szerzőt rágalmazás miatt pörbe fogták, de a Compagnie 
nagy meglepetésére és a Réveil híveinek óriási diadalára, fel-
mentették. 

A Réveil eme második periódusának (1831—1849) vezető-
embere Frangois Gaussen volt. Mint satigny-M pap és a Compagnie 
tagja már 1821-ben megalapította a Société des Missions-1. Ez 
intézmény első sikereiből világosan megállapítható az a láthatatlan 
világnézet-változás, mely a Réveil ellenesei között a Réveil közvetlen 
hatásának tulajdonítható. — A Bost-affaire után azonban egyre több 
szemrehányás érte Gaussent: szemére vetették, hogy Satigny-ben 
majdnem külön szeparált egyházat alapított magának és a szószékét 
csak annak adja át, aki a feltétlenül tiszta orthodoxus dogmatika 
szerint prédikál. Az ellenfelek az u. n. „Catechismus - ügyet" 
használták fel Gaussen tönkretételére. Ugyanis Gaussen vissza 
akart térni egyházközségében Calvin catechisnnisának haszná-
latához, a Compagnie ellenben a használt catechismus alkal-
mazása mellett volt, melyből Gaussen szerint az egyház négy 
alapigazságát: Jézus Krisztus istenségének, az ember eredendő 
bűnének, a bűnös hit által való megigazulásának és a Szentlélek 
általi újjászületésének dogmáját elsikkasztották. - Midőn az 
1830-i i „grabeau annuel" alkalmával (a papok évenkénti egy-
másközti cenzúrája) a Compagnie Gaussen egész lelkipásztori 
magatartását éles kritika tárgyává tette, Gaussen levélben válaszolt, 
mely a maga részéről a hivatalos egyházat vádolja meg azzal, 
hogy eltért a calvini alapoktól. A Compagnie azzal felelt, hogy 
Gaussen-t egy évre kizárta üléseiből. 

Mindez azonban még nem volt elég. 1831 jan. 24-én Gaussen 
és társai, akik a Société des Missions-ból kiléptek, megalakítják 
a Société Evangélique-t, mely nemsokára a Réveil harmadik 
szeparált egyházává lett. Kezdetben ugyan nem volt szándékában 
a hivatalos egyházzal szakítani, sőt a megalakulását jelentő 

1 Heyer: i. m. p. 132. 
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okirat szerint a régi Société des Missions munkáját akarta átvenni, 
vallásos iratokat és a szentírást terjeszteni. A dolgok természeténél 
fogva azonban nemsokára az orthodoxus dogmák hirdetése lett 
a fődolog : vasárnap, majd más napokon is rendes istentisztele-
teket kezdett tartani, végre az ifjúság oktatására vasárnapi iskolát 
alapított. 

Hivatalosan Gaussen pártja és a Compagnie pártja csak akkor 
szakított, midőn az 1831. év folyamán a Société evangélique 
theologiai akadémiát alapított, melynek első profeszorai Gaussen, 
az európai hírű Merle d'Aubigné, a reformáció történetírója és 
Galland voltak. Természetes, hogy a Compagnie csak egyféleképen 
válaszolhatott: a disszidenseket hivataluktól megfosztotta a követ-
kező indokolással: „A Compagnie egyáltalában nem akarja 
támadni a tanszabadság elvét, mely Genf cantonban el van 
ismerve, a melyet a Société évangélique irányában is épúgy 
tisztelni kell, mint minden más intézmény irányában; csupán 
emlékeztetni akar közhivatalnokainak speciális kötelességeire, 
melyek összeférhetetlenek a közös szabadságok törvénytelen, sőt 
ellenséges felhasználásával." 1 

Ettől kezdve a Société évangélique a Réveil egyik külön egy-
házaképen szerepel, mintegy akarata ellenére. Az „Oratorium" 
helyiségében tartott istentiszteletek, a theologiai iskolája és 
Franciaországban végzett evangelizációja merítik ki tevékenységét. 
Minden törekvésében legfőbb vezérelve: ki akarja egyenlíteni a 
merev orthodoxiát a merev rationalismussal, a túlzó Réveilt a 
Compagnie túlzó op lositiójával. 

Ezzel a jellemző vonással a Réveil igen nagy lépéssel haladt 
előre. Ez a korszak intelligensebben és jobban lévén vezetve, 
mint az első Réveit tapogatódzó kezdetei, jobban is megértette 
korának szellemét. Az az új igazság, melyet előzői mindenképen 
— hogy úgy mondjam — a formában történő visszafelé való 
újítással akartak kifejezni, itt megfelelőbb kifejezésre akadt, mert 
nem a formát, hanem a fenyeget nézi. Nem hangsúlyozza a minden-
áron való szétválást — nem is akarja : Gaussen-t némileg a 
Compagnie kényszerítette rá — és nem akar a világtól elkülönülni: 
adott eszközökkel akarja világát meghódítani az új szellemnek 

Hogy ez az új szellem már mennyire útban volt a megizmo-
sodás és diadalmaskodás felé, mutatja egyrészről a Société 
Evangélique sikere, másfelől magának a hivatalos nemzeti egy-
háznak a megújhodása. „Mintegy saját magát felmelegíté, a „me-
thodismus" ellen vívott küzdelem hevében."2 — A nemzeti egy-
házban az evangéliumi szellemű papok száma megkétszereződött; 
a theologiai fakultásra új professzorok neveztettek ki, kik új 
szellemet hoztak magukkal; az 1835-iki Calvin-jubileum fényében 
a genfi egyház diadala újra felragyog; az 1842-iki alkotmányozó 

Le Protestant de Genéve 1831. évf. p. 307; id. Heyer i. m. p. 139. 
' Maury; i. ni. I. k. p. 188. 
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gyűlés beviszi a Consistoriuinba a laikus-elemet; mig végre 
1847-ben, a mikor Genf városa demokratikus szellemű forradalmon 
ment keresztül, a klérus által kormányzott egyházat a nép által 
kormányozottá teszi, amennyiben a papokat ezentúl kizárólag a 
hívek választják. — Így termett a Réveil kebeléből fejlődött új 
eszme a nemzeti egyház számára gyümölcsöket. 

Ami Bost, a Réveil egyik mémorie-írója, a Réveilt jellemezvén, 
már 1854-ben így kiált fe l : „Ugy látom, hogy már számos év 
óta a középszerűség jellemzi a Réveilt, melyet én oly tisztának, 
érdeknélkülinek, egyenesen istenországa felé irányulónak, áldozattal 
teljesnek és szelleminek láttam, de amely régtől fogva egyházi 
és kormányzási üggyé, bizottságok, professzorok és szónokok, a 
pénz és a gyűjtések, de különösen az okosság, az ildomosság, 
előkelőség, philosophia, világi bölcsesség és hamis szeretet ügyévé 
lett, jóllehet kevés van benne már, ami igaz', kevés vagy semmi 
áldozatkészség, kevés szeretet, kevés öröm, majdnem semmi 
lendület; talán bizonyos lelkesedés a jó ügy iránt, de csak úgy, 
mint a világfinál ama tárgyak iránt, melyek tetszenek neki; 
semmi olyan, ami hasonlítana ahhoz, amit mintegy a szentlélek 
keresztségének lehetne képzelni." 2) •— Ez ítélet részrehajlóságát 
csak az menti, hogy olyan ember tollából került ki, aki az első 
Réveil munkájában részt vett s így ismeri az „első Szerelem" 
szép pillanatait, de aki a születés és ifjúság bájában akarja 
mindig látni azt, aminek a természet és a história kérlelhetetlen 
folyása szabja meg születését, kifejlődését és halálát. — Épúgy 
a Réveit iránti részrehajlásába értetheti meg velünk De Goltz 
ítéletét is, ki idegen létére így mer ítélni Calvin egyházáról az 
1847-iki forradalom után: „Az orvosok által halálraítélt beteg 
még évekig elélhet, mégis, amikor eljő a pillanat, mikor szemeit 
örökre lezárja a világosságnak, még mekkora a csapás, a gyász, 
az üresség azok előtt, akik szerették őt és gondjaikkal körül-
vették ! . . . — e pillanat Calvin egyházát örökre megszűnni látja. "s) 

Sem a Réveil nem sülyedt oly alacsonyra 1846 után, sem 
Calvin egyháza nem szűnt meg létezni 1846 után, mert nem is 
volt egy orvosoktól halálraítélt beteg! A különböző irányzatok 
képviselőinek szemében, nem pedig a történeti fejlődésben van 
a hiba. — Ellenkezőleg: 1846 után tudjuk igazában konstatálni 
a fejlődést, mely a Réveil eredménye volt: az eszme most termi 
az első érett gyümölcsöket. Ε végkifejlődés három irányú: a 
nemzeti egyház újjászervezése; 2. az evangéliumi szabad egyház 
alakulása; 3. a theoretikus modern theologiai irányzat jelentkezése 

Az 1847-iki alkotmány friss vérkeringést hozott a nemzeti 
egyház ereibe. Minthogy hitének fundamentumául a Szentírás 

1 Bost: Mémoires en 3 volumes, 1854. II. k. p. 449. 
a Goltz i. m. p. 501. 
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isteni tekintélye és a szabad vizsgálódás elve szolgál: nincs joga 
tagjai individuális hitét hitvallással korlátozni; az egyház adminis-
tratiója teljesen a Consistorium kezébe kerül, melynek 35 tagja 
közül 25 laikus, a Ccmpagnie szerepe ezentúl a hívők vallásos 
állapota, a vallástanítás és a theologiai oktatás fölötti őrködésre 
szorítkozik. A laikusok szerepe és az általános választójog elve 
adja meg az egyház három jellemzőjét: keresztyén, nemzeti és 
demokratikus voltát. — 1849 junius 7-ről kelt Réglement organique-
jának (szervezeti szabály) 83 articulusa közül a Titre I. Art. 1 5 
legjobban így jellemzi lényegét: „Art 1. L'Eglise nationale pro-
testante de Genéve regoit, comme la Parole de Dieu et comme 
divinement inspirées, les saintes Ecritures de l'Ancien et du 
Nouveau Testament. Elle en fait la base et la régle unique, 
infaillible et entiérement süffisante de la foi et de la vie. 

Art. 2. Fondée sur cette base, eile reconnaít á chacun de 
ses membres le droit de libre examen. 

Art. 3. Cette Eglise instituée potir l'avancement du regne de 
Dieu par la foi en Jésus-Christ, a pour mission spéciale de 
pourvoir aux intéréts religieux et moraux des membres qui la 
composent. 

Art. 4. Elle admet, pour regle unique d'enseignement, l'enseig-
nement de Dieu tel qu'il est contenu dans les livres révélés. 

Art. 5. Elle s'unit dans une cpmmunion spirituelle, par le lien 
de la fraternité chrétienne aux Eglises évangéliques fondées sur 
l'autorité de la Parole de Dieu.") 

(„1. §. A genfi nemzeti protestáns egyház elfogadja az ó- és 
újtestamentum szentirásait Isten igéjének és istenileg ihletetteknek; 
ezeket a hitnek és az életnek alapjává, egyetlen, csalhatatlan és 
teljesen elegendő szabályává teszi. — 2. §. Erre az alapra építve, 
minden tagjának elismeri szabad vizsgálódási jogát. — 3.§. Alapítva 
istenországa előbbrevitelére a Jézus Krisztusban való hit által, 
ennek az egyháznak különös küldetése, hogy tagjainak vallási és 
erkölcsi érdekeit ellássa. — 4. §. Az oktatás egyetlen szabályául 
Istennek amaz oktatását engedi meg, mely a kijelentett könyvekben 
foglaltatik. — 5. §. Szellemi közösségben, a keresztyén testvériség 
kötelékeivel egyesül az Isten igéjének tekintélyére alapított többi 
évangeliumi egyházzal.") 

Ezen alapelvek mutatják legjobban, mennyire kálvinista, azaz 
fejlődésre képes ez a „hitnyilatkozat" (nem hitvallás!) — s éppen 
ezért mily nagy a különbség Calvin János kálvinizmusa és az 
1849-i genti nemzeti egyház kálvinizmusa között. De minthogy a 
fejlődés Calvin szellemében történt, nincs jogunk u/'-nak nevezni 
az így kifejlődött egyházat, csupán azt mondhatjuk, hogy az 
egyház új fejlődési fázisba lépett. Ez az új fázis azonban koránt-
sem jelenti a régi alapokról való letérést, csupán a fejlődés 
szellemének elismerését. A Réveil új igazsága legteljesebben a 
priori ellentétesében : a nemzeti egyházban fejlődött ki a maga 
teljességében. Calvin protestáns egyházának ez volt a legnagyobb 
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diadala, mert ebben teljesen az evangélium szellemét követte: 
„Mindeneket megvizsgáljatok és a mi jó, azt megtartsátok." 

De a fejlődés a másik oldalon, a másik fél szempontjából is 
teljessé vált. A különböző disszidens egyházak töredékei 1849-ben 
egy nagy egyházba: az Eglise évangélique libre-be tömörültek. 
(Evangéliumi szabad egyház.) Ma is e két egyház: a nemzeti 
egyház: Eglise nationale és az Eglise evangélique libre fogja össze 
Genf protestánsságának a zömét. — Az evangéliumi szabad egy-
ház alapításával a Réveil szelleme csak önmagához volt követ-
kezetes akkor, amikor a genfi protestánsok egyháza helyett a 
keresztyén egyházra, az államegyház helyett a személyes térítő 
munkára, a szabad vizsgálódás elve helyett a hitvallásra, mint az 
egyházba való belépés feltételére tette a hangsúlyt. A Réveil 
dogmatikai alapigazságaiból semmit el nem vett ugyan, de a 
merevség és „a híveknek a világtól való elkülönülése" helyett 
az ütköző pontok elsimítását célozta. Míg a nemzeti egyház 
„nép-egyház" volt, addig az evangéliumi szabad egyház „a hit-
vallók egyháza" névre aspirált. Ebből következik, hogy míg a 
nemzeti egyház csak „szervezeti szabályzat"-tal bírhatott, az 
evangéliumi szabad egyház egyenesen követelte a hitvallás szigorú 
hangsúlyozását: „Ha már éppen szükséges: bizonytalan és általános 
hitvallást meg lehet érteni egy nép-egyházban, azaz oly misszio-
nárius intézményben, mely egy nemzet vallásos nevelésére van 
hivatva, de a hitvallók egyházában, azaz oly egyházban, amelynek 
célja a keresztyének gyülekezetének ideálját megvalósítani: — 
a pontos bizonyságtétel arról, ami a hit alapvető vonásait alkotja, 
föltétlenül nélkülözhetetlen dolog." *) — Míg a nemzeti egyház 
alapelvei között - a Szentírás tekintélyét mindenekfölött hang-
súlyozva ugyan — a szabad vizsgálódás elvének kiemelését és 
a Szentháromság elejtését találhatjuk: addig az evangéliumi szabad 
egyház hitvallásának tizenhat pontja — dogmatikai jellemét: hit 
által való megigazulás, Krisztus váltsága, utolsó ítélet stb. nem 
is számítva — főleg a Szentháromságot és Jézus istenségét állítja 
előtérbe. „3" Nous adorons le Pére, le Fils et le Saint-Esprit, 
un seul Dien en trois personnes, Créateur et Conservateur de 
tout ce qui existe. 

5° Nous croyons que la Parole, qui était de touíe éternité 
avec Dieu, et qui était Dieu, a été faite chair, et que, second 
Adam, né pur d'une vierge par la puissance du Trés-Haut, Jésus, 
seul entre les hommes, a pu rendre á Dieu une parfaite obéissance. 

6° Nous croyons que Jésus, le Christ, Dieu et homme en 
une seule personne, unique Médiateur entre Dieu et les hommes, 
est mort á notre place en victime expiatoire. qu'ii est ressuscité, 
et que, élévé dans la gloire, il comparaít maintenant pour nous 

0 Goltz i. m. p. 538. 
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devant Dieu, en mérne temps qu'il demeure avec nous par son 
Esprit ." ] 

(3° „Imádjuk az Atyát, Fiút és Szentlelket, egy Istent három 
személyben, minden létező teremtőjét és megtartóját. — 5 0 Hisszük, 
hogy az örökkévalóság óta Istennél lévő Ige, aki Isten volt, testté 
lett és hogy Jézus, a második Ádám, a Magasságos hatalmából 
szűztől ártatlannak születve, az emberek közül egyedül tudott 
Istennel szemben tökéletes engedelmességgel viseltetni. — 6° 
Hisszük, hogy Jézus, a Krisztus, egy személyben Isten és ember, 
egyetlen közbenjáró Isten és az emberek között, helyettünk halt 
meg engesztelő áldozatképpen, feltámadt és megdicsőíttetvén, 
most Isten előtt megjelenik érettünk, de ugyanakkor lelke által 
velünk van.") 

Ε hitvallás dogmatikai értékelésébe most nem bocsátkozunk; 
a históriai evolutio szempontjából csupán azt jegyezzük meg, 
hogy végeredményében a Réveil ezen a ponton már semmi ujat 
nem produkált; hogy a fejlődésnek itt vége és itt érkeztünk 
egyúttal a fejlődés csúcspontjára, ami az ideák és elvek formu-
lázását és vallóik által való megértését illeti. 

Nem lenne azonban teljes históriai értékelésünk, ha végül 
a Réveilnek tisztára theologiai hatásáról nem mondanánk néhány 
szót. Értjük ezen Scherer theologiáját. Bár abban a pillanatban, 
amikor Scherer először vonta kétségbe a Szentírás inspiratiojának 
dogmáját, Cheneviére szava Malanéhoz csatlakozott az oppositióban 
és Merle d' Aubigné Darbyval karöltve sietett az isteni tekintély 
védelmére és így, ugy a Réveil, mint a Réveil-ellenes theologiai 
irányzat egyformán kárhoztatta fellépését: e theologiai evolutióban, 
legalább is e fázisában kétségtelenül felismerhetjük a XIX. század 
theologiájának először a Réveil által hangoztatott elvét: az indi-
dividualizmust. De amíg a Réveil ezt a individualizmust csak a hit 
vallására terjesztette ki, az egyénnek szabad választást engedve 
az egyházba belépés és be nem lépés között, de a belépés után 
a dogmáknak nagyobb tekintélyét ismerve el, mint bárhol másutt: 
addig Scherer az individualizmust, a szabad vizsgálódás elvével 
összekapcsolva és a német tudományos theologia — különösen 
Schleiermacher — hatása alatt, kiterjesztette magára a Bibliára, 
mely eddig az individualizmus ítélete alól ki volt véve. A szabad 
vizsgálódás elve egyrészről és az individualizmus elve másrész-
ről hozták létre a liberalizmusnak nevezett theologiai irányzatot, 
mely régi hitnézetekbe új életet hivatott hozni, — melyet tehát 
abszolúte nincsen jogunk válságnak nevezni, amint ^zt Heyer 
teszi2. 

Históriai értékelésünknek itt végére értünk; a Réveil hatásá-
nak minőségét és mennyiségét keresni az 1874-iki „alkotmdny-
revisio"-ban, — az egyháznak az államtól való szétválasztása felé 

1 Id. u. o. p. 534-b. 
I. m. p. 172. 
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tett második lépésben; (az első 1847-ben történt) — és az 1908. évi 
új alkotmányban, mely az 1907. június 29—30 népszavazásnak 
volt egyenes következménye, amikor a vallásügyi költségvetést 
eltörölték, tehát az államot az egyháztól elválasztották, — nem 
feladatunk. Csupán azt jegyezzük meg, hogy itt is Calvin egy-
háza volt az, mely megmutatta életképességét és alkalmasnak 
mutatkozott a XIX., illetve a XX. század szellemében való új 
fejlődésre. 

* 

A Réveil történetét végigkísérve, első tapasztalatunk a fejlődés 
ténye. A Réveil, mint egy hatalmas visszahatás jelentkezett a 
XVIII. sz. elvénült rationalista szellemével szemben, amikor a 
hagyományokhoz való ragaszkodás, a hosszas béke ellanyhította 
és eltompította a világ haladásával való lépéstartást. Mint minden 
visszahatás, egyúttal megújhodás is volt: a XVIII. század szelleme 
helyett, mely szerepét eljátszotta és letűnni hivatott, kezdetben 
öntudatlanul, de mindinkább öntudatra ébredve, a XIX. század 
szellemét: az individualizmust hirdette. Ha ezt az individualizmust 
nem is találhatjuk meg tökéletesen a Réveilben sem dogmatikai, 
sem egyház-fejlődési szempontból, - a II. és III. részben látni 
fogjuk, hogy a Réveil jellemzésére más kategóriát kell választa-
nunk, — de el nem vitatható, hogy a Réveil friss vérkeringést 
vitt be az egyház életébe. Szerepe egyben könnyű és nehéz volt; 
könnyű, mert az új fejlődés, lássék bár ügye veszve és elnyomva, 
mindig diadalmaskodik a régi felett; nehéz, mert harcaiban ön-
magát emésztette fel és ellenfele fegyvertárát tette gazdagabbá. 
Fejlődése tehát egyben igazoltnak és nem igazolhatónak látszik: 
igazolt, ha beismerjük, hogy a Compagnie des Pasteurs, mint a 
XVIII. sz. képviselője, históriai alapra helyezkedve nem értette 
meg a Réveil psychologiai követelményeit; — nem igazolható, 
amennyiben a Réveil a maga részéről híjával volt minden his-
tóriai ítélőképességnek s kezdetben nem ismerte fel a saját 
jelentőségét. Állításaink igazolására idézzük Vinet igen szép 
jellemzését: „A protestantizmus, keletkezésének harcaitól eltávo-
lodva, lecsendesülve, meghidegült. A kezdetben a kegyelemről és 
a kiválasztásáról folytatott nagy viták másodrangúakká váltak. A 
meggyőződések ellanyhúltak a békességben. A XVIII. sz. szelleme 
áthatotta az egyházat. Gúnytól illetve, a hit bizonyos mértékig 
elhalványult. A nemzeti egyházak legtöbbje a jó és keresztyén 
erkölcs köziskoláivá lett, ahol ritkán esett szó dogmatikáról. A 
mysteriumok elfátyolozva maradtak. A Réveil reactio volt e 
félénk tartózkodással szemben; visszatérés a reformátorok hitéhez; 
de első jelentkezései világosan bizonyították, hogy a mozgalmat 
egyáltalában nem a század legnagyobb szellemei, minden tudo-
mányban a legjártasabbak vezették, mint a reformációét. A XVI. 
század reformációja a tudományhoz szólott; aXIX. század Réveil-je 
gyanúba vette a tudományt. A reformátoroknak a szentirások 
iránti rajongásában kritika is volt; theologusok voltakezek, akik 
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a forrásokhoz tértek vissza. A Réveil sietett a kritikának útját · 
vágni a szószerinti inspiratio dogmájával. A reformátorok nem 
különítették el a dogmát a moráltól; Calvin, mindnyájuk között 
a legdogmatikusabb volt az, aki leghathatósabban és legállandób-
ban prédikálta a morált. A Réveil, ellenkezőleg, kezdetben bizo-
nyos lenézést szenvelgett az erénnyel szemben, és a kegyelem 
szemléletébe merült. A reformátorok, mint jézus, valódi népszerű 
prédikátorok voltak; a Réveil első apostolai inkább válogatott 
gyülekezeteket kerestek és hihető, hogy a kiválasztás tanából 
azt a következtetést vonták le, hogy a szent szolgálat gyakorlá-
sában a választottakat kiszemeljék és a tömegből elkülönítve, 
maguk köré csoportosítsák őket."1 

Láttuk a Réveil fejlődésének mozzanatait; az újnak bizonytalan 
két első formáját: a Bourg-de-Four és César Maian egyházát, 
dogmatikai jellemvonásukkal és téves történeti helyzetükkel, de 
annak elismerésével is, hogy rr.inden fejlődés itt találta első 
csíráját; — az átmeneti formát a Société évangélique-kal, mely 
a mö'-ban akart elhelyezkedni; és a kifejlődési formát az evangé-
liumi szabad egyházzal, mely végkifejlődési pont ugyan, de egy-
úttal megállópont is, melyen túl ebben az irányban többé nem 
lehet fejlődés. A Réveilben jelentkező megújhodás két elemmel 
bír: negativ és pozitív elemmel. Negatív annyiban, amennyiben 
elsőízben mint reactio jelentkezett: le akarta rombolni a „klérus-
egyház" és a „nép-egyház" intézményét; lehetetlennek nyilvá-
nította az egyháznak és államnak egymáshoz való viszonyát, 
az egyházban személyes megtérés nélkül való részvételt; törvény-
telennek a nemzeti egyház helyzetét, mely ősei hitének funda-
mentumait: az Ordonnance-okat, a Confessiot és a Catechismust 
feladta; el akarta söpörni a Compagnie szerinte igazságtalan 
hatalmát; evangéliumi alap híjján szűkölködőnek tekintette a 
nemzeti egyház egész dogmatikáját. De ugyanakkor a nép-egyház 
helyébe a hitvallók-egyháza intézményét tette; az egyházat a 
hívek hitvallásán felépítve, az apostoli egyházakat tartotta szem 
előtt, új szervezeteket dolgozott ki pozitív alapon és pozitiv dog-
matikával, melyben a Szentírás, Jézus és a megváltás ledöntöttnek 
vélt jogait gondolta helyreállítani: — egyszóval, a pozitiv elem 
talán még jobban van hangsúlyozva benne, mint a negativ; 
többet épít, mint amennyit rombol. 

A tan harca az egyházzal: ebbe a kijelentésbe desztillálhatjuk 
a Réveil történeti fejlődését. Ez az egyszerű igazság azonban a 
történelem folyamán komplikálódik úgy, hogy a Réveilben lát-
hatjuk egyúttal a vallás harcát a morállal, az Individualismus 
harcát az intézménnyel, a subjectivismus harcát az objectivismussal. 

Mindenesetre azonban az új harcát a régivel. 
Azelőtt 1900 esztendővel szintén az új harcolt a régivel: a 

zsidó vallás, mely önmagában véve - a keresztyénség fellépése 

1 Felix Rambert: La vie d' Alex. Vinet, Lausanne, 1910. II. ed. p. 84. 
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előtt — a legmagasabb vallási fokot képviselte és amely a 
korral is lépést tartott, mert nemcsak az apokalyptikus ideák 
kifejlődését, hanem a pogány vallások philosophiai megoldásait 
is asszimilálta, de amelynek saját kereteiből ki kellett volna 
lépnie, ha a /örvény-vallás helyett Jézus M-vallásává akart volna 
lenni: legyőzetett Jézus Krisztus által. 

Azelőtt 400 esztendővel is az új harcolt a régivel: a római 
egyház, melynek átkától népek rettegtek és császárok hajtották 
fejüket porba, mely nélkül civilizáció, hatalom és haladás el sem 
volt képzelhető, mely dacára belső korhadtságának, kifelé még 
mindig, mint minden emberi hatalom csúcsa tünt fel : — legyő-
zetett egy nyakas barát : Luther Márton és egy aszkéta tudós: 
Calvin János által. Mert valljuk, hogy a katholikus egyház e 
pillanatban legyőzetett. 

A fejlődés elve 1900 év előtt az új elv: a keresztyénség, 400 
év előtt ismét új elv: a protestantizmus kezébe ment át. 1900 
év óta a zsidóság nem fejlődött, 400 év óta a katholicizmus nem 
fejlődhetett. (Azóta történő kilengései nem nevezhetők fejlődés-
nek; ha fejlődik, elveszti lényegét és katholikus nevét.) Mindenütt 
az új elv győzedelmeskedett a régi fölött. 

A Réveil is hasonló e két nagy megújhodáshoz, hisz itt is az 
új harcolt a régivel. Sőt: az új győzedelmeskedett a régi fölött. 
De a fejlődés eredménye fordítottnak látszik: míg amott a régi 
elv képviselői örökre a csatatéren maradtak, addig itt az 1849-iki 
evangéliumi szabad egyház alakításával a Réveilre nézve a fejlő-
dés végképpen befejeződött. Míg amott az új elv képviselői 
aratták a győzelem minden gyümölcsét, addig itt a nemzeti 
egyház került ki diadalmasan a küzdelemből és folytatta fel-
frissülve a fejlődés munkáját. 

Ε tünemény nem esetleges, e fordítottság nem véletlen. 
— Calvin János szelleme hű maradt önmagához; a szabad vizs-
gálódás elve diadalmaskodott. Hogy a protestantizmus lényege 
örök, de formája változhatik, sőt kell, hogy változzék, akár histó-
riai, akár dogmatikai, akár ecclesiastikai szempontból nézzük a 
dolgot, — melyet Calvin perfectibilitas ecclesiae-nek nevez — mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a Réveil megújhodására saját 
magának megújításával felelt. Míg a Réveil, mikor először eszmélt 
reá, hogy „valami új"-nak hirdetője, azonnal körülsáncolta magát 
a separatio árkával és az elkülönülés anathemájával, — addig 
Calvin protestantizmusának örököse: a genfi nemzeti egyház, 
képes volt a Réveil által felismert új igazságokat a maga javára 
értékesíteni. És ezzel a komplikációval a Réveil került abba a 
helyzetbe, amibe 1900 esztendővel a zsidóság, 400 esztendővel 
a katholicizmus: szükségképpen legyőzetett, mert az új igazság-
nak győzedelmeskednie kell a régi fölött. 

A XVIII. sz. szelleme: a genfi nemzeti egyház szelleme harc-
ban áll a XIX. sz. szellemével, melyet a Réveil — kezdetben 
öntudatlanul — képvisel. Hogy a XIX. sz. szelleme győzedelmes-
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kedik, de a nemzeti egyházon belül: — a Réveil óriási fontos-
ságát mutatja ugyan, de végeredményében a szabad vizsgálódás 
elvének diadala. 

11. 
A genfi Réveit dogmatikáid. 

A Réveil ellen leggyakrabban a dogmatizmus vádját hozták 
fel ellenségei. Ebben sok igazság volt: először a tan tisztasága, 
csak aztán a keresztyén élet, — a Réveil embereinél e két gon-
dolat ilyen sorrendben jelentkezett. Viszont a dogmatikát mindig 
az egyének csinálják: gyülekezetek nem voltak dogmaalkotók 
soha. Egy vallásos gondolatnak theologiai formában valí kifeje-
zése mindig egyes ember müve; maga a gondolat aztán lehet 
eredménye a gyülekezet hitének, mely formát keresett, de lehet 
oka is a gyülekezet hitének, mely tartalmat talált. —- Az első 
Réveil emberei vagy nem voltak képzett theologusok, vagy túl-
ságosan dogmatikusak voltak, csupán a Réveil második korszaká-
ban találjuk meg a kérdések végleges, tiszta kifejezési formuláit. 
Ε tisztázódás azonban nem systematikus eruditióval megirt tudós 
értekezéseknek, hanem annak az évtizedes polémiának eredménye, 
mely az egykorú röpívek és alkalmi iratok nagy tömkelegében 
található meg. Innen érthető részben ennek a dogmatikának har-
ciassága, részben - különösen az első időben — kiforratlan 
jellege. „ A Réveil emberei valódi keresztyének voltak, kiknek 
szívét igazán áthatotta a kegyelem. Keresztyén életük éppoly 
termékeny volt, mint amilyen terméketlennek kellett szükségkép-
pen keresztyén gondolatuknak lennie. Nem mintha tudomány híj-
jával lettek volna, hanem, mert tanításuk velük elenyészett és 
nem hozta meg a remélt gyümölcsöket. Ma már azt mondhatjuk: 
egy nagyon lelkes evangéliumot nagyon hiányos formában fejeztek 
ki, mely végtére magát ezt az evangéliumot is legyöngítette. Hitük 
forrásává e hit tárgyával és lényegével szemben természeténél fogva 
idegen tekintélyt téve, a római katholikus módszerhez tértek vissza:" 
— íme Frommel szigorú, de igazságos és jellemző Ítélete1. — A 
történeti ismertetés során megismertük már a Réveil markánsabb 
dogmatikusait: Empaytazt, a szigorúan calvini, de véleményében 
sokszor meglepően változásra képes César Malant, Bost-ot, 
Grenus-1, — az ellenpárt részéről Cheneviére-1, — majd a második 
Réveil vezérférfiai közül Gaussen-1, Merle d' Aubigné-X, Scherer-t, 

most csak utalunk rájuk, mint akiknek neve köré csoporto-
sulnak e mozgalmas évtizedek dogmatikai harcai. 

A Réveil dogmatikájában — történeti fejlődésének megfe-
lelően — megtaláljuk e mozgalom fennebb említett két tulajdon-
ságát: a negativ és pozitív elemet. Negatíve úgy tűnik fel előttünk, 
mint a genfi XVIII. sz.-beli nemzeti egyház rationalis supranatu-

1 Frommel: Edmond Scherer. Revue chrétienne 1891. p. 504—5. 
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ralizmusa elleni visszahatás, positive, mint egyrészről a cseh-
morvák, másrészről a methodisták pietistiko-mystikus rendszereinek 
folytatása. Ε két különböző irányú behatás nagyságát értékelendők, 
ismernünk kell előbb mibenlétüket. 

Kant philosophiája a kategorikus imperativus moráljával és a 
tiszta észnek, mint az ismeretelmélet egyetlen kritériumának hir-
detésével a rationalismus legnagyobb erőssége volt ama német 
theologiában, melynek vezérszava: az igaz vallás, azaz a termé-
szetes vallás minden igazsága az ész által igazolandó. Az angol 
deismus a világ teremtésének végső okáúl Isten létét tételezi föl, 
a maga részéről a siipranaturális theologiai irányzatnak volt szülő-
anyja, mely a közvetlen és a csodákban nyilvánuló kijelentés 
theoriáját hangsúlyozza. Ε két irányzat együttesen hozta létre a 
XVIII. sz. végére és a XIX. sz. elejére jellemző dogmatikai 
irányzatot, melynek rationalis supranaturalismus a neve. Ez irány-
zat ugyan a „természetes vailás"-t tartja a tökéletes vallásnak, 
de elismeri, hogy a keresztyénség eszméje megfelel a természetes 
vallás eszméjének; fölveszi ugyan a keresztyénség csodálatos 
eredetének és általában a csodák létezésének elméletét, de a cso-
dákat az ésszel magyarázza ki; a Biblia tekintélyét nem érinti 
ugyan, de a hitvallásokat eltávolítja és a szabad vizsgálódás 
elvére esküszik; az Istennek Jézusban való kijelentését a Fiú 
oeconomiájának és foedus gratiae-nek veszi, mely abrogálja a 
foedus naturae-t és a foedus legis-t („pogányok" és „zsidók"), 
de Krisztus istenségét csupán tapintatból nem tagadja meg és 
megelégszik az „isteni lény" jelzéssel; a hit által való meg-
igazulást explicite nem tagadja ugyan, de azért az erényekre 
teszi a hangsúlyt; praedestinatio helyett a szabadakaratot, Krisztus 
váltsághalála helyett a mi érdemünket helyezi előtérbe. Ha meg-
gondoljuk, hogy a Réveil éppen eme' dogmatika minden egyes 
pontja ellen reakció volt, úgy megértjük Gaers-nek, a Bourg-de-
Four egyház hajdani papjának elkeseredett jellemzését a XVI11. 
századbeli genfi klérusról, a Compagnie-ról: „Az egyház, melyet 
(a Compagnie) kormányzott, J. J. Rousseau elveitől volt áthatva, 
általában nem volt más a hitvallása, mint a savoyai vikáriusnak. ') 
A klérus, ha kellett, beszélt ugyan a Jézus Krisztusról, de mint 
doktorról, sohasem mint váltságról; mint martyrról, sohasem mint 
engesztelő áldozatról; szerinte Jézus azért halt meg, hogy 
tanát megpecsételje, nem bűneink bocsánatára."5) Maury)3 

pedig így jellemzi e kor vallását igen találóan: (A kor prédi-
kációiban) „a vallás úgy tekintetett, mint tan, mint oktatás 

0 Utalás Rousseau Profession de foi d'un vicaire savoyard c. művére, 
amelynek főgondolata: az ember természeti állapotában nem lehet rossz, 
mert Isten csupán jónak teremthette. Az ember maga-magát tette rosszá; üjra 
jóvá ismét csak Isten által lehet, aki a benne levő morális energia forrasa, 
akaratának támasza, belső elhatározásainak tanúja és kezese. (L. Lanson; 
Historie de la littérature frangaise, 12. ed. Paris, 1912. p. 785) 

2) Guers i. ni. p. 17. 
') Maury i, m. I. k. p. 11. 
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és nem mint a szívnek mélységes élete, mely az embert 
egészen átfogja, akaratában, értelmében és érzelmében. Ezen első 
eszmecsoporthoz csatlakozott a második, mely a halhatatlanságnak 
és a jövő élet ama kárpótlásainak dicséretében állott, melyek az 
erénynek vannak fentartva. Végre, mint a prédikáció koronája 
megjelent a beszédben Isten neve is." — Legjobban azonban a 
Compagnie des pasteurs-nak 1830-ban alapított, mintegy hivatalos 
organuma, a „Protestant de Genéve" tárja elénkbe a Compagnie 
tehát a genfi nemzeti egyház dogmatikai álláspontját: „Hirdetni 
és védni a szabad vizsgálódás protestáns elvét, következésképpen 
hitre vonatkozó dolgokban az emberek tekintélyét a Bibliáéval 
helyettesíteni. Védni és javítani a genfi protestáns nemzeti egyház 
intézményeit. 

„Genf megmutatja a keresztyénségnek, hogy egy egyház 
alapíttathatik és fennállhat csupán fegyelmi szabályzatainak ereje 
által: amig a nemzeti protestáns egyházak legnagyobb része, 
legalább is forma szerint, emberi formulák igája alatt vannak, 
amíg a magukat disszidenseknek vagy függetleneknek nevezők 
csak azért jártak el így, hogy a maguk kebelében bizonyos 
dogmák prédikálását és vallását hallják, — Genf több mint száz 
esztendeje képes volt a Biblián kivül minden más hitvallást 
elhagyni, de egyúttal nemzeti egyházképpen fenmaradni, maga 
köré csoportosítva a nyáját alkotó hívek legnagyobb részét." 

Jézus, Isten fia, az emberek Megváltója és Szabaditója, örök 
üdvössége a bűneiket megbánó megváltottaknak, akik magukat 
jócselekedetek gyakorlása által szentekké teszik; íme ez a keresz-
tyénségünk. Ez bizony nem a methodistáké". 

Ε programmban mindent inkább találunk, mint a keresztyénség 
u. n. „centráldogmáinak" dogmatikai kifejezését. Ε programm 
„methodista" gyűjtőnév alá foglal minden disszidenst. Az „ortho-
doxia" két irányzata a Réveil előzményeképen Zinzendorf és 
Haldane irányzata, a cseh-morvák és methodisták theologiája. 
Ε két irányzat közös vonása pietizmusra és a mystikumra való 
hajlandóság. A morális elem helyett a vallásosra, a cselekedetek 
helyett Krisztus sebeinek mystikus szemlélésére helyezve a fősúlyt, 
— az „atyafiak" theologiája kiérdemelte a „Vértheologia" hírhedt 
nevét. .— A methodizmusnak Haldane által képviselt iránya pedig 
a Bibliának, főleg Pál apostol leveleinek tanulmányozása által 
való megigazulás exclusiv tanítását téve dogmatikájának alapjává, 
ezáltal végeredményében — más gondolatmenettel ugyan — 
ugyanazon eredményre jutott, melyre amazok: Krisztus érdeme 
és Krisztus halála a lényeges, nem a saját érdemünk és csele-
kedeteink. A mi kötelességünk pusztán a megtérés tényére szorít-
kozik. — Természetes, hogy a csirájában lévő Réveil, a keresés 
bizonytalanságában, gyengeségének érzetében annál erősebben 
agaszkodott a tanhoz és ezzel Krisztus istenségéhez, minél 

') Protestant de Genéve, 1831. p. 9 - 1 0 . L. Heyer, i. m. p. 136—7. 
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erőtlenebbnek és elhagyatottabbnak érezte magát egy ellenséges 
világ közepén, melytől elszakadni készült. 

Ha ezen előzmények után most már a Réveil dogmatikáját 
akarjuk méltatni, a mozgalmat nem vehetjük en bloc; a különböző 
periodusok, a különböző vezérférfiak, a különböző behatások 
szerint ez a dogmatika más és más színben tűnik fel előttünk a 
fejlődés kezdetén, folyamán és végén. 

A fejlődés elején a helyzet nagyon bizonytalan: jellemzője 
csupán a Compagnie rationalis supranaturalismusa elleni anti-
pathia és a methodista-cseh-morva mystiko-pietismus melletti 
sympathia. Még minden szétfolyó; amintöosímémoirejai mondják: ' ) 
„A socinianizmus", — ez a Compagnie, azaz a nemzeti egyház 
vallását jelenti — „oly korcs, földhözragadt, hamis és minden 
emelkedett érzülettel ellentétes rendszer és másfelől Róma vallása 
oly bonyolult és rugalmas rendszert nyújt, bálványimádása mellett 
oly jól megfér a Megváltóba vetett hit és a kereszt tanát annyira 
hirdeti, hogy jobb hiányában és az általános hitetlenség jelen-
létében, mi úgy éreztük, hogy feléje hajlunk." — Ha egyebet nem 
is, de a bűnös világ megvetését és az attól való elkülönülést, 
jellemzőjét minden pietizmusnak, már itt megtaláljuk. 

Több támaszpontunk nyílik a megítélésre, ha az első disszidens 
egyházak megalakulása utáni helyzetet vesszük. A Bourg-de-Four 
egyháza, bár itt is az igaz doktrínához való ragaszkodás volt a 
belépés első feltétele, még sem vett fel oly szigorúan dogmatikus 
jellemet, mint Maian egyháza. Nem is a tan volt az, amit az 
egykori közvélemény leginkább kifogásolt a Bourg-de-Fournál, 
hanem e tan erkölcsi alkalmazása a mindennapi életben: az a 
mód, ahogyan az egyház tagjai állandóan újjászületésről, bűn-
bánatról, megtérésről, kegyelemről, új életről beszéltek és ezzel 
hallgatólagosan mintegy azt látszottak mondani, hogy ezek az 
újjászülöttek, bűnbánók, megtértek, kegyelemben részesülők, új 
életet élők éppen ők és így felette állanak mindazoknak, akik 
nem úgy gondolkoznak, amint ők. Jellemző a pietizmus túlhaj-
tásaira nézve, hogy nincsen benne elég ösztökélő elem a tulhaj-
tásokról való megóvásokra. — César Maian dogmatikai állás-
pontja — mely aztán ugyancsak dogmatikai volt! — intellek-
tualizmusávai, mellyel a XVI. századbeli protestáns orthodoxia 
világnézetébe, tehát rendszerbe akarta tömöríteni a hitet, fejlődés 
volt ehhez képest, dacára, hogy e dogmatika ridegsége, melynek 
sarkpontja az absoluta praedestinatio volt, elméletben igen 
könnyen minden morál megtagadására és antinomizmusra vezet. 
Astié*) így jellemzi ezt: „A dogmatikus, doktrinális szempont 
nyilvánvalóan uralkodik. Tanúbizonyságot akar tenni az igazságról 
és lényegében egy szeplőtelen orthodoxia tanának vallásával 
reméli célját elérni." 

0 Bost i. m. 1. k. p. 34. 
') Astié, i. m p. 114. 
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Ha hinnünk lehet Guers-nek, aki nemcsak a nemzeti egy-
házzal, hanem Malannal szemben sem ékeskedik a teljes elfogu-
latlanság erényével, alapjában az első Réveil két egyházának 
dogmatikája egyenlő alapon nyugodott; a Réveil nagy igazságai: 
Krisztus istensége, Krisztus váltsághalála, a hit által való meg-
igazúlás mindkettőben egyformán taníttattak, csakhogy Malannál 
túlhajtott volt a forma, különösen a kálvini abszolút praedestinatio 
és a részleges elválasztás tanítása miatt. — Nekünk úgy tetszik, 
hogy Maian túlhajtottságát logikusságának köszönhette: a XVI. 
század dogmatikájához visszatérve, első gondolata a rendszer volt. 

Érdekes megjegyezni, hogy a dogmatikai gondolat fordított 
viszonyban áll az ecclesiastikai gondolattal: minél több gondot 
fordít valamelyik irányzat a theologiára, annál kevesebbet törődik 
az egyházszervezettel. így 1830-ban, a Société évangélique alaku-
lásának pillanatában, amikor az egyházszervezetben az „elkülönző 
individualizmus" (individualisme séparatiste) helyét a „mérsékelt 
Individualismus" (individualisme modéré) foglalta el, a dogmatikai 
szigorúság ujult erővel lép fel: Gaussen nemcsak a Szentírás 
teljes tekintélyét, hanem a legmerevebb theopneustiái is tanítja 
és nem elégszik meg a megszentelődés dogmájával, hanem az 
Apokalypsis nyomán külön fantasztikus eschatologiát szerkeszt. 
— Viszont a nemzeti egyház, mely eddig a dogmatikai érdekkel 
keveset törődött és az egyház egységét akarta megóvni mindenáron, 
még áldozatok árán is, most nem fél többé a szakadástól. Kez-
detben a tant feláldozta az egyházi tekintélynek; most a személyes 
meggyőződés tanát tanítja s ő maga igyekszik megszabadulni a 
reá nézve felesleges és kellemetlen elemektől; Gaussent részben 
a Compagnie kergette ? szakításba. 

Mikor 1849-ben az „evangéliumi szabad egyház" megalakult 
minden teendője között legkönnyebb volt dogmatikájának meg-
állapítása. Semmi olyas nem volt már többé, ami a Réveil igaz-
ságai között eddig kifejezve ne lett volna. A szilárd orthodoxia 
álláspontján állva, saját maga zárta be maga előtt a fejlődéshez 
vezető ajtót. „A vallásos és erkölcsi szemponttól a dogmatikus 
és intellektuális szemponthoz siklottak át; az ügyet többé nem 
a lelkiismeret előtt tárgyalták, hanem az értelem ítélőszéke előtt; 
mindenekelőtt a metaphysikai mysteriumokat akarták elfogadni."1) 

Az adott méltatást, a dogmatikai jellem formálásának e négy 
fázisát mivel sem lehet igazolni jobban, mint a különböző disz-
szidens vagy szeparált egyházak eredeti okmányaival. — A Bourg-
de-Four egyház dogmatikai főgondolatát, melynél nem a theologiai 
theoria, hanem a vallásos és morális alkalmazás volt a fődolog, 
megtaláljuk az egyháznak 1818-ból kelt apológiájában (Apologie 
de l'Eglise indépendante): „On nous a accusés de renier Dieu 
et de ne erőire qu'en Jésus-Christ .*. . D'innover en matiére de 
doctrine. — Voici notre seule et unique réponse . . . Nous ne 

') Astié i. m. p. 152. 
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sommes point novateurs en fait de doctrine, puisque nous recevons 
et croyons tous les points que les Confessions de foi, faites et 
regties par nos peres, et respectées encore de toutes les com-
munions protestantes, établissent comme fondamentaux et comme 
indispensables au salut; puisqne nous adorons et nous servons, 
comme eux, un seul Dieu, Pere, Fils et Saint-Esprit; et que, 
tout en reconnaissant la nécessité des bonnes oeu res, nous ne 
voulons cependant, créatures déchues et coupables, fonder notre 
espoir de salut que sur les mérites parfaits de Jésus-Christ." l) 
(„Azzal vádoltak, hogy megtagadjuk Istent és csak Jézus-Krisz-
tusban hiszünk . . . hogy a mi a tant illeti, újítók vagyunk. — 
íme egyetlen válaszunk: Nem vagyunk újítók a tanban, mert 
elfogadjuk és hisszük mindama cikkelyeket, melyeket az atyáink 
által alkotott és elfogadott, még minden protestáns gyülekezet 
által tisztelt hitvallások úgy állapítanak meg, mint alapvetőket és 
az üdvre nélkülözhetetleneket; miután imádjuk és szolgáljuk, 
mint ők, az egy igaz Istent, Atyát, Fiút és Szentlelket; és mert, 
elismerve a jócselekedetek szükségességét, bukott és vétkes 
teremtmény létünkre mégsem akarjuk üdvösségünket másra ala-
pítani, mint Jézus Krisztus tökéletes érdemeire.") Ε nyilatkozat, 
mely a maga egészében dogmatikai bizonytalanságot, befejezet-
lenséget és a rendszer tisztasága helyett a gyakorlati alkalmazás 
nehézségeit árulja el, egészen más alaphanggal bír, mint pl. Maian 
szabatos, világos, dogmatikai formulákkal és ellenmondást nem 
tűrő abszolutsággal kifejezett rendszere, mely semmi különbséget 
nem akart látni a theoria és a gyakorlat, a tan és alkalmazása 
között. Már 1819-ben így fogalmazza meg hitvallását·. „Qu'il n'y 
a qu'un seul Dieu, le Pere, le Fils et le Saint-Esprit; que 
l'homme natt dans l'état de Déché, qu'il ne peut en étre tiré que 
par la nouvelle naissance, opérée par la Saint-Esprit; que le 
salut de l'homme est un don absolument gratuit que Dieu fait, 
en son fils, aux pécheurs qu'it lui piait de sauver; et que nos 
oeuvres ne sont que le témoignagne de notre reconnaissance, 
pour notre Sauveur, et n'ont aucun mérite pour racheter notre 
áine."1) (Csak egy Isten van, Atya, Fiú és Szentlélek; az ember 
bűnös állapotban születik, melyből csak a Szentlélek által esz-
közölt újjászületés mentheti meg; az ember üdve Istennek teljesen 
ingyen kegyelmi ajándéka, melyet Fiában adott azoknak, akiket 
megváltania tetszik; cselekedeteinknek semmi érdemük nincsen 
lelkünk megmentésében, hanem ezek csupán csak Megváltónk 
iránti hálánk tanúbizonyságai.") 

A Société évangélique dogmatikájának puritán orthodoxusságát, 
egyházi I .berálisságát és polemikus jellegét mutatják a következő 
egykorú okmányaiból vett idézetek: „Cette Institution (l'école de 

') Cit. Guers i. m. p. 141—148. 
') L. fennebb idézve. 11-12 oldalon (Piéces relatives á la destitution du 

ministre Maian, p. 13.) 
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théologie de l'Oratoire) ne prétend se Her á aucune des formes 
particuliéres de l'Eglise chrétienne. Constituée sur les bases les 
plus larges, eile tend la main á toutes les Églises." ') („Ezen 
intézmény — az Oratoire theologiai iskolájának alapításáról 

.van szó — nem akar a keresztyén egyház egy külön formájához 
sem csatlakozni. A legszélesebb alapokra állítva, minden egy-
háznak kezet nyújt.") — Quel que sóit le point de vue sous 
lequel on considére les circonstances actuelles de notre Eglise, 
il est universellement reconnu que la doctrine y a subi les plus 
notables changenients dans le cours et surtout vers le fin du 
dernier siécle, qui, de l'aveu de tout le monde, ne fut sans doute 
pas un siécle religieux. Nous ne voulons point prononcer ici sur 
les causes de ces changenients. Nous nous contentons de rappeler 
sans commentaires ce que l'histoire du temps Signale: Γοη aban-
donna des vérités longtemps vénéreés: l'on embrassa des doc-
trines nouvelles."'-) (Bármely szempontból vizsgáljuk egyházunk 
jelen körülményeit, általánosan el van ismerve, hogy a tan abban 
igen lényeges változásokat szenvedett az utóbbi század folyamán 
és különösen a végén, mely század, általános vélemény szerint, 
kétségtelenül nem volt vallásos század. Nem akarunk itt véleményt 
nyilvánítani e változások okairól. Megelégszünk azzal, hogy 
kommentár nélkül említjük, amit ez idő története mutat: a régóta 
tisztelt ..igazságokat elhagyták, új tanokat vettek fel.") — „L'École 
(sc. de théologie de l'Oratoire) professait sur l'état de l'homme, sur 
la gräce de Dieu, sur la nature du Sauveur, sur l'oeuvre qu'il a 
faite, et sur celle qu'it opére pour le salut de sori peuple, les 
doctrines que les Eglises protestantes proclament d'un commun 
accord dans leurs confessions de foi." ;) („Az Oratorium theologiai 
iskolája az ember állapotjáról, az Isten kegyelméről, a Megváltó 
természetéről, a munkáról, amelyet tett és a melyet lesz népének 
üdvéért, azokat a tanokat vallotta, melyeket a protestáns egy-
házak hitvallásaikban közös megegyezéssel tanítanak.") 

Végre az evangéliumi szabad egyház nyilatkozatainak egy jel-
lemző részlete, mely mutatja, mennyire meg akarja tartani ez az 
egyház úgy a tan eddig kifejtett tisztaságát, mint az egyház eddig 
kifejtett confessionális elkülönülését (1. alább a III. részben!) — 
és mégsem akar sem exclusivnak, sem szüklátkörűnek látszani : 

1) Lettre circulaire de la Société évangélique de Genéve aux Églises, 
aux universités et á tous les fidéles de la chrétienté protestante, 10. sept. 
1831. (A genfi Société évangélique körlevele a prot. keresztyénség egy-
házaihoz, egyetemeihez és minden hívéhez.) Id. Maury, II. 365. p. 

2) Communication, respectuese á Mm. les Syndics et Conseil d'État sur 
l'établissement d'une École de théologie evangélique, 10. sept. 1831. Id. Maury, 
II. 373. — Ne feledjük, hogy ebben a pillanatban Gaussen, Merle d'Aubigné 
és Galland még mint a nemzeti egyház papjai irták alá a kérvényt; s hogy 
épp ez lett legfőbb oka hivatalokból való letételüknek, ami a Compagnie 
szempontjából csak helyeselhető volt. 

') Discours de Merle d'Aubigné tragant le Programme dogmatique de 
l'Ecole de l'Oratoire, 1832. — L. Maury, 11. 385. 
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„Quiconque, se reconnaissant pécheur et condamné par ses 
oeuvres, professe avec l'Eglise une mérne espérance en Jésus-
Clirist, Dieu manifesté en chair, unique refuge du pécheur, et ne 
dément pas sa profession par sa vie, est de plein droit membre 
de cette Eglise: le jugement des coeurs étant laissé á Dieu, qui. 
seul connait ceux qui sont s i e n s . " ( „ M i n d e n k i , aki elismeri, 
hogy bűnös és hogy cselekedetei elkárhoztatják, az egyházzal 
közös reménységet vett Jézus Krisztusban, testben megjelent 
Istenben, a bűnösök egyetlen menedékében és hitvallását életével 
nem tagadja meg: teljes joggal tagja ennek az egyháznak. A 
szívek megítélése Isten dolga, aki egyedül ismeri az övéit.") 

Ε részletekhez nem kell kommentár. Igazolva látjuk velük 
fentebbi ítéletünket: a dogmatikai mag alapjában közös a Réveil 
minden fázisában: az orthodoxia, — csakhogy a körülményekhez 
képest és az egyénekhez mérten más és más szempontok szerint 
m utatkozik. 

Ε dogmatika lényegét a Réveil híres „négy vagy öt igazsága" 
teszi. Visszatérve a keresztyénség pozitív igazságaihoz, az evan-
gélium igazságához, tanítva a személyes megtérést, mint a hit 
előfeltételét, — dogmatikáját a következő főtételekre alapította: 
a Szentírás abszolút tekintélye, - Krisztus Istensége, - a Szent-
írás újjászülő ereje, — a váltság, kegyelem és megszentelődés. 
Dogmatikai formáiban többé-kevésbbé hű igyekszik maradni a 
reformáció formuláihoz. 

Ε dogmatikát három részre oszthatjuk: 1. közös alapját képezi, 
— oly alapját, mely e korban általánosan elismertetett és kétségbe-
vonásának még a gondolata sem merült fel — a Szentírás 
tekintélye s ezzel együtt az Istenről alkotott fogalmak; 2. ütköző-
pontját alkotja a Mester személye: Jézus istensége és szerepe, 
melynél a világnézetbeli különbségek szabad folyást nyernek; 
következménye az anthropologia, az emberről való tan, tehát a 
praeexistentia, a kegyelem, a megszentelődés. — Gyakorlati síkba 
való kivetődése pedig az egyház élete, mely azonban már nem 
tartozik a dogmatikai tárgyalás keretébe. 

Ε három rész tárgyalásánál szem előtt kell tartanunk min-
denekelőtt: a) miféle előzmények hozták létre a különböző dog-
matikai igazságok formulázását; tehát vizsgálni kell negatíve a 
Compagnie, positive a „methodismus" álláspontját; b) milyen 
dogmatikai formában jelentkezik az eszme a Réveil kebelében — 
számot vetve az individuális formulázás esetleges különbségeivel 
is; c) milyen helyet foglal el a dogmafejlődés történetében 
különösen Calvin Instítutíójának, mint vélt ispirálójának alapján; 
mi a maradandó, positiv eredménye e dogmatikának úgy a Ré-
veilben, mint a Réveilen kívül. 

„Általánosságban a Réveil minden töredéke elismerte a Szent-
írás feltétlen tekintélyét, de az inspiráció tanát különbözőképpen 

') Eglise évangélique á Genéve, 1855. p. 10. 
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formulázták." 1 — De nemcsak a Réveil minden pártállása, hanem 
az ellenpárt, a XVIII. sz. supranaturalis rationalismusa is a priori 
elismerte és feltételezte ezt a tekintélyt. A kérdés csak az volt, 
milyen formában jelentkezett ez az eszme itt és amott? 

A nemzeti egyház dogmatikája — amint Cheneviére-nek 
1840-ben kiadott dogmatikai művéből látszik — a Szentírás tekin-
télyét elfogadván, a litterdlis inspiratiót elveti ugyan, de hogy a 
Szentírásnak Istentől való ihletettsége még kétség tárgya sem 
volt, mutatja, hogy Scherernek a Biblia tekintélye elleni fel-
lépésekor Cheneviére az elsők egyike volt, aki a Réveil képvise-
lőivel karöltve síkraszállott a hit e megingathatatlannak tekintett 
alapja védelmére. A „methodismus" viszont nagyrészben a 
theupneustia pártján állott. 

A harc nem lehetett tehát nagyen elkeseredett ezen a ponton. 
Hogy a Szentírás tekintélyének elismerése mellett a litterális inspi-
ratio fokának kérdésében meglehetősen bizonytalan volt a helyzet, 
láthatjuk pl. Bost nyilatkozatából 2 „A Szentírást történileg igaz-
nak tartom minden nagy tényben, melyet elbeszél és egy bizonyos 
sophistával, aki e pontban maga sem gondolta, mennyire igaza 
van, így szólok: Nem így szoktak valamit koholni. Igaznak és 
inspiráltnak tartom mindabban, ami a tanra vonatkozik." -— Ez 
utolsó sor — „mindabban ami a tanra vonatkozik" (dans tout 
ce qui regarde la doctrine) — világosan mutatja, hogy Bost nem 
tudott kellőképen különböztetni a Szentírás tekintélyének belső és 
külső bizonyítékai között. Bár az első Réveil az Individualismus 
jelszavával lépett föl, az individualismust a tan a legnagyobb 
mérvű autaritarismus váltotta föl. — Maian és különösen Gaussen 
előtt egy pillanatig sem volt kérdés a szentírás jótáinak és 
pontocskáinak abszolút és teljes inspiratiója : ami meg vagyon 
írva, az meg vagyon írva. A belső érvekkel — az abszolút tekin-
télynek az öntudat ítélőszéke előtt való igazolásával nem 
törődnek: az Ige kezdetben Istennél volt és Isten vala az Ige. 

Ebben aztán a Réveil theopneusta irányzata tényleg Calvin 
János dogmatikájához tér vissza, aki az 1560-beli lnstitutio 
I. könyve 13. fejezet 7. szakaszban így határozza meg az „Igé"-t: 
„Látjuk tehát, hogy Isten a világot teremtvén úgy beszélt, hogy 
az Ige is munkálkodott a maga részéről és ezáltal a mű közös. 
Amit pedig erről szent János mond, az még sokkal világosabb, 
t. i. hogy az Ige, amely kezdetben Istennél volt, minden dolognak 
oka és eredete, Istennel, az Atyával együtt: mert ezáltal állandó 
lényeget (essence permanente) tulajdonít az Igének és még egy 
külön sajátosságot is megjelöl benne: megmutatja, hogy Isten, 
aki így beszél, hogyan volt a világ teremtője. Ezért ámbár minden 
Istentől eredő kijelentést jogosan az ő igéjének lehet nevezni, 
mégis abszolút fokra kell helyezni azt a tulajdonképpeni Igét, 

Maury : i. m. II. p. 27. 
Mémoires, II. k. 453 sz. p. 
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mely minden kijelentés forrása (t. i. a Biblia) és megállapítottnak 
venni, hogy nincs alávetve semmi változásnak, mindig egyetlen 
és változhatatlan Istenben, sőt maga az Isten." 

Calvin eine gondolatának elfogadása, mely az Igét Istennel 
azonosítván, a Szentírást isteni tulajdonságokkal ruházza fel, oka 
annak, hogy ezzel a tannal Maian és Gaussen dogmatikai gon-
dolata annyira megcsontosodott formában jelentkezik. Innen a 
dogmatika intellektuális jellege is: Isten tiszteletének első útja az 
Isten ismerete; Isten ismerete = Isten dicsősége a maga töké-
letességében a Bibliából ismerhető meg. 

A Szentírás abszolút tekintélyének ilyen formában való elis-
merése ellenmönd a szabad vizsgálódás elvének. A mi hitünk 
alapja a Biblia ugyan, de történeti al?pja. S minthogy a Biblia a 
maga egészében történeti okmány: kell, hogy a történeti módszer 
világánál vizsgáltassák meg. Vallásos igazsága azért éppen olyan 
örökbecsű marad, sőt értéke növekedik, nem lévén kitéve vala-
mely új felfedezés kénye-kedvének. A theopneustiának éppen az 
a legnagyobb hibája, hogy a történetit összezavarja a vallásival 
és anathémát kiált akkor, midőn valaki a történeti tisztázás 
kérdéseit feszegeti. Szemet liúnyva a fejlődés ténye előtt, meg-
fontolás nélkül fogad el mindent en bloc, ami a Bibiiában van 
és nem gondolja meg, hogy ilyen felfogás mellett egy lényegtelen 
chronologiai tévedés bebizonyítása az egész épület szükség-
képpeni összeomlását vonja maga után. 

„Hogyan magyarázható meg egy ily gyors és mély eltévelyedés? 
kérdi Astié.1 — Hogyan lehet, hogy oly korán elhagyták a 

mysticismus és keresztyén spiritualismus területét avégből, hogy 
a heterodox rationalismus talajára helyezkedjenek, melyet misszió-
juk szerint legyőzniük kellett volna? Nem nehéz ez evolutio 
magyarázatát adni. Oka részben a Réveil első vezetőinek tudo-
mányos tapasztalatlanságában, részben a második korszak 
emberei által hozott új szellemben rejlik. A dissidensek már el-
tértek alapelveiktől. Az egyházalkotmányi vitákban, ahelyett, 
hogy az egyház szellemi fogalmára hivatkoztak volna, azt téte-
lezték föl, hogy isteni intézményű és hogy az új testamentum a 
legapróbb részletekig megszabta szervezetét és kultuszát. íme, így 
a Biblia, melyet kezdetben csak vallási, szellemi és erkölcsi 
tekintélynek tekintettek, törvénykönyvnek és minden tekintetben 
kötelező előírásoknak jellegét vette fel. Az eltévelyedés még 
nagyobb lett, amikor a lényegében dogmatikus irányzat fellépett. 
A dissidensek a Bibliában csupán kánonjogi kézikönyvet láttak ; 
a tiszta és merev orthodoxusuk, akik hivatásukúl tűzték ki a 
a XVI század hitvallásának helyreállítását, azt akarták, hogy 
ezenfölül dogmatikai kézikönyv legyen. Az iskolák és századok 
munkájáról megfeledkezve, egyszerűen feltételezték, hogy a hiva-
talos dogmákat a Szentírásra alkalmazott másolási művelettel 

1 Astié, i. ni. p. 154—155. 
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nyerték. Még csak nem is gyanították, hogy a tények és tudo-
mányos fogalmazások, a bibliai theologia és históriai dogmatika 
között különbség van. Ha már egyszer idejutottak, egy kis erő-
feszítéssel könnyű volt bezárni a bűvös kört, melynek mindörökké 
meg kellett védnie az orthodoxiát és biztosítania az egyház 
jövőjét: kieszelték a teljes inspiratio tanát a csalhatatlan káno-
néval együtt. A katholicizmustól örökölt tekintély-fogalom befe-
jezte evolutióját: azt hitték, hogy mindent megmentettek, — 
valójában mindent elvesztettek." 

Ezek a sorok világosan mutatják, hogy a Réveil, mely az 
indívidualismus és a személyes megtérés jelszavát állította szembe 
a XIII. század rationalis supranaturalismusával, dogmatikailag 
önmagával a legnagyobb ellenmondásba került, mikor a Szentírás 
betűszerinti tekintélyét hangoztatta. A Calvin utáni, XVII. század-
beli orthodoxia is itt feneklett pieg: római pápa helyett papir-
pápát csinált magának. 

„Az egyház létezik vagy nem létezik, aszerint, amint imádják 
vagy nem imádják benne azt, akit Isten minden angyalai imád-
nak az égben; aszerint, amint benne Isten Jézus Krisztus, vagy 
nem Isten! És az egyház áll vagy esik (a nagy Luther szavával 
élve), aszerint, amint hirdetik, vagy nem hirdetik benne, hogy a 
bűnös embert a kegyelem menti meg, ha hisz a kereszt vérének 
hatóerejében; hogy „ez nem tőlünk jön"; hogy „ez Isten ado-
mánya !" — Hic est, — hic est articulus stantis aut cadentis 
EcctesiaeF — ilyen abszolút formában fejezi ki Gaussen a Réveil 
dogmatikájának középpontját: Jézus istenségéről és váltsághalá-
láról való tanát a Compagnie-hez intézett levelében.1 — Guers 
ugyanennek a gondolatnak ilyen formát ad Empaytaz röpirata 
alkalmából, mely tudvalevőleg 1817-ben jelent meg: „A Bibliában 
minden összefüggésben van egymással: ha Jézus Krisztus nem 
Isten, úgy az értelmi és erkölcsi teremtés közös törvényének alá 
van vetve; akkor engedelmeskednie kell és engedelmességének 
csak önmagára nézve van értéke ; akkor nem tudja azt másokra 
átruházni és megigazítani őket a vérében való hit által (Róm. 59); 
tagadni Krisztus istenségét annyi, mint lerombolni tényleg a 
Jézus Krisztus által való üdvöt. Ez a keresztyénség fundamentuma."2 

Mindkét nyilatkozat, a Réveil két különböző korából véve 
Krisztus istenségének ilyetén hangsúlyozásával egyúttal vádat 
foglal magában a nemzeti egyház ellen, mely Krisztus istenségét 
nem tanítja többé, mely tehát arminianus, socinianus, arianus. 
A Réveil kezdetén theologiailag Empaytaz formulázza először e 
vádakat többször említett röpiratában, de máskülönben ezzel az 
ítélettel nem ő az első. Diderot Encyclopaediájának Genéve-ről 

1 Lettres de M. le Pasteur Gaussen á la vénérable Conipagnie des Pas-
teurs de Genéve, 1831, p. XIV--XV. 

3 Guers, i. m. p. 74. 
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írott cikkében azt írja, hogy csupán a Jézus Krisztus és a Szent-
írás iránti tisztelet különbözteti meg a genfi klérus keresztyén-
ségét a tiszta deismustól. Bár Diderot ezzel a maga módja szerint 
kedveskedni akart a genfi papoknak, a Compagnie sietett tilta-
kozni a kétértelmű dicséret ellen. De noha visszautasítja a 
deismus vádját, Krisztus istenségének positiv hangoztatását 
ügyesen kikerüli feleletében. És ebben az eljárásban nyilvánvalóan 
nem volt igaza. Ha katechismusában Krisztusról szólva megelé-
gedett az „isteni lény" kifejezéssel; ha a Confessiót eltávolította; 
ha tehát mindenben százada hű fiának mutatta magát: kellett 
volna bátorsággal bírnia, hogy Krisztus istenségének athanasiusi 
formáját többé el nem fogadván, őszintén formulázza christolo-
giáját. Minthogy ezt nem tette, méltán megérdemelte Rousseau 
metsző sarkasmusát, aki az Emilé és a Contrat social hóhér által 
való megégettetése miatt dühtpl tajtékzott a genfiek ellen: 
„Kérdik a genfi papoktól, vájjon Jézus Krisztus Isten-e; nem 
mernek felelni. Egy philosophus rájuk veti gyors, átható szem-
pillantását. Látja, hogy arianusok, socinianusok, deisták. Megmondja 
ezt és azt hiszi, hogy kedveskedik nekik. De ők legott fellármázva, 
megrémítve gyülekeznek, beszélnek, izgulnak, nem tudják, micsoda 
szenthez fohászkodjanak; és teméntelen tanácskozás, határozat, 
előadás után az egész mindenség egy érthetertlenségben végződik, 
mely sem igent, sem nemet nem mond. Óh genfiek! nagyon 
különös emberek a ti papjaitok; nem tudja az ember mit hisznek, 
vagy mit nem hisznek; sőt még azt sem tudja az ember, milyen 
hitet akarnak mutatni. Az egyetlen mód, mellyel hitüket meg-
állapítják, abban áll, hogy támadják a másokét."1 

Másfelől a cseh-morvák és a inethodisták Krisztus mystikus 
contemplálásában annyira mentek, hogy a Fiú fogalmát az Atyá-
éval összezavarva, Istenből mintegy nagyapát csináltak. Termé-
szetesen ez sem nevezhető dogmatikai éleslátásnak. így a Réveil 
emberei előtt is legelsősorban nem a dogmatikai, hanem a morális 
érdek fűződik Krisztus istenítéséhez és az Atyával egy rangba 
való helyezéséhez; a Réveil emberei kegyességének szüksége volt 
valami abszolútra, akihez azért mégis bizalommal fordulhassanak; 
Istenre, akit emberi alakban szemlélhetnek. Megváltóra, aki nem 
idegen tőlük. Krisztus istenségének ez a morális oldala különösen 
a Bourg-de-Four egyházban fejlődött nagyra. „Most már tudjuk, 
kihez forduljunk, — olvassuk Félix N e f f , az egyház első misszi-
onáriusának levelei között — kinek a szivébe öntsük kínjainkat 
és aggodalmainkat. Nincsen többé szükségünk, hogy az egekbe 
szálljunk és abba a fenséges szentélybe lépjünk be, hová még a 
cherubok is csak remegve és arcukat elfödve közelednek. Egészen 
közel van hozzánk, velünk van, és mindig el tudjuk képzelni az 
Ember fia képében."2 E hely mutatja, mennyire a gyakorlati és 

1 Rousseau: Lettres de la Montagne, 1764. L. Goltz. p. 87—88. 
2 L. Maury. II. 82. 
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építő érdek vezette a Bourg-de-Four egyház dogmatikáját, mint 
minden kérdésben, úgy itt is. Ez azonban nem óvhatta meg őt 
sem az antitiumismus vádjától, melyet pedig hajlandó volt Maian 
ellen intézni, éppen dogmatismusa miatt. E mystikus dogmatika 
nem bajlódik subtilis vitákkal, a két természet, a két akarat stb. 
scholastikus kérdéseivel: megelégszik egyszerűen azzal, hogy 
Krisztusban, ki lényegében véve egy az Atyával, Megváltót talált. 
Viszont César Maian dogmatikája sem áll meg hosszasan a két 
természet kérdésénél: egyszerűen Calvint fogadja el, ki szerint 
Krisztusban a két természet a maga tökéletességében megvan és 
aki Krisztus érdemére, mint a váltság eszközére (de nem alap-
okára!) helyezi a fősúlyt: „Cum ergo de Christi merito agitur, non 
statuitur in eo princípium, sed condescendimus ad dei orditiationem 
quae prima causa est, qui mero benefacito mediatorem statuit, 
qui nostro salutem acquireret. Atque ita inscite opponitur Christi 
meritum misericordiae dei." — Ha már most a Bourg-de-Four 
Malannak túlságos juridicussdgdt vetette szemére, Maian a Bourg-
de-Four-ral szemben Istentranscendentidjdnak el tüntetésétjézusnak 
magának az Istennek rovására való istenítését hozhatta fel teljes 
jogú szemrehányásképpen. 

Hasonló finom különbséget látunk Krisztus müvének meg-
ítélésében. A Bourg-de-Four gyakorlati irányzata a Compagnie 
eríny-dicsérete ellen a jézus Krisztus váltsághalálába vetett hit 
által való megigazulást h„ngsúlyozta, mint az üdv egyetlen fel-
tételét, csatlakozva ezzel az atyafiak vértheologiájához; Maian 
ellenben jogi conceptiót vitt tanába: Krisztus váltsága teljesen 
egyenjogú az egyházban elkövetett és elkövetendő összes vétkekkel; 
mintegy mathematikai egyenlőség van a praedestináltak bűnössége 
és Jézusnak a pokolra szállással és az Atya átkának elszenvedé-
sével súlyosbított kereszthalála közt (Maian ezt tanította!). így 
tehát míg a Bourg-de-Four e szempontból is morális, azaz 
gyakorlati antinomismusra vezetett, addig Maian gondolata 
ugyanerre irányult, csakhogy elméletileg. 

Krisztus expiatio-ja túlságosan hangsúlyoztatok azonban mind-
két oldalon. „Azzal szokták vádolni a Réveil-t, hogy ennek a 
tannak túlságosan jogi kifejezést adott, hogy Istennel való kibé-
külésünket úgy vette, mint a törvénykezés egy nemét, hogy a 
büntetőjog kifejezéseit vegyítette bele, hogy Krisztus szenvedései 
és a mi bűneink között a pontos egyenértékűség theoriáját taní-
totta."1 Kétségtelenül. Itt azonban Calvin dogmatikáján kívül a 
Calvin előtti scholastikus theologia egyik legkiválóbb képvise-
lőjének, Canterbury Anselmusnak, kihez a Calvin utáni Scholas-
tika újra visszatért, gondolatmenetével látunk hasonlóságot: a 
bűnös emberiség üdvösségére nézve szükséges a testté lett Isten 
halála: Istennek elégtételre van szüksége. Ezt az elégtételt a bű-
nös emberiség helyett — melyeta büntetés örök kárhozatba sodorna 

1 Maury i. m. II. p. 101. 

8 



122 Vásárhelyi József. 

— csak Isten viselheti helyettesként: satisfactio vicaria. Mindkét 
elméletben ugyanazokat a hibákat: a rationalis-jnristikus felfo-
gást Isten igazságosságáról és az embernek a jóra való képte-
lenségéről, Isten szeretetének rovására, találhatjuk meg. 

Viszont a Réveilnek nagy érdeme, hogy a XVIII. század ra-
tionalis erény-prédikálása helyett a figyelmet újra a keresztyénség 
Pál—Augustinus—Luther-féle nagy igazságára hívta fel: a hit 
által való megigazulásra, Krisztus éráeméért. 

* 

Mig a Bourg-de-Four egyháza a dogmatikának mintegy isteni 
oldalát fejtette ki és aránylag keveset törődött az anthropologiá-
val a christologia mellett, addig César Maian, a Réveil másik 
nagy dogmatikai indítója (a Société évangélique és az evangé-
liumi szabad egyház csak a már felvetett eszmék systematikus 
összefoglalója) a dogmatikai szempontból az embert helyezte elő-
térbe. Szabadságot kivánó szelleme nem elégedett meg azzal, 
hogy a porszem-ember szerepe e mystikus igazságok szemlélésé-
ben merüljön ki, hanem számot akart adni az ember sorsáról, 
üdvéről és rendeltetéséről. Tette pedig ezt sokszor a saját szem-
pontjának oly túlságba vivésével, hogy ezzel nemcsak a Réveil 
ellenségeinek, hanem más felfogású töredékeinek rosszalását is 
felköltötte. 

A XVIII. század rationalismusa — a jó cselekedetek által való 
megigazulást tanítva — az ember szabad akaratát, jóra való 
képességét és önerején való megigaznlását hirdette; a Bourg-de-
Four egyház, bár elfogadta a kegyelem által való kiválasztást, 
ehhez csatolta az egyén felelősségét saját üdvére nézve és így 
logikai ellenmondással akarta megóvni az erkölcstant; — César 
Maian nem félt az elméleti antinomizmustól — az ember cse-
lekedetei semmisek Isten előtt, — hanem Calvin absoluta prae-
destinatióját, a horribile decretum dei aeternumot vallotta: „Aki 
magát istenfélő embernek akarja tartatni, nem meri egyszerűen 
tagadni a praedestinatiót, mely által Isten némelyeket üdvre 
rendelt, másokat örök kárhozatra." (Institutio, 1560. III. könyv. 
XXI. fejezet. 5. szakasz.) — Erre az alapigazságra alapította 
Maian anthropologiai rendszerét, melyet jobban nem tudnánk 
összefoglalni, mint azt Maury teszi sokat idézett műve II. köteté-
nek 109—110. lapján: „Maian szerint, mihelyt valaki elnyerte a 
Jézus Krisztusban levő üdvösség ismeretét, joga, sőt még inkább 
kötelessége e tényt úgy tekinteni, mint ama lény nyilvánvaló 
szándékának az eredményét, akinek országában nincs esetleges-
ség. Ha a hit által nyerjük az Isten Jézus Krisztusban levő üdvé-
nek kijelentését, ez a tény számunkra nemcsak egy új felelősség 
kezdete, hanem mindenekelőtt Isten egy pozitiv rendeletének 
hathatós megvalósítása; és hála a megvalósításnak, az üdv nem 
olyasvalami, ami a kezeinkbe adatik, hanem egyszerűen egy már 
bevégzett tény bejelentése, oly tény, amelynek ennek következté-
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ben csupán imádással és hálaadással örülnünk lehet. A hit nem 
a hívőnek egy cselekvése, hanem mindenekelőtt Isten adománya 
e hívőnek, mely által az Isten által már végbevitt kegyelem ki-
jelentését elnyeri. Az Isten tehát jelenleg nem abban a pillanat-
ban üdvözíti a kiválasztott lelket, melyben ez a lélek hozzája 
jön. Ε pillanatban csak tuáatja ezzel a lélekkel, a hit által, me-
lyet beléje adott, hogy egyike a már régóta megmentett lelkek-
nek. - Az üdvösség tényében tehát két elem van; mindkettő 
objectiv: az első a Krisztus halála által meghatározott számú 
lelkek számára végzett megváltás; a második ennek az üdvnek 
declaratiója, melyet az Úr tesz meg mindeme lelkeknek egy oly 
hit segítségével, melyet ő maga ad. — Innen van, hogy a dolgok 
hasonló felfogásában igen bő a hely az ismeret számára és na-
gyon szűk az életnek. A lényeges csak az, lio-y az ember tudja, 
hogy kiválasztott és részese ama kegyelemnek, melyet ép oly 
lehetetlen elveszíteni, mint megnyerni az égi atya beleegyezése 
és akarata nélkül: valójában ez egy örökké való rendelkezés." 

Ε theoriának szemére vethetünk sok mindent. Hogy túlságo-
san intellektuálista és hogy így összezavarja a theoriát a gya-
korlattal, a dogmát a vallással, — de viszont nem találja meg 
a vallás mellett az erkölcs igaz helyét. Hogy a pradestinatio-
tanból horribile decretum dei aeternum-ot csinál, mint Calvin 
tette; s az üdvre vagy kárhozatra való elválasztást függetlenné 
téve az embertől, az emberből bábot csinál saját sorsának inté-
zésében. Tényleg: az ember csak szemlélheti saját sorsát, de 
részt nem vehet benne. A „szemlélet" ezen módja azonban lé-
nyegesen különbözik a Bourg-de-Four egyházból kiinduló mys-
tikus Krisztus-kontemplációtól, melynek következménye az egyéni 
felelősségérzet; a Malan-féle szemlélet intellektuális. Hogy a jogi 
conceptio itt is győzedelmeskedik, mert a justificatio — Luther 
után Calvin tanítása — egyszerűen actus forensis, igaznak nyil-
vánítás, hogy így tehát ezen az úton is az antinomizmus vádjá-
hoz érkezhetünk. Hogy a részleges praedestinatio tanának újra 
felvételével kockára tette Isten szeretetét, hogy megvédje Isten 
igazságosságát, elvesztvén ezzel Isten abszolutságát. Hogy a ke-
gyelem ellenállhatatlansága és elveszthetetlensége viszont Isten 
igazságosságát is kockára teszi. Hogy — ami a legsúlyosabb 
vád - - a praedestinatio Isten örök rendelete lévén, ezzel Krisztus 
szerepe a váltságra nézve elesik: Isten Krisztus nélkül is meg-
válthatta volna az emberiséget, így tehát a Fiúra nincs szükség 
az Atya oeconomiájában, még kevésbbé a Fiú istenségére. Hogy 
így tehát feloldatlan — de észre nem vett — ellentét van a 
Bourg-de-Four és Maian dogmája között: amott Krisztus nő 
nagyra Isten rovására, emitt Isten abszolutságának Krisztus fel-
áldoztatok. 

Mindennek dacára nem tagadható, hogy Maian a praedesti-
natio-tan eme újra tanításával Calvin János theologiájának egye-
nes követője volt. „Pradestinationem vocamus aeternum dei decre-

8* 
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tum, quo apud se constitutum habuit, quid de unoquoque homine 
fieri vellet!" — És ezzel a Pál apostolok, az Augustinusok, a 
Lutherek, a Calvitiok követője. Csakhogy amig Pál a pradesti-
natio-tannal Istent akarja igazolni az önkényesség vádja ellen, 
mellyel teremtményei kiválasztásában élt, amig Augustinus prae-
destinatioja az embert akarja feloldani a bűn végzetességétől, 
amig Luther pradestinatioja az embernek hit nélkül üdvre való 
képtelenségét jelenti, amig Calvin praedestinatioja Isten dicsősé-
gének és abszolutságának kézzelfogható bizonyítéka: addig Maian 
tana amaz abszolút különbségre helyezi a súlyt, mely Isten vég-
telensége és az ember gyarlósága között, van. Maian praedesti-
natioja az ember szempontjából fontos, mert erőlködésének hiába-
valóságát mutatja és fentartás nélkül Isten karjaiba űzi. Minden 
Istentől — és semmi az embertől! 

A későbbi fázisokban a dogmatikai méltatás szempontjából 
érdekesebb alakulás nem fordul elő.1 

* 

Ennyi részletkérdés után igazán nehéz megtalálni az általános 
értékelés szempontjait. Látszólag igen egyszerű ugyan ez a dog-
matika: visszetérés a reformációhoz, vagy, még egyszerűbben, az 
evangéliumhoz, — s mégis, a probléma mindjárt bonyolúlni kezd, 
mihelyt kitejező és a szög fejére ütő fogalmakat kezdünk keresni 
e folyamat — mint a XVIII. és XIX. századok szelleme közti 
átmenet — jellemzésére. 

Egyfelől jellemzi a Réveilt a dogmatismus, amely az élő igét 
az irott ige mögé háttérbe szorítja, amely tanbeli tisztaságra tör 
és megteremti azt az illúziót, mely szerint a tanbeli hűség meg-
gyöngülése az oka a vallásos élet hanyatlásának, holott valójában 
épen a vallásos érzület elernyedése szüli a dogmák elhanyagolását 
is. Mindemellett, a Réveil dogmatikai rendszert nem adott és 
fejlődésképessége egyáltalában nem a dogmatikájában érvényesült. 
Erre mutat rá Maury is; „A theologia a vallás tartalmának 
tudományos feldolgozását jelenti, vagyis a vallás tanainak és 
moráljának alaposan levezetett és világos formákba öntött elő-
adását. A theologiai szó a módszer és a formula képzeteit költi 
fel. A Réveil-ben pedig semmi effélével nem találkozunk."2 

A kezdet kezdetén a Réveil a kiiiönszakadásra törekvő merev 
Individualismus jelszavát fogadja el, később a mérsékelt indi-
vidualismusét, amikor is aztán egyházait a szenélyes megtérésre 
s az irás tekintélyének, Krisztus érdemének, engesztelő halálának 
és a hit által való megigazulásnak egyéni tapasztalására alapítja. 
Azonban ugyanakkor, amikor a vallási tapasztalás védelmezőjének 

1 Eddig tart a szerző átdolgozása; a következőkben — a megelőző átdol-
gozással való összefüggés szempontjából szükséges — lényegtelen változta-
tásokat leszámítva, puszta fordítását adom a pályamunka francia szövegének. 

R. 1 
2 Maury i. m. II. 2. 
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s az egyházba való beleszületés gondolata támadójának tűnik föl — 
ugyanakkor a legszigorúbb egyházi és dogmatikus tekintély-
alapot hirdeti. Igaz, hogy ez az egyházi Individualismus csak 
visszahatás volt a Nemzeti Egyház egyházi önkényével szemben 
s nem kevésbbé az volt a dogmatikus tekintély követelése is a 
dogmatikai lágymelegséggel (latitudinarismus) szemben — hanem 
azért Frommelnek mégis csak igaza van, amidőn így ítél : „Az 
1820-iki Réveil, természetes visszahatást támasztva a XVIII. század-
beli deismus ellen, amely beférkőzött protestáns egyházainkba 
is és szellemi erejöket különös mértékben apasztotéa, erősen 
hangsúlyozta az üdv munkájában az isteni elemet. Azelőtt túl-
ságosan nagy jelentőséget tulajdonítottak az ember szabad el-
határozásának — most ezt nem lehetett máskép ellensúlyozni, 
mint csak az isteni akarat éles kiemelésével. De, mint ilyen 
esetekben rendesen meg szokott történni, ez a kiemelés is átcsapott 
a kellő határokon. Azon a címen, hogy a reformátorok tanításához 
térnek vissza, tulajdonképen azok közvetetlen tanítványainak a 
theologiáját karolták föl, és ez a XVII. századbeli orthodox 
Scholastika, amelyet a Réveil felülvizsgálat és majdnem minden 
korlátozás nélkül fogadott el, egyszerre zúdított oda a hivők elé 
egy igen gazdag és igen logikus keresztyén tanrendszert, amelynek 
a további feldolgozásától azonban ők maguk teljességgel el voltak 
zárva — és amelynek igazságáról tilos volt meggyőződést szerezniük. 

„E rendszer megkülönböztető vonása — folytatja Frommel — 
az intellectualismus vala. A keresztyénség nagy tényei nem voltak 
benne többé történelmi és erkölcsi valóságok : átalakultak ész-
szerűen kifejthető dogmákká. S maguk e dogmák is, miután 
erőszakkal leszakíttattak történelmi talajukról, alig tudták benne 
megtalálni kapcsolódó pontjaikat s tulajdonképen elvont törvénytár 
lett belőlök, amelynek egységesítő, magyarázó és alkalmazó elveit 
egyképen egy jogászi dialektika szolgáltatta. Ez épület orma és 
koronája a jogi elégtétel és a helyettes kiengesztelés által meg-
szerzett egyéni üdv vala, alapköve pedig az Irás egyedűlvaló 
tekintélye."1 Mi azonban azt hiszük, döntő érvénnyel még sincs 
jogunk a Réveil dogmatikájára az intellectualismus bélyegét ütni. 
Iga.z, hogy a Maian tanainak ez volt az uralkodó szempontjuk, 
viszont azonban emellett épúgy megtalálható a Réveilben egy 
igen erőteljesen érvényesülő mystikus elem is, amely a megfeszített 
Krisztus szemlélésében jut kifejezésre. 

Épígy nagyon ingatag talajra jutunk akkor is, amikor anti-
nomismussal vádoljuk a Réveilt. Igaz, hogy ez mind elméletileg, 
mind gyakorlatilag az egyik természetes következménye volt a 
hit által való megigazulás túlságba menő hangsúlyozásának. De 
ne felejtsük másrészt, hogy a Réveilhez lényegesen hozzátartozott 
a gyakorlati kegyesség is. 

' Frommel I. m. 503. 1. 
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Ε most fejtegetett ellentéteken kívül még két másikkal is 
találkozunk. 

Először: nem tesznek kellő megkülönböztetést a vallás és az 
erkölcs között. Maian képtelen volt megállapítani, miben külön-
bözik egymástól tan és élet. A Bourg-de-Four nem tudott határ-
vonalat húzni a cselekedetek és a hitből származó felelőség között. 
Egyik sem fogta fel a vallást és az erkölcsiséget két, eredetében 
s jellemében különböző létmódnak (kategóriának). Nem figyelték 
meg azt a tényt, hogy a hit által való megigazúlás, ami vallási 
igazság, mégpedig kiválólag az, a keresztyénség alapjellemvonása 
— az erkölcs meg, amely cselekedetekben nyilvánul meg, közös 
minden vallással s eredete máshol, nem a vallásban keresendő. 
A kettő összevétéséből vagy az következik, hogy a vallást stily-
lyesztjük le puszta morállá és nem prédikálunk egyebet a „józan 
észen" és az „erényeken" kívül, mint a Nemzeti Egyház példája 
mutatja vagy pedig az, hogy az erkölcsi elem jelentőségét 
ismerjük félre, amit viszont a Réveil antinomistikus és pietistikus 
hajlamai árulnak el. 

Másodszor·, föloldhatatlan ellentétet látnak a tudomány és a 
hit között. Ha nem ismerjük el, hogy a tudomány és a hit az 
emberi szellemnek két különböző nyilvánulása, megint csak ott a 
veszedelem, hogy összevétjük a kettőt; ésszel dolgozunk ott, ahol 
a hit lényege nem tűri meg azt — vagy pedig feláldozzuk az 
észt a hitnek. Az első út a rationalismus, a második a mysti-
cismus. A Réveil intellectualis formája logikai következtetésekkel 
akarja megbizonyítni Isten létét — mystikus formája viszont 
egyáltalában nem akarja elismerni az emberi szellem gyarló 
ismereteinek hasznavehető voltát. 

* 

Mindezek az antinómiák: dogmatismus és módszertelenség, 
Individualismus és tekintélyi szigor, intellectualismus és mysti-
cismus, antinomismus és gyakorlati kegyesség, vallás és erköl-
csiség, hit és tudomány, világosan mutatják, hogy a Réveilben 
minden eleme megvolt már a thesisnek és az antithesisnek, csak 
még az ellentétes fogalmak synthesisére nem jutott el. Ezt a 
hiányt azonban meg tudjuk magy-rázni, ha az okait ismerjük. 

Első az okok között a szabad vizsgálódás elvének elhanya-
golása vagy önkényes alkalmazása. „Megengedjük a szabad 
vizsgálódást az esetben, ha az evangéliumnak viszonylag másod-
rendű tanaira alkalmazzák azt - ezeken azokat értjük, amelyek 
fölött még maguk az orthodoxusok között is folyik vita —; de 
ennél jobban kiterjeszteni ezt az elvet és, mint többen cselek-
szik, megengedni a korlátlan alkalmazását, nem volna egyéb, 
mint helyet adni annak a hiedelemnek, hogy a Biblia még abban 
is, ami benne üdvösségünkre lényeges, megtűr különféle, sőt 
egymással ellenkező magyarázatokat."1 Így fogva fel, igen vesze-

! Guers i. m. 364. 1. 
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delmessé válhatott a szabad vizsgálódás elve a Réveil egész 
dogmatikájára nézve. A Réveil-nek e kérdésbeli határozatlansága 
Guers-nek ebből az idézett páratlanul nevezetes nyilatkozatából 
származik: elfogadja az Írás tekintélyét, de első- és másodrendű 
igazságokat különböztet meg benne; nem tagadja meg a szabad 
vizsgálódást, de többé-kevésbbé önkényesen fogja tel. Az a sark-
tétel, hogy minden igazságnak nyilvánvaló bizonysága megvan 
öntudatunkban, a Réveil előtt még el vala fedezve. Neki még 
nem adatott meg, hogy az Individualismus elvének legmélyére 
szálljon alá. 

Másodsorban a történelmi érzék hiányával lehet magyarázni 
a Réveil dogmatikai tökéletlenségét és igazolni őt magát. A 
XVIII. és XIX. századok mesgyéjén, más szóval a rationalista 
supranaturalismus és az egyéni vallási tapasztalás érintkezési 
pontján állva, nem csoda, ha annyi egymást keresztező eszme 
között mintegy fejét vesztette. Csaknem öntudatlanul képviselte 
azt a bizonyos „új valamit" s nem tudta kielégítő módon kife-
jezésre juttatni. Egyházi szempontból kétségtelenül fejlődést 
jelentett, másfelől azonban dogmatikájában ép oly buzgón ragasz-
kodott az apostoli egyházakhoz, Calvinhoz vagy a XVII. század 
protestáns scholastikus orthodoxiájához. Ε különös jelenség csak 
abból magyarázható, hogy a Réveil meglehetősen értetlenül állott 
szemben a történelmi fejlődéssel. 

Végül a Réveil dogmatikai arculata hiven visszatükrözi azt 
a környezetet és azt a korszakot, amely elveit felszínre hozta. Ez 
a zavaros három évtized erősen dogmatikus jellemű volt ugyan, 
de épen nem rendszeres. Dogmatikai és theologiai gondolatai 
csak nagyon alkalmi röpiratokba rakódtak le s ezek egyáltalá-
ban nem tartottak hosszú életre számot. Hiányzik belőlük a tár-
gyilagos felfogás higgadtsága, amelyet nem is hozhat meg más, 
csak a harc után következő béke; hiányzik belőlük az elfogu-
latlanság: hiszen azoknak az embereknek sebeket ütő fegyverekre 
volt szükségük, nem tudományos megvitatás alapjául szolgáló 
dogmatikákra; hiányzott belőlük a horatiusi elv: „nonum preinatur 
in annum". 

A Réveil dogmatikája mindenekfölött subjectiv volt: azt hiszem, 
leginkább ehhez a kifejezéshez kell fordulnunk, amikor műszót 
keresünk a jellemzésére. Hisz láttuk, sem a dogmatismus, sem 
az intellectualismus, sem az Individualismus, sőt még az antino-
mismus sem fejezik ki kielégítően a Réveil dogmatikai alapesz-
méjét — ellentéteik persze annál kevésbbé. A subjectivismust 
ellenben igazoltnak látjuk. A Compagnie és a XVIII. század 
Nemzeti Egyháza objectiv hatalmak voltak, amig a Réveil férfiai 
az ő subjectiv igazságaikkal kezdték meg a harcot minden ellen, 
ami ezekkel az igazságokkal nem fért össze. 

Ez a subjectivismus lett a jövendő öröksége. Ha a Réveil, e 
subjectivismus birtokában, képes lett volna elismerni a szabad 
vizsgálódás elvét, megérteni a történelem szellemét és megbírálni 
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saját korát: úgy megtalálta volna ama bizonyos synthesist és 
rendezni tudta volna intellectualismusának, individualismusának 
és autoritarismusának össze-vissza bonyolúlt elemeit. De a 
subjectivismus megvalósítását a Réveil ereje nem birta meg; erre 
a győztes tettre a XIX. század ereje kellett. És amig a Réveil 
— mint már többször említettük -—«hűtlen lett saját igazságai-
hoz: a Nemzeti Egyház képes volt áthasonitani magához a XIX. 
század szellemét. 

Állításunkat mivel sem világíthatjuk meg jobban, mint azzal, 
hogy a Réveil két nagy igazságát: az Itás tekintélyét és a Jézus 
istenségét a ma szempontjából vesszük vizsgálat alá. 

Ma már oly távolinak tűnik föl ez az egész elkeseredett 
küzdelem. Mennyire más szempontok irányítják már a mi véle-
kedésünket! Milyen csekélynek látjuk mi már a különbséget a 
XlV-ik, a XVII-ik századok scholastikája meg a Réveil-é között! 
A szabad vizsgálódás szelleme — az igazságkutatásnak ez egyet-
len méltó módja — a protestantizmust szabadelvű megújhodásra 
képesítette. A Biblia nem egyházjogi vagy szent történelmi tan-
könyv többé, hanem történelmi okmány, amely hitünknek kezde-
teit és Megváltónknak példáját tartalmazza. A történelmi mód-
szer kivívta jogait: egyáltalában nem tette tönkre vallásunk 
alapjait, bár kishitű és betűimádó emberek ezért féltek tőle, ha-
nem megkülönböztette az evangélium örök igazságait az esetleges 
elemektől s így még jobban felragyogtatta azokat a mi bámuló 
szemünk előtt. Az összehasonlító vallástörténelmi módszer a 
többi vallások tanúbizonyságával igazolja a keresztyénség páratlan 
nagyságát. A Baurok, Holtzmannok, Weinelek és Deissmannok 
fehérlő mértföldkövek gyanánt jelzik a bibliai kritika megfutotta 
utat — s a jövő századok folyamán számtalan kutátó fogja még 
követni őket, mert a fejlődés útja most már mindörökre szabad. 

És aztán Krisztus — az isteni Mester, a Megváltó, a Messiás! 
Mennyi ideig félreismerték! A görög dogma, mely a mi gondol-
kozásunk számára érthetetlen formulákba szorította be ezt az 
egyszerűségében oly fönséges alakot, sokáig ránehezült a dog-
matikára. A római dogma jogi schemája pedig csak még nehéz-
kesebbé tette a Krisztusról szóló tudományt. Ez a kettős örökség 
a protestantizmusra oly nehéz feladatot rótt, hogy csak a XIX. 
század szellemének, az individualismusnak segítségével tudott 
megbirkózni vele. 

Ε szabad fejlődés folyamán pedig a keresztyénség lényege 
egyáltalában nem megy veszendőbe. Csak kifejezési formái változ-
nak a korszakokkal. A lényeg változatlan, örök. Mi több: a Szent-
írás jelentősége -és Krisztus érdeme talán soha sem tündököltek 
akkora fénnyel és sohasem voltak oly önmaguktól érthetőek, mint 
azóta, hogy a mi korunk szellemében találjuk meg kifejezési 
módjukat. 

A Réveil dogmatikájának nagy érdeme az, hogy a figyelmet 
újra ráirányította a keresztyénség középponti dogmáira. Nagy hibája 
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pedig az, hogy nem talált szerencsés formát ez igazságok ki-
fejezésére. Viszont a Calvin egyházának életképességét kétségtelenül 
bizonyítja az a tény, hogy dogmatikai tekintetben is képes volt 
fejlődni, amidőn a Réveil vetését tulajdonképen ö aratta le. 

* * * 

Ugy látszik, mintha az a „valami új," amit dolgozatunk első 
részében annyit emlegettünk, e második rész folyamán bizonyos 
mértékig eltűnt volna szemünk elől. Itt nem volt egyébről szó 
mint az orthodoxiáról, az evangéliumhoz, a reformátorokhoz, az 
elhagyott régi igazságokhoz való visszatérésről. — Ámde az egy-
házi fejlődés és a dogmatikai fejlődés útjai ellentétes irányúak: a 
tulságig vitt elméleti érdeklődés mindig a gyakorlati érdekek 
elcsenevészedésével jár. Míg a Réveil dogmatikája nem csinált 
egyebet, mint hogy a keresztyénség négy-öt alapigazságát for-
gatta különböző szempontok alatt és különböző körülmények 
között — egyházi szempontból viszont igen nagy fejlődést mutat. 

Azzal a bizonyos „új valamivel" tehát dolgozatunk harmadik 
és utolsó részében újra találkozunk. 

III. 
A genfi Réveil egyház-tana. 

A Réveil értékelésében azért nagyon fontos az egyházi szem-
pont, mert amikor a Réveil felfogása az egyház társadalmi 
életében alkalmazást nyert, ezzel az összes hagyományos fogalmak 
és százados hitéleti, közösségi formák felforgatása állott be 

A nemzeti Egyház alapjául szolgáló intézmények szöges 
ellentétben állanak ezzel a felfogással. Ez az egyház először 
is nemzeti volt. „Egész épülete azon a föltevésen alapúit, hogy 
a polgárság, vagyis a lakosság egész tömege és a hivők serege 
egy és ugyanaz."1 A polgárjog nem volt lehetséges az egyházba 
való tartozás nélkül. Az egyház fogalma teljesen födte az államét: 
Calvin egyházi rendszerében az egyházkormányzat bizonyos 
mértékben szellemi felügyeletet gyakorolt az állam fölött. A vallás 
kérdése politikai ügy volt: „atyáink vallása" ellen támadni a 
hazaárulás egy nemének tekintetett, Innen az egyház társadalmi 
jelentősége. Minthogy a nemzet egész tömege már születésének 
és megkereszteltetésének tényénél fogva a kebelébe tartozott, az 
egyház a közösen vallott hitet követelte különös nyomatékkal. A 
dogmatikai különbségek feszegetése helyett egy nagy, közös 
társadalmi táborba tömörítette az egész nemzetet. A hitvallási 
jellem helyett elsősorban a paedagogiai szemponttal, az erényes 
élet példájával törődött. — Ebből származik egy másik jellemző 
vonása. Bár a Calvin János egyháza a századok során mindenhez 
hűtlen lett, amit tőle örökölt: a hitvalláshoz is, a katechismushoz 
is, az Ordonnance-hoz is: egy dologban, t. i. az ő szelle-

1 Goltz i. m. 21. 1. 
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mében való fejlődésben mégis kálvinista maradt. Az egyház 
intézményi fontossága fennállt továbbra is. Érték és eredet dol-
gában az állammal egyenlő rangú intézmény volt s így szoros 
viszonyban kellett vele állania. Ez a jogászi formulákhoz és 
szokásokhoz kapcsolódó intézményes jelleg volt az oka annak, 
hogy a lelkipásztori Compagnie'minden ügyet az intézmény szem-
üvegén keresztül nézett s fegyelmi kérdésekként kezelte azokat 
az eseteket, amelyekben valójában dogmatikai nézeteltérésekről 
volt szó. „Ígéritek, hogy tartózkodtok minden szektáskodó szel-
lemtől és kerültök mindent, ami szakadást okozhatna s meg-
bonthatná az egyház egységét," a lelkipásztoroknak ez az eskü-
formája, melyet 1813. dec. 28-iki kelettel a Consistorium adott 
ki, mindennél jellemzőbben tükrözi az egyházi szellemet. 

Ez a három jellemvonás - - a nemzeti, a szociális és az in-
tézményes — könnyen megérteti velünk azt a formát, melyben 
a XV111. századbeli genfi Nemzeti Egyház élt. Az egyház a pap-
uralom felé haladt. Az egyházi mindenhatóság szép lassan a 
Compagnie kezébe került, amelynek nemcsak a papi állások 
betöltésére volt teljes hatalma, hanem általában az egyház egész 
külső és belső kormányzására is. Ez az irány eltért a Calvin 
eredeti gondolatától, mert ő épen nem akarta az Egyház élére 
a papságot állítani, hanem az egyházi és az állami hatalom 
tökéletes egyensúlyozásával azt a formát igyekezett megvalósítani, 
amelyet Choisy nagyon szerencsésen theokratiának nevez. Ámde 
a XVII. század orthodoxíájának s még inkább a politikai esemé-
nyeknek hatása alatt a Consistorium hatalma lehanyatlott s a 
Compagnie lett mindenhatóvá. Ez a papuralom épen nem férhe-
tett meg a presbyteri rendszerrel, amely alapköve volt a Calvin 
egyházának. A Consistorium, mely a reformátor eredeti szándéka 
szerint a laikus elemet képviselte volna s a presbyteri elvet tes-
tesítette volna meg, hatalomban egyre szegényedett s a laikusok 
ennek folytán minden érdeklődésüket elvesztették a papok-kor-
inányozta egyház ügyei iránt. A presbyteri rendszer már csak 
elméletileg állt fenn. 

Ebben a helyzetben, és akkor, amikor még hozzá ez a forma 
általános volt a XVIII. századvégi kálvinista egyházakban1, hal-
latlan újításnak tűntek föl a pietismus törekvései. A pietismus 
egyháztana igazában tagadása volt annak, hogy az egyház, mely-
nek alapja a személyes megtérésben keresendő, állatni intézmény 
lehessen; tagadása annak, hogy az egyház, melynek ismertetőjele 
a személyes hitvallás, jogi intézmény lehessen; s végül tagadása 
annak, hogy a papság hivatalosan képviselhesse a gyülekezet 
hitét, mint a római egyházban. Egyszóval: jelszava az önkéntes-
ségen alapuló, szabad congregationalismus volt, szemben az ál-
lamegyházi tömegek gépies multitudinismusával — ez alapon az 

1 A magyart kivéve, hol, mint tudjuk, a hierarchikus hagyományok ellen 
már jóval előbb megindult a visszahatás a világi elem részéről. Ford 
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egyéniség érvényesülését követelte és kiilönszakadási hajlamokat 
árult el. A forma, amelyben ez új törekvések jelentkeztek, a né-
met pietistáknál és a cseh-morva atyafiaknál az „ecclesiola in 
ecclesia" volt, a methodistáknál a „conventiculum", a Réveil 
kezdetén a „Société des amis". „Az egyház e felfogásának alapja 
az Individualismus: főelve az egyéni megtérésre való hivatkozás. 
Eszerint az egyház nem megkeresztelt egyének tömege többé, 
hanem megtért lelkek közössége; innen van az a törekvés, hogy 
a „fölébresztett" lelkek mind jobban elkülönítessenek a meg nem 
tért „világ"-tól; innen, hogy az egyház, mint intézmény is, a 
tagjaiban élő hit tényére támaszkodik s ezektől nemcsak hit-
vallást, hanem gyakorlati evangéliumi erkölcsiséget követel; innen 
az egyháznak az államtól, a polgári társadalomnak a vallásitól 
való elválasztása, a szigorú egyházfegyelem beállítása s minden 
különbség eltörlése papok és hívek között", — így jellemzi ki-
tűnően ez irányt Maury.1 

így történt aztán, hogy mig egyfelől a pietismus megindította, 
kiválólag dogmatikai irányzat, mint ilyen ment neki a Nemzeti 
Egyháznak s dogmatikai jellegénél fogva a katechismus, a hit-
vallás, a keresztség és az úrvacsora kérdései fölött támasztott 
vitát: addig másfelől ugyanez az irányzat az egyházat intézmé-
nyes, jogi alapjaiban is kikezdte, azt állítva róla, hogy nincs 
többé joga a Calvin egyházaként szerepelni, mert a reformátor-
vetette alapról már rég leszakadt. A kérdés tehát ilyenformán az 
egyházalkotmány és az egyházjog mezejére vivődött át. Grenus, 
az ügyvéd pl. a következőkép érvel: „Ott, ahol a nemzet ural-
kodó vallása a protestáns hit, az állam főinek és a jogtudósok-
nak különös joguk van őrködni afölött, hogy a református hit-
közösség alapjául szolgáló eredeti hitvallás megtartassák, még 
pedig betű szerint (dans ses expressions littérales), s szakadásra 
törekvőknek vagy újítóknak ne legyen szabad megtámadniok azt 
az épületet, amely egy nagy, egynemű egész; őrködni afölött, 
hogy az, ami egyszer valamennyi protestáns egyházra nézve 
szabállyá lett, többé ne legyen kitéve semmiféle támadásnak. 
Magának az uralkodónak sem szabad ezen változtatnia. Miután 
a nép a vallási és egyházi alkotmányt elfogadta, az állami tör-
vénnyé lett, mely minden állampolgár tulajdona s amely nem 
szenvedhet semmiféle újítást."2 

Ez a kettős támadás indította meg a XVIII. század intézmé^ 
nyes egyházának a romlását, aminek a következménye azonban 
egy új fejlődés lehetősége lett a számára. 

• * 

Guers, a Bourg-de-Four egyik legrégibb lelkipásztora, így 
jellemzi a Réveil kezdeteit: „A genfi Révednek, a maga kezde-

1 I. m. II. 206. t. 
2 Grenus: Fragments de l'histoire ecclésiasti jue de Genéve au XIX. 

siécle. Genéve, 1817. 12. 1. 
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tén, nem volt semmiféle egyházi jellege — amit egy más Réveil-
ről el lehetett mondani —; a keresztyénséghez tértek vissza, nem 
pedig a keresztyénségnek valamely különleges formájához. De 
aztán a keresztyénséghez való visszatérésre szükségképen kellett 
következnie a visszatérésnek az Egyházhoz, is — még pedig a 
Biblia egyházához."1 Szintén ilyenformán állapítja meg ugyanő 
a Réveil lényegét is: „Az 1817-iκϊ szakadás és az egyház, amely-
ben a szakadás testet öltött, szemmelláthatóan nem volt tehát 
puszta visszatérés a reformáció elveihez, amint azok állították, 
akik azt hitték, megcsúfolnak bennünket, amikor „kálvinisták"-
nak címeznek. Ekkora mély hanyatlásból Calvinig visszamenni 
már magában véve igen szép dolog lett volna; de mi szerintünk 
még sokkal többet ért azt véghezvinni, amit maga Calvin is 
megcsinált: visszamenni a keresztyénség eredetéhez, hanem aztán 
egészen következetesen, nemcsak a tan, hanem az egyház kér-
désében is. Ez az utóbbi az, amit a mi reformátorunk még akkor 
sem tudott volna megcsinálni, ha egyáltalán akarta volna: hiszen 
nyilvánvaló, hogy az akkor egyetemesen uralkodó eszme, amely-
ben, minden kortársával együtt, ő is osztozott, a látható vallási 
egység vala, más szóval a nemzet és az egyház azonosítása. Még 
akkor nem jött el annak az ideje, hogy megérteni kezdhették 
volna, mily ellenmondás, mennyi igazságtalanság és összeférhe-
tetlenség van a lelkiismeret és a keresztyén szabadság legszen-
tebb jogaira nézve a nemzeti egyház, e szomorú római örökség 
fogalmában — — Tehát, amit a nagy reformátor nem tett 
meg, amit nem is tudhatott, de nem is akarhatott volna megcse-
lekedni: arra merészkedtünk mi, a kevesek, a fiatalok, a minden 
tekintetben olyan gyöngék, — merészkedtünk, mert ami ösztökélt 
bennünket, az erősebb volt nálunknál. És most már hálaadással 
mondhatjuk el, hogy ebben a szent vállalkozásban nem számí-
tottunk hiába az egyház Fejének mindenható és irgalmas segít-
ségére."2 

Ez az egyház megérdemli az individualista jelzőt, mert a 
személyes megtérésen alapúi. Hasonlóképen megérdemli a separa-
tista jelzőt, mert a világtól való elkülönülést hangoztatja. Nem 
egyszerű „dissidons" egyház tehát; több az ilyennél, mert nemcsak 
pusztán az államegyháztól, a tömegektől akarja magát távoltartani, 
hanem egyáltalában elkülönül minden olyan egyházi alakulattól, 
amely nem egyezik meg az ő felfogásával. — Ε nagy negatív 
elve. a separatio mellett positiv alapja az apostoli egyház utánzása 
volt: „mert — hogy újra üuers- t idézzük — aki tud olvasni és 
hajlandó megérteni, az el fogja ismerni, hogy ebben a szent 
könyvben [a Bibliában] egyház-tan is foglaltatik."3 

Az imént mondottak után könnyű megérteni, miért volt ez a 
magatartás ama kor legtöbb kálvinistájának szemében ujdonság-

1 Guers i. m. 116. 1. 
2 U. o. 119-120. i. 
3 U. o. 99. 1. 
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számba emenő, nyugtalanító, sőt egyenesen botrányos valami. 
A Bourg-de-Four egyházban találjuk meg mindazon uj eszmék 
csiráját, amelyek később tetőtől-talpig felfrissítették — a Nemzeti 
Egyházat. Hogyan volt lehetséges mégis, hogy neki magának nem 
volt elég életereje, hogy nem sok idő múlva elvesztette minden 
jelentőségét s hamarosan másodrendű szektává sűlyedt alá? 

Ε jelenség okát ez egyház dogmatikai szükldtókörűségében 
találjuk meg. A Bourg-de-Four az első hibát már akkor elkövette, 
amikor lehetetlennek jelenté ki a Nemzeti Egyház kebelében való 
bennmaradását, minthogy emennek nincs hitvallása — maga 
azonban ugyanakkor nem fogadott el semmiféle hitvallást, mi-
után a Bibliát a maga egészében ilyennek tekintette. Amikor az 
első független egyház megalakításával megvalósított egy nagy-
jelentőségű tényt s ezzel egy igen jelentős fejlődés útját tette 
szabaddá az egyház-eszmék történetében: ugyanakkor dogma-
tikai maradisága (reactionarismus) megakadályozta abban, hogy 
az első után megtegye a második s a következő lépéseket is. 
Amikor elsőnek szállt síkra az Individualismus mellett — mi 
kétségtelenül örök érdeme, —• ugyanakkor egyházában a leg-
merevebb tekintélyi önkény (autoritarismus) uralkodott. És ez az 
önkény annál súlyosabb volt, mert szempontjai folytan változtak: 
a Biblia alapján állott ugyan, de a Biblia különböző magyaráza-
tainak adott helyet. Így először is nem birt zöld ágra vergődni 
a keresztség kérdésének tisztázásával. Nem ismerte föl, hogy az 
lényege szerint nem opus operaiam, hanem pecsét, amelynek — a 
Calvin meghatározása szerint — „első célja az, hogy hitünket 
támogassa Istennel szemben, a második, hogy annak tanúbizony-
sága legyen az emberek előtt;" ·— ezért nem mert lenni sem 
nyilvánosan gyermekkeresztelő, sem anabaptista. Még kínosabb 
volt ez az ingadozás az úrvacsora kérdésében. Kezdetben ki-
zárólagos módon [csak a „megtérteknek"] osztották ki; később 
különbséget tettek egyháztagok és urvacsorázók (communiants) 
között, végűi megint csak eltörölték ezt a különbségtételt —- és 
maradtak a bizonytalanságban. — A fegyelem kérdésében szintúgy 
nem volt az elmélet a gyakorlatnak megfelelő A pietismusból 
nem egyszer lett képmutatás; a lelkipásztori tekintély csökkent; 
a congregationalismus elve gyakran adott helyet az anarchia 
szellemének. 

Az uj elvnek — az egyházi individualismusnak — megvalósítását 
tehát megakadályozta a dogmatikai visszahatás, a régi kovász 
maradványa. Helyesen jegyzi meg Goltz: „Ez az egyház az Isten 
igéjét élete egyetlen és föltétlen zsinórmértékéül akarta tekinteni — 
s ebben minden bizonnyal igaza volt. Ám ez elv mellett meg-
állapítható benne a kálvinista törvényesség befolyása is, mely még 
a szakadásba is elkísérte. És egyedül ebből a tényből magya-
rázható meg, miért nem maradt hű az elszakadt egyház a saját 
szervezetében a szabadságnak azokhoz az elveihez, amelyekre a 
Nemzeti Egyházzal való küzdelmeiben annyit hivatkozott. Ők azt 
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a rendet, amelyet az apostolok úgy állapítottak meg, mint a saját 
koruknak megfelelőt, olybá tekintették, mint az egyház minden 
korszakát egyformán kötelező törvényi."1 

És ezzel bezárult a tévkör: az individualismusból autoritárismas 
lett. „Valójában épen oda lyukadtak ki végeredményben, ahonnan 
kiindultak: amikor szakítani akartak a Nemzeti Egyház külsőleges, 
hívságos, felületes vallásosságával, beleestek egy ép oly tényleges, 
bár más természetű formalismusba: behálózta őket az a vesze-
delem, hogy minden aggodalom nélkül elfogadják az írás ezen 
vagy azon parancsolatának betű szerint való alkalmazását s avval 
•már ne törődjenek, hogy vájjon a szellemébe behatoltak-é s abban 
az értelemben töltik-é be csakugyan azt a parancsolatot, amelyben 
az Ur vagy az apostolok kimondották volt?"2 

Az oka pedig mindennek az volt, hogy a Réveil nem talált 
mértékegységet a maga új egyházi elvének fenntartására, mert nem 
ismerte el, hogy egyesegyedül a szabad vizsgálódás elve, mint az 
individualismusnuk az öntudat előtt való igazolása mentheti meg 
a fejlődés szabadságát. 

* 

A Bourg-de- Four egyház önmagát állította az igazi egyház-
alkotmány egyetlen képviselőjének s következőleg szektáknak 
tekintette mindamaz egyházakat, amelyeknek tana és alkotmánya 
különbözött az övétől. „Krisztusnak a Bourg-de-Fourban össze-
gyűlő egyháza" —· így nevezte maga-magát. „Csak egyetlenegy 
nyájat, egyetlen egy Egyházat ismerünk, amely magában foglalja 
valamennyi megváltottai, kik kiválasztattak az Atya-Isten előre 
való tudása szerint, a megszentelő Lélek által, a Jézus Krisztusnak 
való engedelmességre és az Ö vérével valő meghintetésre" — 
olvassuk „Déclaration"-jában. 

A Maian Caesar egyházának már más volt az alapvetése. Ο 
nem fogadta el az evangéliumi [ős-]egyházak utánzásának elvét, 
hanem a XVI. század calvini egyházalkotmányához akart vissza-
térni, Maian nem volt separatista, csak dissidens: nem szakadt 
el magától a Nemzeti Egyháztól, amelyet mindig a maga egy-
házának tekintett; csak attól a formától, amelyben az az egyház 
akkor élt, s amely, úgy látszik, elhagyta az evangéliumi tan és 
a Calvin megteremtette intézmény alapját. Az ő egyháza nem 
lett congregationalistává: elszakadása pillanatában a skót prés-
byteri egyházhoz csatlakozott, habár tulajdonképen, Maian merev 
és ellenzéket nem tűrő jelleme miatt, mindig inkább püspöki 
jellege volt. A Bourg-de- Four örökösen csak az „egyházi kér-
déssel" foglalkozott: egységét folytonosan a keresztség, az úr-
vacsora, a fegyelem fölött valő viták fenyegették; Malanra nézve 
mindez másodrendű volt a tanbeli igazság visszaállításához mérten. 
Kétes kérdésekben mindig Calvinhoz folyamodott. Az ő értelmében 

1 Goltz i. m. 225. 1. 
2 Maury i. m. II. 31. 
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cáfolja az anabaptismust; az δ szemével nézi az urvacsorát; az 
ő meggyőződését vallja a fegyelem dolgában is: az Úr regnál. 

Egy ponton azonban Maian Caesar mégis csak lazított a Calvin 
rendszerén; pedig épen ez a pont volt az amelyre Calvin egész 
egyházi rendszerét építette; a nemzeti egyház fogalma. Máskülönben 
pedig az a tény, hogy elszakadása után rögtön egy más egyházat 
keresett, amelyhez csatlakozhassák, arra vall, hogy rá nézve 
másodrendű volt tulajdonképen mindenféle egyházi kérdés. S az 
is kiderül ebből a tényből, hogy ő az egyházat formális és tör-
ténelmi intézménynek nézte: megértette tökéletesíthető voltát (per-
fectibilitas) és fejlődésének szükségét, és megértette, hogy a három 
százados elavult keretekben ma már többé nem lehet elhelyezkedni. 

És ez a tágkeblű egyházi felfogás mégsem volt képes meg-
óvni a Maian egyházának individualista jellegét. Ámbár azt le-
hetett hinni, hogy ez, az egyházat keretnek és eszköznek tekintő 
felfogás hivatva van a jövő fejlődés útjának egyengetésére, mégis 
azt látjuk, hogy a Maian egyháza csakhamar hanyatlásnak indúl. 
Itt azonban az életképtelenségnek épen ellenkező oka van, mint 
a Bourg-de-Fournál. Ott az egyházból opus operatumot csináltak: 
a választottak közösségének tagjai már annálfogva részesei az 
üdvnek, mert tagjai az egyháznak; itt elismerték az egyház má-
sodrendű jelentőségét. Azonban, inig ott az individualismust a 
dogmatikus szellem a maga ingatagságával ölte meg — itt a 
dogmatikai föltétlenség (absoluitas) akadályozta meg már eleve 
a kifejlődését. Ott a congregationalismus elve az anarchia felé 
ragadta az egyházat -— itt a Maian kizárólagos uralomra törő 
természete a kényuralom lehetőségeit nyitotta meg. Ott a szabad 
vizsgálódás elvét elnyomta az értelmetlen bibliáskodás; itt az 
elvakult calvinismus egyszerűen tagadta ez elv jogosult voltát. 

Hanem egyházi szempontból elvitázhatatlan erdemei is van-
nak Malannak. Ez érdemek gyakorlatiak s részben közösök a 
Bourg-de-Four-ral, mert magából a különválás tényéből folynak . 
Nyilvánvaló, hogy az evangélizdciónak fejlődnie kell ott, ahol az 
egyház egyéni hitvallókból toborozza a maga új tagjait. Ha a 
hivők közös hitét építő céllal ki kell fejezni: természetes, hogy 
az ének az istentiszteletben nagy jelentőségre tesz szert. Abból 
a tényből pedig, hogy az egyházat többé nem klérus kormá-
nyozza, önként következik a laikusok részvétele a közösség mun-
káiban. 

Mind e gyakorlati tevékenységek, mint az új egyházi elv 
folyományai, alapul fognak majd szolgálni a nemzeti egyház 
megújhodásában is. 

* 

A Société Evangélique-naV. két jellemző vonása volt: a dog-
matikai orthodoxia és az egyházi közömbösség (indifferentismus). 
Tagjai kezdetben egyáltalán nem akartak különválni. Hogyha az 
evangéliumi igazságoknak a maguk szája-íze szerint való prédi-
kálása elé nem gördít vala akadályokat a Compagnie ellenzése 
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és az a tény, hogy a Nemzeti Egyház, a dogmatikai kérdéseket 
hallgatással mellőzve, csak a dolog fegyelmi oldalát nézte: akkor 
sohasem tömörültek volna külön Société-vé és a Réveil története 
szegényebb volna egy egyházi alakúlattal. De még Így is mélyre-
ható különbség van közte és a Réveil megelőző egyházai között. 
Az Oratoire sokáig bizonyos átmeneti állapotként szerepelt a 
Nemzeti Egyház és a Separatismus között. Feladta az egyházi 
orthodoxia gondolatát s minden tigyelmét a „tan tisztaságára" 
fordította. Ez világosan arra mutat, hogy közvetítő szerepe volt 
két véglet között: az egyik volt az apostoli egyház utánzása a 
Bourg-de-Fourban és a XVI. századbeli calvinismushoz való 
visszatérés Malannál — a másik a Nemzeti Egyház törvényes 
jellege. „Általában nagy gonddal kerülték mindazt, ami separa-
tista színezetet adott volna az Oratoire istentiszteletének. Ezért 
tartották meg a prédikátor hivatalos öltözetét, úgyszintén a régi 
genfi liturgia használatát is."1 

A közte és a Nemzeti Egyház között fennálló mély ellenté-
teknél fogva mégis természetes volt, hogy a Société Evangélique 
a saját akarata ellenére is különszakadt. Az egyházi fejlődés 
sohasem lehet egy ember műve — ép ebben különbözik a dog-
matikai fejlődéstől — hanem mindig megfelel a tömegek önma-
gától jövő (spontan), olykor egyenesen tudattalan alakulásának. 
Természetes volt tehát az is, hogy az egyházzá lett Société 
Evangélique nem pazarolta erejét egyházi elméletekre, hanem 
gyakorlati munkához látott. „Az egyetlen különbség az Oratoire 
és egy különvált egyház között az volt, hogy a közösség határai 
nem voltak világosan kiszabva, hogy a legfőbb irányítás egy 
bizottságnak, nem pedig egy presbyteriumnak volt a kezében 
s hogy szilárd szervezettség hiján nem gyakoroltak semmiféle 
egyházfegyelmet."2 Ellenben vasárnapi iskolája, építő összejöve-
telei, evangélizációja és iratterjesztése sok új tanulságot nyujto-
tak a gyakorlati munka fontosságára és nagy eredményeire nézve 

Mégis megvoltak azonban ennek a közvetítő helyzetnek a 
maga hátrányai, sőt hibái is. Goltz szerint „a Société, melyet a 
„nemzetiek" „szektáskodással", a dissidensek pedig viszont 
„multitudinismusra" való hajlandósággal vádoltak, az egyházi 
kérdések szenvedélyes vitatásának közepette rendkívül nagy ügy-
gyel-bajjal tudta fenntartani a saját elvét: nem törődni semmi 
mással, csak az evangéliumi igazságok magvetésével 
Ámbár minden tankérdésben megvolt a Sociétének a maga na-
gyon határozott nézete, az egyházi elméletek talaján mégis min-
den nézeteltérést került, viszont azonban az ő evangéliumhirde-
tésének már nem volt meg az eredeti, személyes jelleme, amely 
az első Réveilt annyira kiemeli. Hiányzott belőle az első bízony-

1 Goltz i. m 390. 1. 
1 Goltz i. m. 392. 1. 
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ságtevők lelki erélye; a szellemek már fáradtak voltak, az első 
szerelem kihűlt."1 

Legnagyobb érdeme ellenben a Société Evangélique egyházi 
felfogásának az, hogy egy lényeges pontban szakit a Réveil fel-
fogásával. Ez a pont: az egyházi Individualismus. A Société 
többé már nem követeli oly hévvel a személyes megtérést, mint 
az első Réveil; hanem ehelyett felüti benne a fejét egy másik 
eszme: az Egyház és az Állam szétválasztásanak modem for-
mája. Μ ig a Bourg-de-Four már separatista szelleme miatt, 
magától értetődőleg különvált az egyháztól, mert hiszen az ál-
lamnak egy, az apostoli egyházat utánzó közösséggel semmi 
köze nem lehet s mert az I n d i v i d u a l i s m u s elvéből az következik, 
hogy az az ember, aki a maga jószántából lesz tagjává az egy-
háznak, egészen mást lát abban, mint az állam; mig Maian 
Caesar kénytelen volt feladni a Calvinhoz való visszatérés elvét, 
hogy megvalósíthassa a különválást - a Société Evangélique, 
nem bolygatva többé az I n d i v i d u a l i s m u s elvét, a separatio kér-
désének politikai és társadalmi oldalát vette szemügyre. Gya-
korlati munkásságán kivíil ez a legnagyobb érdeme. 

* 

De az Egyház és az Állam szétválasztásának eszméje a So-
ciété Evangélique-ban még nem jelentkezhetett teljes elméleti 
tisztasággal, még pedig nem azért, mert ez a Société egyházilag 
közönbös volt s e részbeli felfogását mindig a körülményekhez 
alkalmazta ellenben a Szabad Evangéliumi Egyház (Eglise 
evangélique libre), a Réveil egyházi fejlődésének e negyeaik fo-
kozata, már végső kialakulásában tárja elénk a separatio eszmé-
jét. Ez volt az 1849-1 ki mozgalomnak egyetlen új eleme, a 
többivel már minddel találkoztunk a megelőző fokozatokon. A 
Szabad Evangéliumi Egyház a Nemzeti Egyháztól csak abban 
különbözik, hogy a szabad vizsgálódás elve helyett a dogmatikai 
orthodoxiát tartja meg, elejti az állammal való kapcsolatot és 
hangsúlyozza a különválás szükségét. 

Manifestuma, amelyet rögtön alapítása után kiadott, hitvalláson 
kívül egyházalkotmányt is tartalmaz. Bíráló ismertetésében teljes 
egészében követhetjük Mauryt.1 „Arról volt szó, „hogy nemzetiek 
és dissidensek összekerüljenek és a multitudinismus meg a túlzó 
elszakadási vágy [ultra-dissidence] között történjék állásfoglalás." 
Ennélfogva az egyházba való felvétetés föltételéül nem kívántak 
egyebet mint két egyházvéne [ancien] jelenlétében megteendő 
személyes hitvallási nyilatkozatot, amelyet egy vele összhangzásban 
álló, külső életfolytatásnak kellett kisérnie. 

„A vallástanitásra nézve a manifestum kijelentette, hogy „az 
egyház kötelességének tekinti a gyermekekkel való foglalkozást. 

1 Goltz i. 111. 410—411. I 
2 I. m. II. 2 5 7 - 2 6 0 . II. 
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Mindazáltal, bár gondoskodik az ifjúságnak a vallásban való 
tanításáról, semmiképen nem tartja fenn a törvényes és időszakhoz 
kötött konfirmációnak ma fennálló szokását. A konfirinándusok, 
épen úgy, mint a többi hívők, csak hitüknek személyes megvallása 
után lehetnek az egyháznak tagjai." 

„Az urvacsorában való részvétel elé nem emeltek semmiféle 
korlátot: „Az egyház, miután a szent vendégséget úgy tekinti, 
mint amelynek szerzője nem ő maga, hanem az Ur, befogadja 
abba Isten családjának minden tagját." 

„A keresztség kérdésében úgy határoztak, hogy „az egyház 
megkereszteli a kis gyermekeket; de amennyiben kebelében vannak 
olyan atyafiak is, akiknek véleménye szerint ezzel a cselekvény-
nyel várni kell az érettebb korig, e nézetkülönbség miatt még 
nem látja indokoltnak a szakadást tagjai közt." 

„Engedményeket azonban a dissidens szellemnek is, mégpedig 
a papság kérdésében: „Az egyház elismeri a hivők egyetemes 
papságát, amelynél fogva mindegyikük hivatva van arra, hogy 

- Jézus Krisztuson kiviil minden más közvetítő nélkül — az 
Isten elé járuljon, lélekben és igazságban való tiszteletének be-
mutatása végett — és hivatva van arra is, hogy hirdesse Annak 
hatalmát, aki megváltotta öt. Mindazáltal az Evangéliumi 
Egyház elismeri a szükségét egy külön papi tisztnek is, mert ez 
Isten rendelése, az egyháznak pedig állandó szükséglete. Ennek 
következtében vannak vénei és diakónusai. — A véneknek (kiket 
az Újszövetség vegyesen presbyterosoknak és episkoposoknak 
nevez) közös tisztük az egyház legeltetése. Ezek közé tartoznak 
az igehirdetők, akiknek, theologiai tanulmányokban nyert kellő 
előkészület alapján, különösebben is hivatásuk a taní ás s a 
prédikálás. — A diakonusok a szegények szükségeit látják el. 
Közös testületeket alkotnak, egy vén elnöklete alatt. — A vének 
tekintélye, legyenek bár igehirdetők vagy nem igehirdetők, nem 
emberi átruházásból avagy választásból ered, hanem egyes-egye-
dül a Főtől, Jézus Krisztustól származik. Az egyház, miután az 
illetőben tőle telhetőleg fölismerte az Úrtól nyert alkalmasságot 
és elhivatást, erről bizonyságot teszen a saját elhívása és a 
kézrátétel által. A véneket és a diakónusokat az egyház tagjai 
választják. Választatnak amaz atyafiak közül, akiket a presby-
terium ajánl, miután előzőleg meggyőződött róla, hogy hitük és 
életük összhangzásban van az Evangéliumi Egyház vallotta 
tanokkal. — Az egyház, tekintettel arra, hogy az ősidőkben az 
egyházi tisztségekbe kézratétellel történt a beiktatás, maga is 
gyakorolja ezt a szokást a vénekkel, az igehirdetőkkel és a 
diakónusokkal szemben, úgyszintén azon atyafiakkal szemben is, 
akik esetleg valamely evangéliumhirdető munkára szólittatnak el. 
A vének és a diakonusok választása bizonytalan időre szól." 

„Eszerint tehát tulajdonképen „lelkipásztorokról" nincsen szó. 
Minden vénnek a tiszte — mint Isten sáfárjáé, megbízottjáé — 
teljesen egyforma volt: legeltetni, irányítani az egyházat. Mind-
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egyiküknek egyenlőképen kellett a kézrátételben részesülnie. 
Tisztán csak az adományok és a tevékenységek dolgában volt 
közöttük különbség, tekintélyileg épen semmi." 

„Ámde az egyház kormányzásában már szakítottak a dissidens 
felfogással·. „Az egyház a maga ügyeinek igazgatását a pres-
byteriumra, azaz a vének gyülekezetére bízza." Tehát a presbyteri 
rendszer győzött a congregationalismus fölött." 

„Végül, ami a fegyelmet illeti: „a fegyelem gyakorlásának 
módja a szeretettel teljes testvéri feddés, avégből, hogy mindenekben 
Istennek, a mi Megváltónknak szent tudománya dicsőíttessék 
miközöttünk. Ennek a kötelessége minden atyafira kiterjed, 
különösképen azonban a vénekre. Ez utóbbiak súlyos esetekben 
a presbyterium támogatását is kérhetik." 

* 

Csodálkozva vesszük észre, hogy egyházi tekintetben a Réveil 
körülbelül ugyanoda tért vissza, ahonnan a Nemzeti Egyház ki-
indult volt Itt, a Bibliának egészben való másolása helyett, 
újra megtaláljuk a jogi alkotmányt és a presbyteri rendszert. 
Közösök a keresztségről és az urvacsoráról való nézetek is. 
Mindez pedig arra mutat, hcfgy a separatio többé nem a maga 
nyers formájában jelentkezett, mint az első időkben: most már 
társadalmi, nem pedig rosszul felfogott történelmi alapon akarták 
megoldani az egyház kérdését. Csakhogy ezzel együtt természe-
tesen az is járt, hogy az Individualismus alapja mindörökre 
elhagyatott. Megértették, hogy az egyház, mint intézmény, képtelen 
a hit individualismusán ík teljesen kimerítő [adaequat] kifejezésére, 
mert neki, mint társas alkotásnak, az a rendeltetése, hogy a hit 
közös alapját fejezze ki, ne pedig az egyéni eltéréseit; neki azt 
kell keresnie, ami mindenkivel közös, nem pedig azt, ami az 
egyénekkel változik. Az Individualismus végső logikus és 
gyakorlati következményével a Réveil másik oldalán: azirvingismus 
és a darbysmus anarchikus elfajulásaiban találkozunk. Nem 
véletlen, hogy ez a két új egyházi alakulat épen a Bourg-de-Four-ból 
csírázott ki. 

De az Individualismus elvének feladása - a Réveil új igaz-
sága — az egyházi téren még nem járt együtt ez elv átvitelével 
dogmatikai térre is. A Szabad Evangéliumi Egyház egyházi 
közömbösségével nem járt együtt dogmatikai szabadelvűség. Sőt 
ellenkezőleg: ,a tan tisztasága," a Confession de foi igazságának 
ellenőrzés nélkül való elfogadása mint amely ez egyházba való 
belépés előzetes feltétele azt okozta, hogy végeredményben 
ez a „Szabad" Egyház is bezárkózott a szűk dogmatikus korlátok 
közé, mi aztán az egyház életére visszahatva, bizonyos mozdíthatatlan 
jelleget kölcsönzött annak s képtelenné tette a fejlődésre. 

* 

9* 
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Vizsgálódásaink végső eredményét Goltz eme megjegyzésébe 
szűrhetjük le: „A Nemzeti Egyház történetének utóbbi évei a leg-
ragyogóbb igazolását adják a Réveilnek." Ám ez a ténv, midőn 
a Réveilt igazolja, egyszersmind a Nemzeti Egyház életerejéről 
is bizonyságot teszen. Abból, hogy a Nemzeti Egyház fel tudta 
ismerni a Réveil új elemeinek egyházi értékét s a maga javára 
tudta fordítani őket : kitűnik, hogy a Calvin egyháza kősziklára 
épített ház vala. 

Ε szempontból teKintve, a Réveil gyakorlati érdemei elvitáz-
hatatlanok. A vasárnapi iskola, az evangelizáció terjedése, a hivők 
épülését szolgáló nagyszámú templomi ének, a családi isten-
tiszteletek, a vallásos traktátusok, az iratterjesztés megindulása, 
a bensőséges bibliai és imaórák, végűi a laikusok részvétele az 
egyház ügyeibe , e valóban calvini hagyomány megújhodása 
mindez azt mutatja, hogy a Réveil uj szelleme szemmellátható 
gyümölcstermést hozott. 

Ám ez a gyümölcstermés csak ott következett be, ahol maga 
a szellem szabadon hathatott. Azok a körök, amelyekben meg-
született, nem engedték szabadon érvényesülni. Viszont a Nemzeti 
Egyháznak sikerült megvalósítania ama bizonyos synthesist, 
amidőn törvényes jellegű alkotmányának objectiv merevségébe 
belevitte a Réveil subjectiv elemét s ezzel — mint dolgozatunk 
folyamán többször rámutattunk kielégítő megoldását adta a 
collectivismus és az Individualismus, a multitudinismus és a congre-
gationalismus ellentéteinek. 

Heyer alapításával végezzük : „A Réveil nyilvánvalólag erélyesen 
előmozdította a tömeget figyelmének ráterelődését a vallási kérdé-
sekre. Sok olyan embert visszaterelt az élő hitre, akik már 
szakítottak avval. Békességet és életet szerzett nagy sereg olyan 
léleknek, akik nélküle megmaradtak volna egy kétségbeesett 
zűrzavar állapotában. Tevékeny rugójává lett az evangelizációnak. 
különösen Franciaországra nézve. Kérdés azonban, nem lett 
volna-é e hatása még sokkal termékenyebb, hogyha meg tudott 
volna szabadúlni attól a hajthatatlanságtól, amelyben ellenfelei 
gőgöt és kizárólagosságot láttak?"1 

1 Heyer i. m. 113. I. 



A sziddimvölgyi csata. 
A z ótestamentomnak kevés oly történeti szakasza van, melynek 

kellő megbirálásához a történeti segédtudományoknak oly 
széleskörű belevonására lenne szükség, mint a Gen. XlV-ik sza-
kaszánál. Már maga a színtér is, melyen e XlV-ik szakasz ese-
ményeinek sorozata, valamint előzményei és következményei le-
folytak és melyen a sziddimvölgyi csata is lejátszódott, valóban 
óriási kiterjedésű. Ahhoz még az a körülmény is járul, hogy 
mindama, a Gen. XlV-ben szereplő népek úgy származásukra és 
nyelvükre, valamint politikai jelentőségükre nézve is lényegesen 
eltérnek egymástól. 

Miután igy, ama körülmények és okok felderítésére, melyek 
a benne tárgyalt világtörténeti eseményeket szülték, maga a 
szentírás ezen szakasza elégtelennek bizonyult, nem csoda, hogy 
ama rejtélyes, a többi bibliai szövegbe mintegy becseppent, 
nyilván oly magában álló ősi tradíció, melyből már a héber 
szerkesztők is valami keveset értettek és a sorozatba csakis azért 
állították oda, ahol van, mert Ábrahám személyéről szól, mert 
már a legrégibb izraelitáknak sem volt sejtelmük árról, hogy 
elődjeiknek mily fényes, több mint 2000 éves története zajlott le 
Baby-loniában. 

A 4000 és 2000 közti hosszú időszak története tanúbizonysá-
got ad annak az igen nevezetes néppsychologiai folyamatnak 
lefolyásáról, mely az északi Babylonia semitái és a dél babylo-
niai mongoloid vérű sumirek közt folyt le igen változatos kölcsön-
hatásban. 

Az ótestamentom pedig történeti szakaszát Ábrahámmal kezdi 
meg. Így bennünket, mint eddig egyedül álló kútforrása a keleti 
kultúrnépek történetére nézve, nem is képesíthetett ezen Ábrahám 
előtti évezredek megismerésére. 

Furcsa is lehetett a bibliaolvasók helyzete még csak 5—6 
évtized előtt, a laikusoké úgy, mint a legtudósabb szakembereké, 
ha a Gen-t bevezető első szakaszai után egyszerre csak olyan 
tartalmú szakaszra bukkantak, melyre nézve maguknak a meg-
levő tudományos eszközökkel, még a legkisebb tájékozást sem 
szerezhették meg, egy szóval olvasták ezt a szakaszt, de tényleg 
azt senki meg nem érthette. Pedig ez ma is ily homályos és ért-
hetetlen szakasz volna, ha az ujabb korban eszközölt történeti 
kutatások nem eredményeztek volna a XlV-ik szakaszban emlí-
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tett babyloniai vonatkozásokra nézve oly csodálatos felderítéseket, 
melyek minden homályt eloszlattak. 

* 

A Gen. XlV-ik szakasza három részre oszlik: 
Első részében (ν. 1 12) elmondja, hogy az elami király három 

más keleti királlyal adómegtagadás címén, hadjáratba megy a 
kanaáni királyok ellen, hogy a sziddimvölgyi csatában megverik 
őket, mire az'án gazdag prédával és a foglyul ejtett Lóttal 
visszatérnek. 

Második részében (v. 13 16) megemlékszik arról, hogy Ábrahám 
megtámadja a visszatérő keleti királyokat és a prédát és Lótot 
visszaszerzi. 

Harmadik részében végre (v. 17 24) ecseteli a sémita nomád 
törzsfőnök, Ábrahám szereplését a hadjárat után nevezetesen 
annak találkozását Melchisedek Salem királyával és Sodorna 
királyával az u. n. királyvölgyben. 

A Genesis minden egyéb magyarázat nélkül álló ezen szakasza 
az elami király hatalmának rendkívüli felülkerekedését és érvénye-
sülését tárja elénk nem csak keleten Babylonban, honnan Sinear, 
Gu és Elasar királyai a hadjáratba követik, de a távol nyugaton 
is, hol 5 fellázadt kanaáni királyt hűségbontás miatt megbüntet. 
Ki volt tehát ez az elami király, hogy a babyloniai királyokat 
kivezethette egész Előázsián keresztül a Vörös tenger partjáig? 
Micsoda oki összefüggésben áll ez a szövegben bejelentett neve-
zetes történeti faktum a keleti ókori történelem általunk ismert 
cselekvényeivel? Miért lett Ábrahám, kit Isten Kanaánba kirendelt, 
az elamiták dolgába belekeverve? 

Ezekre a kérdésekre igyekszem munkámban a választ meg-
adni. 

Munkám, követve a szentírási fejezet felosztását, három részben 
fogja tárgyalni a fent jelzett anyagot: az első részben hozom a 
szükséges előzményeket, a másodikban tárgyalom a nagy had-
járatot magát, a harmadikban egybefoglalom az akkori világ 
képét e nagy hadjárat utáni időben. 

I. 
A Gen. 14-ik szakasza sem az 1., sem az E. forrás irataiból 

nem való sem a P. részeihez nem tehető, szakaszunk a Gene-
sisnek egy egészen izolált része, melybe oly helyesen be van 
ágyazva, hogyha a részek azt bármily okból máshová rakták volna, 
azt nekünk kellene a mostani helyére beállítani. Egy másik 
nagy érdeme a zsidóországi szerkesztőknek, hogy Palesztinát úgy 
adják, mint az Kudur Lagomer idejében volt, mert a hadjárat 
idejében a Holt tenger még csakugyan nem létezett mostani 
alakjában; Előázsia akkori földfelületének viszonyait egyáltalán a 
mostani helyzetből fel nem ismerhetjük; klímája, vizei, növényzete, 
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állatvilága, népviszonyai mind más volt. Azért, ha a 14-ik szakaszt 
megérteni akarjuk, az elmúlt évezredek állapotáról tudomással 
kell bírnunk. 

A Ge n. 14,—.,t-ben foglalt elbeszélések színhelye Kanaán. 
Ezt az előázsiai vidéket rendesen csak az izraeliták korára nézve 
szokás ismertetni, a szentírásban foglalt történetek helyesebb 
megértése céljából. De az ily szűkebb határok közé szorított 
ismertetés már Ábrahám korára nézve sem bizonyul elegendőnek, 
még kevésbbé az, ha a Gen. 14. egész tartalmát érteni akarjuk. Az 
Ábrahám népe közt élő őslakóknak úgy mint magoknak az 
izraelitáknak kanaáni szereplését is valóban meg sem érthetjük, 
ha e vidék Ábrahám előtti föld és néprajzával és történetével 
nem foglalkoztunk. Ábrahám korát pedig egy ilyen érdekes év-
ezred előzte meg, mely alatt Kanaán igen jelentős szerepet játszott 
a világtörténelemben. Sőt még tovább kellett kutatnunk, a sumeri 
papkirály, a nagy Gudia idejéig! 

Hogy tehát Kanaán őslakói valódi képét megrajzolhassuk, 
igen távol évezredekbe kell visszatekintenünk. De mindezekre nézve 
a Genesis nem lehet többé egyedüli forrásunk. Be kell tekinte-
nünk a babyloniai és egyiptomi feltárt irodalmi hagyatékok kin-
csesházába és ha tudni kívánjuk, kik voltak Kanaán első emberei, 
az ethnografiai, sőt a geologiai kutatások eredményeit is meg 
kell hallgatnunk. 

* 

Még az uj terciär koron belül történt, hogy az egész medi-
terrán regio, tehát Dél-Európa, éjsz. Afrika és Előázsia akkori 
szárazföldjén egy ős emberiség terjedt el, mely már akkor hatá-
rozottan az australoid legjellemzőbb tulajdonságait viselte. Ezek 
maradtak ott az egyetlenek az egész diluvium alatt is. Ez volt 
Előázsia első néprétege. Igv a diluvium alatt a saharai regio és 
Nilus völgy, a syr és arab síkság és egész Előázsia, úgyszintén 
Mezopotámia és Irán első embereit ezek a sötétbarna, hullámos 
hajú australoidok képezték. 

A dilluvium utáni legrégibb alluvium azután még igen plu-
vialis charakterével egy egész máskép alkotott népet választott 
el a belsőázsiai őshaza szűkebb határai közül, ezek voltak a 
hamiták. 

Igen hosszú időn át és mindig uj tömegekben jöttek a távoli 
északkeletről és eléggé figyelemreméltó, hogy ugyanazon helye-
ken telepedtek le, ahol előbb az ellenkező irányból a medi terrán 
regio felé vándorolt australoidokat találtuk, azon kivétellel, hogy 
a hamiták a medi-terrán regio és Előázsia határait nem lépték 
át. Emez uj réteg egybeolvadt az előbbi australoid népréteggel 
és képezték a medi-terrán regio ős emberiségének végleges 
megalakulását. Ma már a legtöbbnek csupán csak nevét ismer-
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jük, de ámbár ma is vannak élő ivadékaik, mégis csak a leg-
újabb korban vették őket külön népcsaládnak, melyet az egyik 
ide tartozó nép után alarodnak nevezlek el. Nem foglalkozhatunk 
ezen egész népcsaláddal, de meg kell kissé közelebbről ismer-
kednünk a Nilus völgyének és Előázsia alarodjaival. 

Ilyen vörösesbarna, hullámos fürtű, feketeszemű alarodok vol-
tak az alsó Nilus völgyében a régi egyiptomiak, Előázsiában a 
a kanaániták számos törzse és töliik északra a cheta népek, az 
arméniai fensikon az urartak és a számtalan nairi népek a felső 
Eufrát és Tigris vidékén, vagy inkább az ezektől északra eső 
hegyvidékeken, továbbá a közép, alsó Tigris mentén a Gu és Su 
népek, Iran délnyugati sarkában a nagy városokat épitő elami-
ták és az iráni és arábiai fenföldön a mozgékony és változó 
megjelenésű kusiták. 

Ennyit elég megemlíteni, amennyiben itten csak rövid átte-
kintésre van szükség. 

Miután ezen alarod népek már az aluvium legrégibb idejében 
kifejlesztették individualitásukat, Előázsia területén uj színváltozás 
történt: az alarod népek közé egy uralaltaji, vagyis turáni nép tört 
be a távol északkeletről, a középiráni fensikon át és végre az 
alsó Eufrát mellett, annak baloldali vidékén telepedtek le; ezek 
voltak a sumirok, egy nép, mely már csodálatos kultúrájának 
alapját az altai őshazából hozta magával. Ezen időben még a pluviális 
korszak volt uralkodó s Mezopotámia egyáltalán nem hasonlított 
a mostani területhez; Syria, Arábia, a Sahara még nem voltak 
sivatagok, Mezopotámia még nem volt steppe. Ott, ahol első 
vallási központjukat, s szent Nankit az Eufratnál felépítették, hol 
vizistenségeiknek első templomát emelték, csakugyan minden viz 
volt, miután épen Nankival szemben torkolt akkor még Arábiá-
nak óriás anonym folyója, melynek ma már csak egykori több 
kilométer széles, a Hedzsásból nagy kanyarulattal egész Arábián 
át követhetjük az alsó Eufratig futó medrét. Csak ha mindezt 
magunk elé képzeljük, az akkor még egymástól elkülönítve a 
tengerbe torkolló Eufratest és Tigrist, a közeli tengert és a pluviális 
eget, vagyunk képesek megérteni a sumirek legrégibb pantheon-
ját. Eme vidéken emelkedtek a sumirek a föld első kulturnépévé. 
Ε nép már szilárdan be volt rendezve, mikor az 5-ik évezred 
vége felé egy uj ismeretlen nép ütötte fel fejét, melynek első 
hírnökei a felső Eufrat és Tigris vidékén jelentek meg; ezek 
voltak a sémiták, kik, minél többen jöttek utánuk, annál lejebb 
szorultak, mig végre a sumirok szomsédságába kerültek. Igen 
nagy jelentőségű volt e megjelenés Előázsiára. Ε n é p már az 
őshazában magasfokú tehetséggel rendelkezett, úgy, hogy most 
a müveit sumirok szomszédságát könnyű volt hasznukra fordí-
tani. És a praktikus sémiták ezt nieg is tették a legnagyobb 
mértékben, anélkül, hogy nyelvüket, vallásukat elfelejtették volna. 
És elmúlt a negyedik évezred is, melynek végével a sumir pap-
király Gudia idejében (3100) a sumirok népe elérte virágzásának 
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tetőpontját és igen élénk érintkezésben is voltak úgy a syr sík-
ság, mind a Földközi tenger mellékének népeivel. 

Eme szorgalmas munkásságban érjük el a harmadik évezre-
det és itt pár századot átugorhatunk, hogy a tárgyunkhoz már 
közel eső 23-ik Kr. előtti századba mélyedhessünk bele. 

Összbabyloniában a szereplő hatalmi tényezők politikai maga-
tartása, a részfejedelemségek tartós vetélykedése nem épen elő-
nyös. A bábeli királyok külsőleg még sumerdynastia, Babel 
székvárosból már csak a maga országrészét kormányozhatta, de 
a királyok hosszú uralkodásából azt kell következtetnünk, hogy 
elég erősek voltak, hogy helyt álljanak a netaláni külső támadá-
soknak. A dynastia első királya 61 éven át kormányozhatta Észak-
Babyloniát, a másik 55 éven át uralkodott. A sémiták érdekei 
pedig két dynastia körül csoportosulhattak; az Ur-i és az Uruk-i 
királyok sémiták voltak. A Tigris folyása mentében a Gu és Su 
népek külön alarod királyok alatt bántatlanul megállhattak, sőt 
találkozunk a déli határ felé még oly fejedelmi alakokkal is, 
melyekről már nem egészen világos, belföldi fejedelmek-e, vagy 
szolgálnak-e már, mint az elami főkirály vazallusai. 

Ezen rövid áttekintésünk különben a felette érdekes 23-ik 
Kr. e. századnak hatalmi tényezőiről hiányos maradna, ha a 
nyugati Martu országot nem vennők a babyloniai részfejedelem-
ségek oldalán kellő figyelembe. Határait, belső felosztását még 
nem ismerjük, a táblákon csak mint össznév szerepel a palesz-
tinai vidék és Syria egy részének általános megjelölésére. A vi-
szonyok különben ott se lehettek zavarosak. Az Ur és Martu 
közti régi forgalom most is igen élénk, Ur város a keleti keres-
kedelemnek, a Babylonián kívül élő népek érintkezésének kötő-
pontja. A régi Agadi királyság oldalán felnevelt régi sémita 
hajózási és kereskedelmi cégek most is kezeikben tartják az 
Eufraton és az Erythräai tengeren, nemkülönben a nagy karaván 
utakon a Vörös tenger, a Közép tenger és Babylonia között vi-
selt bel- és külső forgalmat. 

Hogy mily ismeretes volt Martu Babylonia népe előtt s mily 
közelről érdekelte őket ez ország, azt legjobban bizonyítja a 
2270 körül történt elami betörés után irt nagy, északbabiloniai 
astrologiai mű tartalma. Az ott jelzett jövendölésekből, rejtélyes 
mondatokból az is látható, hogy egyike ezen uri királyoknak 
egyszersmind Martu királya is volt. Azok a kereskedelmi össze-
köttetések tehát, melyeket még Gudia kezdett, nemcsak a keleti 
és nyugati kultura érintkezésére, hanem úgy látszik, · politikai 
összeköttetésére vezetett, ha kezdetben csak átmenetileg is. Ezen 
astrologiai műben különösen Kischarra királyát emiitik, Ur egyik 
királyát, ki a 23-ik század végén, va^y a 22-ik elején bizonyos 
időn át Martu ura is volt. Ezen egy király alatt való egyesülésből 
Martu és Babylonia között békés viszony fejlődött. Igen sok 
művelődési elem jutott ez utón nyugat népeihez, mig másrészt 
Martu visszahatása Babyloniában is nyilvánvaló lett 
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Az aram nomád törzsek változatlanul ókori hagyományukat 
követve, egyre jelentkeznek sátoraikkal és nyájaikkal Ur városának 
kapui előtt kisebb vagy hosszabb tartózkodásra, hogy ott e világ-
piacon érdekeiket lebonyolíthassák. 

Természetes tehát, hogy oly sűrű érintkezés mellett Előázsia keleti 
és nyugati részei, másszóval Babylonia és Martu közöt* igen 
eredményes kölcsönhatás fejlődött ki, melynél mind a két terület 
egyaránt szerepelt mint kiadó és befogadó is. Megismerték mind-
két ország isteneit, szokásait, a földrajzi ismeretek mindkét részén 
tágasabbak lettek, főleg az Ur város mezején sátorozó szabad 
sémiták, a Charran és Ur közti területen nomádozó törzsek, 
mindennapos vendégek voltak Babylon piacain és szent helyein. 
Megismerkedtek a babyloniai kultúra összes vívmányaival, a sumir 
és sémita irodalmak termékeivel, az ősi hagyományokkal. 

Hogy Babyloniában és egész Előázsiában az általános fel-
fordulás oly nagyon közel, azt se magában Babyloniában, se Martu 
vidékén senki sem gyaníthatta. Az egyelőre még ismeretlen veszély 
oka a távol keleten fejlődött ki, India felől lassan-lassan közeledett 
Babylonia felé, míg végre kihatással lett a távol nyugatra, Martura 
és Egyptomra is. 

Az egész irodalomban senki sem utalt még ennek a 2^70-ben 
tényleg bekövetkezett általános felfordulásnak valódi okaira. A törté-
nészek ezeket az okokat nem kutatták azért, amint ez hagyomá-
nyosan szokás, mind az u. n. elamita betörést tárgyalják." 

De ez a betörés csak egyik utolsó fázisa volt ama nagy nép-
mozgalomnak. mely messze keleten Ázsia belsejéből indult ki és 
Keletindián és az iráni fensikon át nyugat felé előre haladva, 
hullám csapásaival végre Babyloniát is elérte a 23-ik Kr. e. 
században. 

Az előázsLi népek eddig három nagy mozgalomban része-
sültek: 1. Majdnem egész Előázsiát megrázta és átalakította a 
hamita népvándorlás és hatott még messze határain túl 2. A leg-
csekélyebb és csakis az iráni vidékre és az Eufrát Tigris völgyére 
terjedt ki maga a mongoloid sumirok honfoglalása. 3. Tisztán 
előázsiai belügy volt a sémiták bevándorlása. Ez utolsó óta a 
népek csendesen éltek és nagyobb változások nem történtek. 
A kus népek, az alarod népek, a királyi sémitákkal államilag 
egybekapcsolt sumirok és a szabad nomád sémiták mozogtak az 
előázsiai történet színpadán. 

Más idegen népek létezéséről csak a cserekereskedés hozott 
híreket, a véda népek államairól az Indus partján, a Nílus mellett 
lakó faraok csodás birodalmáról, a hegyek közt lakó Elamról. 

Mielőtt az elami betörésről szólnánk, nézzük, mit tud maga 
az ótestamentum Elamról? Ami a keleti Elam királyságot illeti, 
az ótestamentumban gyakran van említés rólok szövegünkön 
kívül is, de az ránk kevés értékkel bir. Már a néptáblák sorában, 
ugy mindannak ismétlésében Elam a valódi helyzet felnemismerése 
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folytán tévesen Sem fiai közé került, úgy mint Lud és Aram is 
Igen gyakori Elam és az elamiták neve a próféták jajgatásai közt' 

Csak Esra utal egy helyen arra, (4,-4) hogy ismerte Susan várost 
is, a perzsa király téli rezidenciáját, Elam egykori fővárosát, de 
legtöbbet mond e vidékről Dániel, midőn egy látott álmát el-
beszéli (8,-.,): Láttam, hogy valék Susan városában, mely vagyon 
Elamban és valék az Ulai folyóvíz mellett. Ez mind, ami az 
ótestamentumban a 14-ik szakasz Elamjára és Kudur-Lagomer 
népére vonatkozik, mert amaz Elam névnek, mely Esdrában és 
Nehemiában oly gyakran említtetik, e keleti királysághoz semmi 
köze. De térjünk eme rövidke eltérés után a negyedik nagy nép-
mozgalom leírására, mely újra széleskörű hatással volt Élőázsia 
népességére. 

A 23-ik évszázad világot felforgató nagy változás nem magából 
Előázsiából indult ki, hanem a véda népek Indus melletti orszá-
gából..Még a 25-ik évszázad idején olyan fordulatok állottak be, 
melyek az árja népeket, egyiket a másik után nyugatra tolták 
el Előázsia télé, melyek tehát 250Ü óta az Elami királyság kapui 
előtt szükségkép torlódtak és mint egy hatalmas vis a tergo 
az ariai népeket Elámon túl is tovább hordták Előázsia belsejébe. 
Röviden tekintsük át az ottani eseményeket. A Kuru és Pandu 
törzsek között kitört az ellenségeskedés és mindegyik fél árja és 
nemárja szövetségeseket toboroz. A pandu nép szövetségesei 
között vannak említve a javanak és cakak is. Így harcoltak a 
jónok és skyták a Ganga és Yamna véres csatamezején. A panduk 
győztek, de hogy vele, ellenfelével és szövetségeseikkel mi történt 
a háború befejezése után, nincs elbeszélve a Mahabharata éne-
keiben. Annyi bizonyos, hogy Indiában nem maradtak. Azt vagyok 
hajlandó hinni, hogy nem tudván más felé utat találni, az elami 
alattvalók és hazájok, a legközelebb álló kus népek ellen fordultak 
s igy ez volt i.z a vis a tergo, mely az elami király népét, vagy 
népeinek egy részét kihajtotta sumir területre, hol, miután szíves 
fogadtatásra nem számíthattak, kénytelenek voltak erőszakos 
fellépéssel magoknak helyet kiforszirozni, hogy a kelet felől 
fenyegető végveszélyt kikerüljék. Hogy eme váratlan összetűzés 
további folyamatában az elamiták és a babyloniak közti viszony 
elmérgesedett, hogy az elamiták nyomait városok és templomok 
pusztítása követte és az ellenség lemészárlása, az könnyen ért-
hető. De hogy az elamiták eredeti terve nem lehetett hódítás, az 
már azon körülményből is biztosnak látszik, hogy miután hírét 
vitték, hogy Irán fensikjáu az árja veszedelem a Kaspi tenger 
déli partvidékéről az örmény fenföld, az Urumia tó fele elvonult, 
ők ismét visszahúzódtak az elami királyság területére, ahonnan 
kikerültek. 

És valamint a kusiták menekülése Arábiába és innen Nubiába 
nem volt betörés, hanem szükségparancsolta keserves honkere-
sés, úgy az úgynevezett elamiták betörése 2270 körül nem volt 
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az, hanem eszeveszett futás egy eddig soha sem látott fegyver-
ben álló, nagyszámú ellenség közeledése előtt. 

Az elamiták rendezett városokkal biró évezredes kultúrát 
kifejlesztett állam voltak, nemzeti kincsekkel, ősi tradíciókkal. 
Évezredek óta éltek Sumirország szomszédságában, Babyloniát 
tehát kifosztani semmi okuk nem volt; ha ezt kívánták, már ré-
gen megtehették volna. Az elamiták mindig józan népnek bizo-
nyultak és sok veszteni valójuk is volt. Ilyen nép nem ereszkedik 
ily kalandos vállalkozásba, mely ép úgy Elam kifosztásával is 
végződhetett volna. Babylonia ugyan fel volt osztva részhatal-
masságokra és ereje akkor lényegesen gyengítve volt, de azért 
Elam királya soha sem tervezett volna váratlan megrohanást a 
szomszéd államba saját elhatározásából. A sumirok fölényét nagyon 
respektálták és soha nem jöttek volna ily célból e földre. 

Most már tudjuk az okozati összefüggést, -az Elamiták egy-
szerűen kitolattak szeretett őshazájokból, isteneik, szentélyeik 
köréből. Midőn tehát kénytelenek voltak futni, az emiatt felza-
vart és eszeveszett babyloniai népek barátságtalan magatartása 
volt az, mely kihívta őket az ittmaradást az árja veszély idejére 
kierőszakolni, mert hogy ezek az árják ott nem maradnak, hogy 
ezek is csak elvonulnak családostól, marhástól, azt az elamiták 
igen jól sejtették. A rossz fogadás okozta tehát az elkeseredett 
védelmet, mely rombelássa! és annyi ember elpusztulásával járt. 

A menekülő elamiták élén akkor Kudar nanduchi király állott. 
Babelben Daniid ilani király uralkodott (2287 -2251).. Ur városá-
ban is király volt, amint azt az astrologiai mű fel is tételezi, 
lstar istennő képét Susába vitték, hol 1635 éven át maradt, mig 
645 körül Assurbanipal király azt haza nem hozta. Nibur város-
ból a Bel Mardak szobrát vitték el. 

Az elamiták tartózkodása sok szenvedést, pusztulást hozott 
a gazdag és sok évezred óta gondosan ápolt kulturországra. 
Mindez az akkori irodalomban igen élénk visszhangra talált. 
Mikor a 23-ik évszázad végére járt, Előázsia térképe már egé-
szen máskép festett Az elami főkirálynak a régi Sumerország 
területén már egy secundo geniturája volt. A gu népek királya 
is köteles volt Elam főkirályának vezérlete alá bocsátani tulajdon 
seregét. És nemcsak a hatalmak maguk, de a népek is másként 
rendeződtek; a puni sémiták összeálltak a Földközi tenger mel-
lékén és saját városokban laktak (Phoenicia) és onnan indultak 
ki világjáró hajóikon a népek kereskedelmi leigázására. Beljebb, 
Egyiptom és Kisázsia között a hegyekben és völgyekben, a Jor-
dán hasadék mindkét oldalán az ősi kus óriások és az ősi alarod 
horiták mellé az él tképes városalapító amoriták telepedtek le, 
délre a nagy cheta η épektől, mely a Tigris és Eufrat forrásvidé-
kétől nyugatra a trójai birodalomig, a Tigris völgye hosszában 
pedig délről északra áriák vándoroltak a messze nyugatra: a 
Brigek (friz), a Turuskák (etruszk) és meg sem álltak, mig Elő-
ázsia földjére el nem jöttek; ép igy a javana népek, magában az 
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Euírat völgyében az ariai arami népek, melyek onnan már nem 
is mentek tovább, de ott különböző változatokban le is tele-
pedtek. 

A bábeli királyok az elamiak kiűzetése után minden eddigi 
szomorú tapasztalatok dacára a belső békét, az egyetértést, az 
ország tekintélyét helyreállítani bizony alig bírták. 

Másrészt az elamiaknak ott tartózkodásuk ' . megnyílt a 
szeinök. Megismerték, mint szemtanúk, Babylonia gyönge olda-
lait, tudomást vettek a külügyekkel való neintörődésökről, kita-
pasztalták az ország jólétének kifogyhatatlan feltételeit, nem 
csoda tehát, ha ezentúl Babylonia kívánatos maradt előttük és 
törekedtek az ország állandó elfoglalására. Kudur Manduchi óta 
szinte hagyománnyá lett, hogy éber szemmel figyeljék nyugati 
szomszédaikat. Ilyen körülmények között a babyloniaiak felébredése 
már elkésettnek bizonyult, midőn az Uri királyok 2200 körül el-
határozták, hogy székhelyüket Ur városból Larsa városába tették 
át. Ur maradt ugyan ezután is az Uri királyság metropolisa, úgy 
vallási, mint kereskedelmi tekintetben, de a táblák már ezentúl 
csak Larsai sémita királyokról szólanak. 

A királyi sémitákból a sumirizmusba átalakult babyloniak 
lettek immár az uralkodó elem az ősi Sumeriában. A sumirok 
ősi lényege sírba szállt, öregedő kulturteste belevegyült a sémi-
ták kultúrájába és kialakította a babyloni összkulturát. Ebben az 
időben a már gyéren létező sumirok a nagy Gudia idejére már 
csak legendaszerűen emlékeztek. De az Aggadi és Babel köz-
pontokból legerősebb sémiták egy része is elfordult a vigaszta-
lan képet nyújtó elami oldali ól. Az északbabyloniai városok tiszta 
semitái ez idő szerint gyakran kivándoroltak és telepedtek le a 
felső Tigris ama, a világpolitika zavaraitól távol eső partvidékre, 
melyet a nagy Gudia emlékezetessé tett „Ghannaki", több, mint 
egy ezer év előtt alapított nagy szentélye által. 

A törzsszerkezetben megmaradt babyloniai nomád sémiták 
pedig hová fordulhattak egyelőre, mint a nekik évezredek óta 
megszokott Eufrat vidéki végtelen legelő területekre. Ott legel-
tették ezek nyájaikat, ott éltek a sémita nomád szerkezet szoká-
sai szerint, sajnos, most már nem olyan irigylendő békés hely-
zetben, mint azelőtt. Mo-t már ugyanis nem voltak egyedül az 
Eufrat hosszúra nyúló partvidékein, szembe találták magokat a 
Délbabyloniába befurakodott arameusokkal, kik szinte törzsszer-
kezetben éltek a babyloniai és elami hatalmasságok földjén. A 
nomád sémiták és a nomád arameusok tehát itt az Eufrat part-
jain találkoztak. 

Itt Ur város táján táborozott Thare sémita törzsfőnök is csa-
ládjával és alattvalóival és nyájaival. Thare semitái nem beszéltek 
még külön nyelvet, csak ugyanazt, mely kezdettől fogva Babylo-
niában szokásos volt s melyet valaha a még el nem vált phö-
nicianiak és a most Ghannaki felé vándorló városi sémiták is 
beszélnek. Vájjon már most is, eme, az Eufrat jobb partján várt-
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dorló sémiták lbri néven voltak ismeretesek, nem tudjuk. Eme 
sémiták kulturáját csak gyaníthatjuk, de annyit kivehetni, hogy 
a velők szomszédos arameusok nemcsak ősi sémita nyelvökre 
lettek változtató hatással, de az eddigi hitéletre nézve is. A sé-
miták Ur kapui előtt mindinkább feszélyezve érezték magukat, 
a köztök lefolyó háborúskodásokat azonban nem ismerjük, csak 
annak kimeneteléről kapunk hiteles tudósítást. 

Miután Haran még az ő szülőföldjén 119 éves korában meg-
halt, természetes halállal vagy az arameusok elleni harcokban 
nem tudjuk, Ábrahám és többi törzsrokonai elhagyták Ur vidékét 
és elvonultak nyájaikkal együtt az Eufrat nyugati partjain felfelé 
Charran város irányában. A sémiták ezen kivonulását mi Ábra-
hám hedzsirájának tekinthetjük. Négy évvel később meghalt 
Sumula ilu bábeli király is. Sumula ilu nem volt az uj tintiri 
dynastia első királya, de csak ő alatta lett e dynastia megszilár-
dítva. Ο már Elain magatartását nyilt veszélynek tartotta, Mutbal 
földjén ezért hat határvárost erősített meg, de 2000 körül a 
helyzet már egészen más lett. Mutbal földjén, Elam nyugati 
oldalán, már egy elamita uralkodott: Kudur Mabug, Simti-silhuk 
fia és ez alkalommal az elamiták Larsá-ra is kiterjesztették ha-
talmukat és Sin-idinna uralmának véget vetettek. Elam súlya 
most már nagyon reánehezedett Délbabyloniára, Larsa királya 
az elami főkirálynak már csak végrehajtó hatalma lett az elami 
hódítás területén. Miután így Larsa királya, valamint Babel ki-
rálya is és az alarod népek királyai mind az elami király fő 
vazallusai lettek: Elam főhatósága Babylonia felett már befejezett 
tényként állt előttünk. Elam valóságos nagyhatalom lett és pa-
rancsolt az elami népeknek és a keleti hegység kus hegyi né-
peinek, az alarodi királyoknak, az Eufrat és Tigris vidéki sémi-
táknak és a sumereknek is. Az Eufrat balpartján levő Larsa 
város és annak királya az elami főkirálytól függő vazallusa most 
erősen előtérbe kerültek. A viszonyok tehát Délbabyloniában 
nagyon megváltoztak és azt nevelte még az arami beduin törzsek 
kihatása az Eufrat menti ősi sémita beduinokra. 

Ur, a régi metropolis, most is fontos gócpontja maradt a 
belső és külső kereskedelemnek, de ama szép varázs, mellyel 
a hagyomány körülvette, immár elhalványodott. A piacok nagy 
üzletlebonyolítása nagyon alászállott, a sátorozó sémiták fénykora 
letűnt. Nem azért, mintha a klíma rosszabbra fordult volna, a 
nagy nyájak tenntartása és szaporítása most is a régi nagy 
előnnyel járt, a pluviális korszak még mindig uralkodott. 

Mikor aztán Babelben az uj bábeli dynastia negyedik királya, 
April-sin uralkodott és a larsai királyságba Kudur Mabug lépett, 
ki nemsokára fiát, lriakut is magához vevé királytársnak, a poli-
tikai láthatáron mindinkább nehezebb felhők emelkedtek. 

Egyet-mást a táblák jelentenek erről a hét évről. Megtudjuk, 
hogy a leigázott babyloniai városok nem maradtak csendes, tar-
tós megadásban, egyesek, különösen az elami határ felé esők 
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közül fel is lázadtak és csak fegyveres erővel hozattak vissza a 
békés tűréshez. 

Azt is tudjuk, hogy az eddig birt Martu (dél Syria, északi 
Palesztina) nem elégítette ki a hatalomra vágyó elami királyt, 
hogy körülbelül 19^4-ben hadjáratot indított Martu délibb részei 
ellen is s járma alá hozta az ottani királyokat is, nevezetesen 
Sodorna és Gomorra városok királyait és még más kanaánbeli 
királyt is. 

Az elamiták hatalma is egyre terjeszkedvén, érthető, ha a 
szabadon sátorozó beduinok fontolóra vették, nem volna-e taná-
csosabb ezen egyedül a katonai túlhatalomra támaszkodó, folyton 
fegyver alatt álló területet elhagyni? Így gondolkodott az öreg 
Thare törzsfőnök is és komolyan tervbe vevé visszavonulását ősi 
birtokaira, Charran mezejére, honnan törzse egykoron leszállt Ur 
mezejére, hogy onnan tovább folytassa vándorutját . 

Az 1953- 1923 közti három évtized alatt Babel városban, 
mint a dynastia ötödik királya Sin-Muballit uralkodott a bibliai 
Amarpal. Előfordul Amar Muballit név alatt is, mi annyit tesz: 
a hold isten éltet. Vazallusa volt Elamnak, de közvetlenül Iri 
aku-nak, a larsai királynak s igy természetesen társának, Kudur 
Mabugnak is. A főkirály Elamban Kudur Lagumar volt, mely 
tiszta elami név, Lagumar istennő neve igazolva van, Kudur 
pedig több nívben fordul elő. Az is lehetséges azonban, hogy 
Kudur Lagumar Kudur Mabug utódja, Jamutbalban (nyugati 
Elam), hol Lagamal Kischurra város istennője volt. A bibliai 
Ariok az Ellasari nem lehetett más, mint a Lasar, Larsai király 
Iri-aku. 

Iri-aku uralmának alapja az ősi Ur és az ujabb Larsa Dél-
babyloniában. Ezeken kívül Iriaku még birta az ősi sumir szent 
helyet, Nunkit (Urudugga, Eridu), birta Sirgulla, Girsuki és 
Gischgallaki, a Hui csatornától keletre fekvő ősi sumir városo-
kat. De parancsolt ő Középbabylonban is, ott Nisin-t és Uruk-ot 
birja. Nisin elfoglalását a táblák, mint igen nevezetes eseményt 
jegyzik fel; vele nyerte el Iri-aku a „Nibur pásztora" címét, mely 
címei közt rendesen első helyen áll, amint ezt a régi nisini ki-
rályok is épen úgy tették. 

Babylon, szomszédos területei, nevezetesen Irán fensikja, még 
nem mutatták a legelők ama hiányát, a csergedező forrásvizek, 
a patakok és nagyobb folyók kiszáradt kavicsos medreit, mint 
amilyeneket az utas mindenütt átszel, aki ma a sivatagot az 
Eufrat jobb partján bejárja. A Martu és Ur vidék közti rengeteg 
terület akkoron még a pluviális korszak uralma alatt állott, az 
emberek utjai akadálytalanul voltak megtehetők. A babyloniai 
Ur-nak nyugaton szinte hasonmása a felsőmezopotámiai Charrloz 
volt; mindkettő hires központ, mindkettő szent városa a hon-
istennek, mely itt is, ott is, tehát Babyloniában és a felsőmeda 
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potámiai sémitáknál ugyanazon nagy tiszteletben részesült, kihez 
a költők a leglélekemelöbb himnusokat irták, kit mennyben és 
e földön egyediilinek, magasztosnak dicsőitettek. Ezeket előre 
bocsátva, egészen más szemmel fogjuk nézni azt a látszólag 
egymásnak ellentmondó tradíciót, mely szerint Thare egy sémita 
beduin törzsfőnök népével, nyájával útnak indult Kanaán telé. 
Az egész erre vonatkozó bibliai szöveg sok felesleges vitatko-
zásra adott alkalmat, melyek a magok ösazeségében itt is nem 
azl bizonyítják, hogy a traditio kétes, sőt alaptalan, de világosan 
mutatja a bibliamagyarázók szőrszálhasogató természetét. 

Kövessük a Genesis szövegét: az egyik adat Thare törzsét 
Ur-chas-dimból, tehát az általunk már megismertetett délbaby-
loni fővárosból származtatja (Gen. IL,,), a másik idősebb tradíció 
szerint Thare és törzse az örmény fenföldtől délre fekvő Charran 
városból származtatja és ezt a várost a törzs tulajdon birtokának 
mondja (Gen. 12). De a héberek ezt a szerkesztés idejében már 
nem tudták s mi, mivel mindkét traditio megmaradt, tisztábban 
látjuk a dolgot. 

Most tucjuk, hogy Thare népe Ur előtt sátorozott, de Ur 
vidéke neki nem lehetett hazája, tudjuk, hogy végleges kivándor-
lása előtt kellett Charranba mennie, mert ez volt a törzs ősi 
birtoka és oda jött később Nahor is a családi ügyek rendezésére. 
Ábrahám tehát Thare halála után Charranból indult ki, midőn 
népével és nyájával átment Kanaánba, a család jogainak jövőre 
való biztosítása érdekében. 

Alig négy év telt el, mióta az elami királyok Sodorna és 
Gomora kanaáni királyokat és társaikat leigázták és adófizetésre 
kötelezték, mikor Ábrahám kivonulása megtörtént. A szent szöveg 
nem mondja azt, hogy Thare az átköltözködést Isten parancsára 
tervezte volna, de más okot sem hoz fel erre nézve. Mehetett 
volna rövidebb egyenes úton is Kanaánba, de csak természetes 
volt, hogy mielőtt végleg elhagyná e földet, hol ősei éltek, abba 
a városba tért be, mely törzsenek ősi birtoka volt. Mikor tehát 
Thare Ur mezejéről elindult, a szent szöveg szerint csak Lot, 
Abram és Sarait vivé magával. Az útról nincs semmi megjegyzés. 
Csak annyit tudunk meg, hogy Haranba megérkeztek s hogy ott 
laktak s hogy az öreg Thare meghalt 205 éves korában még ott 
Charran városában. Hogy az Ur városból való elmenetel idején 
nyomaveszett Nahor később előkerült, azt a szövegből tudjuk, 
ők tehát szintén eljöttek Haranba, mely különösen, mint Nahor 
városa említtetik s hol két felesége után maradt gyermekei is 
laktak. (Gen. 22.ä0 M ) 

Ábrahám hivatása csak Haranban kezdődik, ott szólítja meg 
az Ur őt legelőször, mondván: „menj ki a hazádból, rokonságod 
köréből és atyád házából ama földre, melyet neked mutatni 
akarok." (12.) Ez tehát gyökeres elválást jelentett minden köte-
léktől, mi őt Charran földjéhez fűzé. Ennek fejében azonban azt 
Ígéri neki az Isten, hogy nagy nemzet atyjává fogja tenni, nagy 
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névhez juttatja, megáldja és segíteni fogja barátjait és üldözni 
fogja elleneit. (12, -.,.) Ki kell itt emelnünk azt, hogy Isten ezen 
hívása és Ígérete csak Ábrahámnak szól. 

Ábrahám tehát kivonult, de a szöveg (12.4) röviden hozzáteszi 
„és Lót is elmene ővele." Ez már nem történt az Isten parancsára, 
hisz meghagyta Ábrahámnak, hogy rokonsága köréből menjen ki, 
de Ábrahám magával viszi Lotot is, fivére fiát, mert ingó vagyo-, 
nukat Lóttal együtt szerezték az eddigi házközösségben (12..-,). 
Az útirány nem volt megjelölve, arról sincs említés, hogy át-
keltek az Eufrát folyón, (pedig Charran és Kanaán között az 
Eufrat folyik el) röviden csak az van konstatálva, hogy végezetre 
odajutának és hogy e földön az akkori úton ez nyolc napi járás 
volt. És Ábrahám Kánaánon át rnéne Sichern városáig és Mareh 
cserfa mezejéig (12,·,). Sichern város mint első állomás igen jól 
volt megválasztva, Kanaánnak középrészében feküdt,igen termékeny 
völgyben, a Hebal és Garizim hegyek között. Ez utóbbi 868 m. 
magasságú, jó kitekintést engedő magaslat. Onnan elláthattak 
keletre Gileadra, a nyugati tartományokra egészen a tengerig. 
Sichern lakosai pedig cheták voltak. (33,,, 20 34., 15,,, .,,.) Itt 
Sichern mellett az Úr másodszor jelent meg Ábrahámnak és 
szólt hozzá: Ezt a földet utódjainak akarom adni; Ábrahám tehát 
itt az „igéret földjén" az első oltárt épité az Urnák, ki neki 
megjelent. 

Ezek után felszedte Ábrahám sátorait és tovább ment és el-
jutott egy hegyhez, mely Bethel várostól keletre feküdt. Luz 
(vagyis Bethel) Kanaánnak igen jelentős városa volt, Ábrahám 
tehát itt, a hegy mellett voná fel sátorait. Igy vonula át Ábrahám 
Kanaán földjén, hol kananeusok laktak, Elam főhatósága alatt. 
Sehol sincs megírva, hogy ő mint vándor sémita törzsfő a kana-
neusok részéről ellentállást, bántódást szenvedett volna. 

Nem hisszük, hogy az akkori Kanaánban, főleg nagyobb 
városok közelében, úrtalan, szabad földek még lettek volna, sem 
azt, hogy Kanaán lakossága oly gyér lett volna, hogy az ily 
vándortörzs sátornépe és nyájai számára bárhol talált volna sza-
bad megélhetést. Volt-e Ábrahám népe oly imponáló nagy és 
jól felfegyverzett, hogy nem mertek ellene fellépni, vagy oly 
jelentéktelen, hogy figyelembe sem vették a bevonulását? Vagy 
voltak-e neki ott már törzsrokonai? Ezen korban Kanaán népe 
előtt ily idegen sémiták megjelenése és sátorozása már nem 
megy meglepetésszámba. Most pedig egy törvény és egy főha-
talom állott az őslakók és a beköltözött sémiták fölött. Ábrahám 
nem lehetett Kanaán első sémita látogatója, nem lehetett az első 
sémita nép, mely a „nagy vizén túl"-ról ide érkezett. 

Most már ismerjük a politikai, az ethnographiai és földrajzi 
helyzetet, ismerjük a szereplő személyeket, áttérhetünk tehát a 
hadjárat leírására. 
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II. 
A Gen. 14. szakaszának két első verse határozott tudósítást 

közöl egy nagy hadi mozgósításról s be is mutatja a mindkét 
párton lévő és a csatában résztvevő királyokat. Az első versben 
felemlítetteket előadásom első részében már megismertük, az 
elami főkirályt és vazallusait: Babel, Larsa és a Gu nép királyát. 
Hogy a szöveg nem tartja meg ezt a sorrendet, hogy a leigázott 
bábeli vazallus királyt, továbbá Ellasar királyát ura, az elami fő-
király elé állítja, nem róható fel hibának 

Hogy az első hely a helyzet tényleges urát, az elami fő-
királyt illette meg, azt a szöveg maga is a 9-ik versben részben 
helyrehozza, az elami főkirályt ott tényleg az első helyre teszi, 
de hogy a szöveg szerzője tudta is, hogy Elam királya volt a 
hadjárat fővezére és a vele levő királyoknak főkirálya, arról egyéb 
megjegyzéseiből is meggyőződhetünk (5. és 17. v.), hol csakis a 
főkirályt nevezi névszerint, csakis róla mondja, hogy „azért el-
jőve", míg a többi vazallust csak összefoglalva említi, mondván: 
„kik ő vele valának"; valamint XIV. 4 alatt is világosan van 
hangsúlyozva, hogy az ott felsorolt 5 kanaáni király alattvalói 
voltak s hogy ellene lázadtak fel. Az elami Kedorlaomer tehát a 
szövegben mint egy nagy birodalom főkírályá szerepel, kinek 
hatalma alatt több király állott, kiket seregestül kiparancsolt a 
háborúba, továbbá, hogy még 5 kanaáni király is tartozott neki 
hűbérrel. Világosan mondja, hogy ezt az adót 12 éven át fizet-
ték, de most a függőség 13-ik évében azt megtagadták. Azért 
indított Kedor Lagomar a 14-ik évben háborút ellenök. 

Képzelhetni, hogy egy olyan, az akkori időben rendkívül 
nagyszámú sereg felvonulása mily ijesztő hatást gyakorolhatott 
Északarábia nomád törzseire s mennyire siethettek azok egy 
ilyen, még sohasem látott katonai felvonulással szemben, sátrai-
kat felszedni és kitérni, amerre csak lehetett, Arábia belsejébe. 
Az arabs-syr fensik beduin törzseinek pedig ily, szinte futásszerű 
kitörése, oly hullámzásba hozhatta a nagy félsziget összes népeit, 
hogy ama mozgás rezgései elhatottak a félszigetet környező ten-
gerek legtávolabbi partjáig. 

Ezen hatalmas felkészülődés azonban sok tekintetben nincs 
eléggé megindokolva a kanaáni királyok elpártolásával és adó 
megtagadásával. 

Kellett-e valóban a hűbéri viszonyát megtagadó 5 kanaáni 
kis király megfékezésére ily rendkívüli nagy haderő felvonulása? 
Nem volt-e egyéb fontosabb oka erre az elami királynak? És 
nem feltűnő-e továbbá az is, hogy az elami király összes keleti 
vazallusait útnak indította s hogy, mivel neki is mennie kellett, 
egyet sem mert otthon hagyni? B'zony, más titkos, a szöveg-
ben be nem vallott terve lehetett Kudur Laomernek, midőn a 
maga kusita ezredein kívül nemcsak Iri-akut, továbbá Sin-Muballit, 
de még a kicsiny Gu ország királyát is magával vitte a távoli 
Kanaánba? 
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Mi egyelőre kövessük a 4 keleti király seregének felvonulá-
sát, mely az 1940. év tavaszán elhagyta Babylon vidékét. A szö-
veg a Kanaán felé marsoló nagy hadseregről csak akkor kezd 
részletesebb jelentést tenni, mikor már Astarot városba érkezik. 
Hogy a menetelést Elam és Ur felől Astarotig hogy végezte, egy 
szót sem szól, lehet, hogy gyalog, lehet, hogy felhasználta az 
Euflat vizét felfelé. Egyenes vonalban a távolságok különben a 
következők: 

Susától Úrig körülbelül 450 kilométer, 
Úrtól Rehobotig körülbelül 650 
Rehobottól Damaskusig körülbelül . . . 470 „ 
Damaskustöl Astarótig „ . . . . 100 „ 
Astaróttól Kirjatimig „ . . . . 120 „ 
Kirjatimtól Elathig „ 270 

az egész távolság tehát 2060 kilométer. 
A menetelés azonban sem oly egyenes, sem folytonos nem 

lehetett. A sereg alkalmas pihenők nélkül egyfolytában nem ha-
ladhatott előre. Valószínű, hogy útközben esetleges mérkőzései 
is akadtak a beduinokkal. Ur mezején, hogy meddig időztek, mig 
ott összegyűjtötték a babvloniai 3 király seregét, nem tudhatjuk; 
hogy tehát Susából Astarótig a seregnek mennyi időre volt szük-
sége, csak megközelítőleg sem számíthatjuk ki. Még nehezebb 
Astarot és Eláth közti üt tartamának kiszámítása, miután fogal-
munk sem lehet, hogy az ottani alarod őslakók, a Refaim, Susim, 
Emim népekkel és a Horitákkal való ütközetek által meddig tar-
tóztattak fel. 

A nagy sereg tehát a rendes karavánutat követte, melyen 
Úrból haladtak elő a kereskedők is Martuba és aztán délre a 
Veres tenger kikötőjébe annak partjáig, Elath hires kikötő váro-
sáig, de hogy hány nap alatt tették meg ezt a 2000 kilométernél 
hosszabb utat, el se képzelhetjük. Volna ugyan erre némi ala-
punk, ha a feltartóztatás és rendes pihenés tartamának isme-
retlensége ezt a számadásunkat is értéktelenné nem tenné. Az 
assyr királyok nagy sereg élén szinte meneteltek itt a syr-urak 
pusztákon végig, tehát nem első útja volt ez a keleti hatalmas-
ságoknak, azokból sem tudjuk azonban megállapítani az idő-
tartamot. 

Már az eddigiek "is világosan sejtetik, hogy az elami főkirály 
seregei nem pusztán azért jöttek ide Kanaánba, hogy az 5 szid-
dirnvölgyi király elpártolását megbüntesse. Emiatt egyedül bizony 
ily nagy hadsereget nem mozgósított volna, sem maga személye-
sen el nem jött volna. A négy kanaáni nép, mellyel eddig meg-
ütköztek a Damaskus és a Vörös tenger közti karavánúton, nem 
voltak a második versben felszámolt, elpártolt és a 4-ik vers 
szerint a főkirály alatt álló népek között felsorolva. A szöveg 
mégis azt mondja: „annak okáért" jöve Kedar Laomer és meg-
veré őket. A keleti királyoknak más nagyszabású tervük volt 
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s azért azon kanaáni népeket is, melyek nincsenek feltüntetve, 
megtámadták és megverték, mint a nagy mozgalom közvetlen 
kihivóit. 

A kanaaneusok elleni háborúskodást tehát ugyané szellemben 
folytatták akkor is, midőn most (v. 7) utjukban „megfordultak", 
azaz a Vörös tenger felől visszafordultak. Jövének először és a 
döntés forrásához (Hen Mispath, később El-Kades), elpusztították 
az amalekiták minden tartományát, úgy az amoritákat is, kik 
laknak vala Hazazon Thamarban. Ennek helyét most a Holt ten-
ger nyugoti oldalán jelölik meg s igy a keleti hadsereg immár 
közeledett a sziddimvölgyi királyok területéhez. A sziddimvölgyi 
5 király tehát kiméne seregeikkel együtt és kiszálltak megütközni 
az aszfaltgödrökben gazdag Sziddim völgyében az ellenséggel: 
5 király 4 ellen. 

A nagy mérkőzés megkezdődött; legelősször is Sodorna és 
Gomorha királyai futamodtak meg és futás közben seregök le terít-
tetett. Megverték Adama, Zeboini és Bela királyait is, miről a 
szöveg csak 'annyit mond, hogy aki még fennmaradt, futott a 
közel hegyek felé. A Sziddim völgy városai tehát minden védelem 
nélkül maradtak a győző keleti hadsereggel szemben. Elvivék 
Sodornának és Gomorhának minden gazdaságát és minden 
élelmiszerét. Itt is csak e két város kifosztását emiitik. a többi 
ugylátszik jelentéktelen volt. Elvitték (12 v.) Lotot is, Ábrahám 
fivérének fiát és minden gazdagságát, mert ő Sodorna lakosa 
volt, mire aztán elmenének. A győzelmes sziddimvölgyi csata 
után, melyben sok jószág elvesztésén kiviil Lot is fogságba esett 
és elhurcoltatott, az elamiták észak felé vonultak Damaskus felé. 

Ábrahámot, kit a szöveg itt a „külföldi" jelzővel tisztel meg, 
mostani sátorozása helyén, Mamre mezején érte a hír, hogv 
Sodorna királya és négy társa az elamitáktól nagy vereseget 
szenvedtek, hogy az ott ejtett bőséges zsákmánnyal együtt Lot is 
és népe az elamiták által elhurcoltatott. 

A szöveg szerint a 85 éves Ábrahám erre sietve kiindult, fel-
kereste Eskol és Aner biráit az arnoriták főembereit, kiKkel 
szövetségben vala, Ábrahám is felfegyverzé vitézeit és sietett 
velők a hazafelé igyekvő elamiták után Dan irányába, nevezetesen 
Lótnak és övéinek megmentése céljából. Nem ismerjük az amorita 
törzs fők fegyvereseinek a számát, csak az Ábrahám vitézeit, 
kik 318-an valának, de azt olvassuk, hogy a négy törzs fővitézei 
felosztva és elhelyezve egy éjjel, a marsolókat megtámadák és 
megverék, és kergeték őket Hoba-ig, mely Damaskus-tól balra 
vagyon. A futás alatt otthagyott zsákmányt Ábrahám vissza-
nyeri, valamint Lótot is vagyonával és népével együtt. Ez történt 
Damaskus előtt. Ábrahám erre visszatért szövetségeseivel és Lóttal. 

Hogy ez a tradíció Ábrahámmal összeköttetésben ily határozott 
alakban maradt fenn egészen Mózes idejéig, támasza annak a 
jogos állitásnak, hogy Ábrahám nem mondahős. 
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Az elamiták visszatérését és a sziddimvölgyi csata után ama 
kudarcot, melyet Damaskus előtt Ábrahám és szövetségesei 
rés-zéről szenvedtek, az előbbiekben úgy adtam elő, amint azt 
héber forrásunk hirdeti. Láttuk már, hogy a Gen. 14 első részé-
nek történeti megbízhatósága igazolva van az egykorú iratok 
tartalma által. Láttuk azt is, hogy tökéletesen beilleszkedik a 
kortörténetbe. Mondhatjuk-e azt a többi két részről is? A másik 
részben hirdetett esemény első pillantásra valóban meglepő, sőt 
kételyeket támasztó. 

Élt-e Ábrahám valóban? A szentírás szerint csak tíz évvel a 
sziddimvölgyi csata előtt vándorolt be családjával és hozzátarto-
zóival Mezopotámiából Kanaánba, hol nomád életét folytatja és 
idegennek címeztetik és három amorita törzsfővel áll szövetségben. 
Hihető-e, hogy ezen négy törzsfő fegyver alá rögtönzött legény-
ségeelérhette volna a harcedzett elamita rendes katonaságnál ezt az 
eredményt, melyet a szöveg második része részletez? és mely 
elől a sziddimvölgyi királyok mind megfutamodtak? 

Nem csempészte-e a héber reactió ezt a második részt csak 
azért be, hogy a harmadik rész indokolt legyen, hogy történeti 
háttért nyerjen számára? A dolog megítélve valóban kényes, 
annyival is inkább, mivel egyéb források nem állanak rendelke-
zésünkre, feltétlen bizonyságot tehát hiába keresünk. Ha pedig 
ezen adatok be nem bizonyíthatók, megtarthatók-e a szöveg 
egyéb Ábrahámot illető részei is? 

Nézetem mindezekre nézve a következő: Ábrahámot, mint 
akkortájt Kanaánba bevándorolt sémita törzsfőnököt egészen elejteni 
semmiesetre sem szabad, még pedig azért nem, mert a héber 
tradíció érvényesülését is el kell fogadnunk és nem szabad 
érvényre juttatni azt, hogy egy tradíció csak akkor fogadható el, 
ha más oldalról, más eredetű tradícióval igazolhatjuk. Szerinte 
pedig Ábrahám Izrael népének első képviselője volt, Izrael 
népének feje, megalapítója, első szervezője. Ebből kiindulva, a 
szöveg Ábrahám korát is meghatározza. A szöveg harmadik 
részére vonatkozólag pedig azt valljuk, hogy Ábrahám héber 
életirói az elamiták hadjáratának befolyásába való közvetlen bele-
vonása nélkül is találtak volna helyet és módot Ábrahám ilyetén 
dicsőítésére. 

Hogy mily rejtélyesek a tradíciók útjai, sokszor van alkalmunk 
a legrégibb idők kutatásánál meggyőződni. Véleményem szerint 
szövegünk ezen meglepő tartalma is enged elfogadható magya-
rázatot, ha segítségül vesszük azt, amit a szöveg elhallgat ugyan, 
de amiről az igazolt kortörténet tanulságot tesz. Az elami király 
kivonulása ugyanis más három ország hadseregével együtt már 
maga oly feltűnő tény, hogy mi azt úgy egyszerűen az öt 
kanaáni király zendülésével és tömeg tagadásával sehogy se 
bírjuk megmagyarázni. Meg vagyok győződve, hogy oly csekély 
feladat sikeres elintézése ily rendkívüli nagy katonai felvonulásra 
nem szolgálhatott okul. Ki kell kutatnunk azt a be nem vallott 
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célt, mely miatt az elami király ezt a nagv stylusban szervezett had-
járatot útnak indította és hogy mi keresni valója volt a Vörös tenger 
tájékán és mi indította erre a nagy kitörésre Egyiptom felé, mért 
nem tartott egyenesen a lázadás színhelyére, a Sziddim völgyébe?! 
Erre pedig a kortörténet igen elfogadható felvilágosítással szolgál, 
mely tények alapján aztán szövegünk másik része is, a vissza-
tértében felettébb gyengébb lett hadsereg és annak kudarca meg-
találja a maga magyarázatát. Ezzel egyszersmind egy fontos 
történelmi esemény magyarázatát is érintjük, melyre nézve eddig 
szintén tájékozatlanok voltunk. Véleményem·tehát a következő: 

A kudarcban a hazafelé induló elamiták igenis részesülhettek, 
különösen egy jól előre előkészített éjjeli időben két oldalról 
támadó és ügyesen vezetett kisebb sereg által is, csakhogy az 
igy Ábrahám és szövetségesei által szétvert elamita sereg nem 
is volt már ugyanaz, melyet Elam és Babylon felől négy király 
vezetése alatt felvonulni láttunk. Ha tehát a szöveg mást nem 
is mond, mint azt, hogy a sziddimvölgyi csata után nagy zsák-
mánnyal megrakva „elmenének," ha nem is jelöli meg, hogy a 
győztes hadsereggel mi lett, ezt mégis más körülményekből igen 
érthetően megfejthetjük. A kanaáni tartományokat az elamiták 
régóta ismerik. Az Elam és Martu közti hűbéres viszony magával 
hozta, hogy Elamnak voltak ott állandó megbízottjai, tisztviselői 
érdekeik megóvására. Ezen Kanaánban tartózkodó elamiták 
természetes, hogy a szomszédok helyzetéről is értesültek, főleg 
pedig Egyiptom belső ügyeiről. 

Így tehát Elam királya is megtudta Egyiptom ezidőszerinti 
belső viszonyait, a szörnyű bomlást, a végtelen lehetetlenséget, 
melybe ez ország oly dicső korszak után esett, mint a Xll-ik 
dynastia korszaka volt. Egyiptom belső viszonyai a 13-ik és 
14-ik dynastia alatt oly irtózatosan rosszak lettek, hogy szinte 
csoda lett volna, ha ezt a jó alkalmat egy másik előre törekvő 
és erős hatalom fel nem használta volna. Az elami királyság 
pedig nagyhatalmi állásba küzdötte fel magát, hatalma alá haj-
totta egész Babyloniát s már hosszabb idő óta Kanaán, illetve 
Martu népeit is. Így semmi különös, ha Elam egy még nagyobb 
hatalmi kiterjesztést vett célba. Amint az idegen műveltséget 
sikeresen tudta mindenkoron a maga hasznára értékesíteni, úgy 
a számos és igen elterjedt fajrokon népeket is, a maga hatal-
mának növesztésére nagy ügyességgel ki tudta használni, főleg 
az igen harcias és az elamitákkal mindig együtt tartó kusitákat. 
Ezek pedig úgy az elami király, mint a babyloniai vazallusok 
seregeiben igen erősen voltak képviselve. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy csak 200 évvel később a kusiták mily rendkívüli felfordu-
lást idézhettek elő Babyloniában (1730 körül), mily maradandó 
és tekintélyes uralmat birtak ott alapítani és hosszú századokon 
át fenntartani, valóban nem csekély lehetett ezen alarod nép ér-
telmi képessége most sem, midőn Kudur Lagomer seregében 
nyugotra vonultak. 
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Ugy látszik, hogv a kusiták nemcsak Martura nézve voltak 
a keleti királyok íőtámaszai, de az elami király ama titkos tervé-
nek megvalósítására is, hogy adott alkalomkor és kellő óvatos-
sággal a sziddimvölgyi kis királyok ellen nyíltan bevallott had-
járat leple alatt, behatolhassanak a Deltába is, a korhadt Egyip-
tom elfoglalására. 

Csakis ilyen felfogás mellett lehet megérteni azt, hogy a nagy 
hadsereg nem vonult egyenesen a fellázadt sziddimvölgyi királyok 
megfenyítésére, hanem hogy ezek oldalán tovább indultak egé-
szen a Vörös tenger öbléig s hogy onnan keresztül-kasul járták 
az Egyiptom kapuja előtti területeket, megfélemlítvén igy nem-
csak az Egyiptom kapuja előtt lakó n tmád törzseket, de magát 
Egyiptomot is. 

Ez a dicső ország a 13-ik, illetve 14-ik dynastia alatt sem 
élni, sem halni nem birt. A faraók tetteit a történet nem ismeri, 
egyenként csak igen rövid ideig uralkodtak és az a különös, 
hogy bár hatalmuk ki- és befelé teljesen megtört volt, a sok 
faraó közt egyetlen egy se kísérelte meg a sülyedt birodalmat 
regenerálni, legalább semmi ilynemű törekvésekről nem tudunk. 
Sőt arra a gyanúra is van alapos okunk, hogy az úgynevezett 
14-ik dynastia faraói sem voltak egyiptomiak, hanem a delta 
nyugati részéből Sais városból származó lybiaiak, kik csak 
egykorú részkirályok voltak az ország északi részében, a 13-ik 
dynastia Thébában székelő gyámoltalan uralkodói mellett. 

Tény, hogy nemsokára a sziddimvölgyi csata ideje után 
Egyiptomnak a 150 éven át tartó anarchiából való felszabadítása 
kívülről jött, idegenek által, kiket a történet hyxososoknak nevez, 
de kiknek eredetére nézve az utókorban nem voltak tájékozva 
és a kutatók most is csak tapogatóznak. Így a kérdés megoldása 
oly egyszerűnek látszik, az előadott események keretében oly 
erősen kínálja fel önmagát, hogy valóban más magyarázatát e 
dolognak alig lehetne adni. Azon nézetben vagyok tehát, az egész 
kor képét, illetve az 1940 évi tényleges helyzetet illetőleg, hogy 
ama hyxososok, kik akkortájt Egyiptomban az idegen uralmat 
felállították, a sziddimvölgyi győzelem után az elamita hadsereg-
ből kivált kusiták voltak, vezéreik, fejedelmeik alatt és hogy a Sinai 
félsziget nomád törzseit csak azért támadták meg s verték szét, 
hogy könnyebb bevonulhatásuk annak idején akadályba ne üt-
közzön. És ez a bevonulás Egyiptom roskadozó államába könnyű 
szerrel sikerült is; a kusiták tényleg Egyiptom urai lettek. Így 
aztán a Damuskus előtti hires kudarc is egész más világításban 
áll előttünk. El m királya és szövetségesei, miután Kanaán né-
peit alaposan megverték és megfélemlítették, miután továbbá az 
ide vezényelt harcosok legnagyobb részét Egyiptom elfoglalására 
visszahagyták, fölényük teljes érzetében, mint győztesek, egy 
sokkal kisebb sereg élén vonultak hazafelé. A kellő elővigyázat 
elmulasztása mellett tehát nagyon lehetséges, hogy az Abraha-
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miták és 3 szövetségeseinek egyesült éjjeli támadása a trénkisérő 
csapatot oly eredménnyel támadta meg, mint az a. Gen. 14-ben 
le van irva, hogy t. i. támadásuk a trénkisérő elamiták szétüzé-
sével és zsákmányuk otthagyásával végződött, mig magok a 
királyok és a vele levő hadosztályok már előre elmarsoltak volt. 
Hőmmel még nem volt egészen tisztában azzal, hogy kik részéről 
történik ezen leigázás; a dolog pedig világosan tanúskodik arról, 
hogy nem valami pusztai kóbor nép használta fel az általános 
zavart és Egyiptom helyzetét a bevonulásra, hanem hogy ez a 
keleti királyok által teljes informatió útján és jól előre kiszá-
mítva történt, a sodomvölgyi kis királyok adómegtagadási címe 
alatt. Pláne azt állítani, hogy a mozgósított nagy keleti hadsereg 
által hullámzásba hozott beduinok mozgása eléggé magyarázza, 
hogy ily pásztornép szinte akarata ellenére be lett kergetve 
Egyiptomba, hol aztán uralmat állított fel, az már megfoghatat-
lan. Így véletlenül betódult beduin (susu) hullámok soha se let-
tek volna képesek azt a tartós világtörténeti fordulatot elérni, 
melynek tényleg ezentúl Egyiptom alá lőn rendelve. 

Ha majd ismerni fogunk több babyloniai iratot, vagy több 
elami lelettel fogunk bírni, ez a véleményem igazolásra fog 
találni, mert ez másként nem is lehetett, közönséges pásztornépek 
Egyiptomban nem tarthattak volna fel egy 600 éven át az 
egyiptomiaknak ellenálló uralmat; az ilyen hatalmas és helyesen 
kieszelt pucsra ez idő szerint egész Eiőázsiában csakis a kusiták 
voltak képesek. 

111. 

Befejező soraimban rövid akarok lenni, mert hiszen itt már nem 
a tárgyhoz szorosan hozzátartozó kort kellene tárgyalnom, t. i. a 
politikai helyzetet a sziddimvölgyí csata után. Csak röviden 
utalok az eseményekre. Babylonban nem soká maradt trónján 
a hatalmas Iriaku, a sumir nép újra megelevenedett, erőre 
kapott a nehéz nagy harcban, melyet a sémitákkal vívnia kellett 
mindvégig a két folyam völgyében. Chamurabi ragadta eszesen, 
óvatosan, de biztosan magához az uralmat. Ο az a kimagasló 
személye az ókornak, ki nemcsak, hogy fegyvereivel visszaszorí-
totta hegyeibe a betolakodó kusita elamitákat, hanem miután az 
ősbirodaímat újra birtokába vette, organizálta is. 

Martuban, illetve a nyugaton a helyzet szintén megváltozott, 
amennyiben a számtalan kiskirály, városfejedelem újra felléle-
gezhetett, igaz, hogy nem sok időre, mert már ott volt fejlődése 
kezdetében a chatti, a chréta birodalom, mely később Egyiptommal 
versenyzett a későbbi Palestina területéért. 

Egyiptomba, amint a fentiekből is tudjuk, megkezdődik a 
hyxsos uralom kezdete, kik székhelyükül Tanaistól keletre, közel 
a határ mellett fekvő Hatuar-t (Avarist) választották. 
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Célomat, a sziddimvölgyi csata korának megvilágítását, úgy 
hiszem, elértem. Természetesen sok szó férhet hozzá, hisz ahány 
tudós könyvét veszi az ember kezébe, mindmegannyian más-más 
időpontot tartanak jónak és helyesnek. Ha azonban chronologikus 
táblázatai dolgoz ki az ember, melybe beledolgozza több kiváló 
tudós nézetét, könnyebb lesz az egyes időpontokra vonatkozólag 
az állásfoglalás s ezen módszer alapján jutottam én is e dol-
gozatba belefektetett nézetekre. 

Irodalom: Kadailerc: Die ersten Menschen. Delitzsch : Wo lag das 
Paradies? Hőmmel : Geschichte Babyloniens und Assyriens. Schneider: 
Kultur und Denken der Babylonier. U. az. Kultur und Denken- der Aegypter. 
Meyer : Geschichte des Altertums. Thomsen: Palestina und seine Kultur 

Tarczay Andor; 
sörkúti lelkész. 



Schaeder theocentrikus theologiája.* 

Schciecler kiéli tanár theocentrikus theologiájának első, törté-
neti részét, mely 1909-ben jelent meg, lapunk 1910. évfolyamá-
ban (1. 78—80. lap) ismertettük. Az az új szempont, amelyet ez 
a munka a dogmatikai alapelvek körül folyó vitába belevitt 
s amelyet legközelebb a Schleiermacher óta kialakult legfonto-
sabb dogmatikai irányok bírálatában törekedett érvényesíteni, 
már az első rész megjelenésekor nagy érdeklődést keltett. Azóta, 
később ugyan, mint vártuk, nemcsak a munka második, rend-
szeresen kifejtő része jelent meg, hanem időközben az első tör-
téneti rész is második átdolgozott és bővített kiadásban hagyta 
el a sajtót. A második főrész bevezetése és Kantról szóló függe-
léke (288—308. 1.), valamint az első rész új fejezetei, az időköz-
ben elhangzott bírálatok figyelembevétele mellett kiterjeszkednek 
a munka tárgykörébe vágó legújabb jelenségekre is és ezzel 
befejezésre juttatják a szerző kritikai alapvetését, inig a theo-
centrikus alapgondolat kifejtését a második főrésznek 56—288. 
oldalig terjedő szakasza foglalja magában. Ennek alapján rajzolja 
meg módszeres szempontból a 309—324. oldalig terjedő rövid 
befejező szakaszban egy theocentrikus theologia alapvonalait. 
Most már tehát ilyen módon az egész munka egyelőre befejezett 
alakban áll előttünk és megalkothatjuk róla véleményünket. Ter-
mészetes, hogy ismert tésíinkben a munka rendszeres főrészére 
fordítjuk figyelmünket. 

Az az alapvető szempont, amelyet a szerző a dogmatika 
alapelvei körül folyó vitában kritikai és rendszeres szempontból 
érvényesíteni törekszik, a theocentrikus jelzőben jut kifejezésre. 
Mit jelent ez? A theocentrikus szempontot Schaeder legközelebb 
az egyoldalú anthropocentrikus állásponttal helyezi szembe. Meg-
győződése szerint Schleiermacher s az ő hatása alatt álló külön-
böző dogmatikai irányok, melyek a 19. és 20. században fejlőd-
tek ki, helytelen úton jártak, amikor a vallásos alanyiságot, a 
vallásos tapasztalatot nem csupán methodikai kiinduló pontnak 

* D. Erich Schaeder , Theocentrische Theologie. Eine Untersuchung zur 
dogmatischen Prinzipienlehre. 

Erster, geschichtlicher Teil. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auf-
lage. 1916. 211 oldal. Ára 4 márka, kötött példányé 5 márka. 

Zweiter, systematischer Teil. 1914. 324 oldal. Ára 6.80 márka, kötött pél-
dányé 8 márka. 

Kiadó: A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Werner Schroll. Leipzig. 
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vették, hanem általában az isteninek, az istenismeretnek döntő 
jelentőségű mértékévé tették, úgy hogy a vallásos viszony súly-
pontja önkénytelenül és sokszor öntudatlanul az emberi ténye-
zőre terelődött át s az ember a maga véges személyiségével, 
érdekeivel, szükségleteivel, vágyaival, követeléseivel került a val-
lásos viszony középpontjába. Ennek következményeképen az 
embert a vallásos viszonyban csak Isten jósága, gondviselése, 
bűnbocsátó és üdvösségosztó kegyelme érdekli igazán, mig Isten 
abszolút fensége, hatalmassága, királyi dicsősége, sőt bizonyos 
mértékben lesújtó szentsége is háttérbe szorul; az érdeklődés 
szinte kizáróan az üdvösségtörténetre központosul, mig Isten 
dicső fenségének, királyi hatalmának, jóságának, bölcseségének 
nemcsak a szentírásban, hanem a természetben és az emberi 
történetben feltáruló gazdag megnyilatkozása a tekintet előtt 
elhomályosodik. Ennek az egyoldalú anthropocentrizmusnak a 
szerző szerint csak egyik válfaja az egyoldalú christocentrizmus, 
mely a bűntől való szabadulás egyoldalúan uralkodó vágyának 
hatása alatt egész figyelmét a Krisztusban megvalósult megvál-
tásra és kiengesztelésre fordítja s a theologiának ép úgy, mint 
a vallásos életnek a sarkpontjává a bűn és a kegyelem tényét 
teszi. Ha ennek az anthropocentrikus felfogásnak a következmé-
nyeit megvonjuk, -akkor, bármennyire szellemivé finomítjuk és 
idealizáljuk is az ember vallásos szükségleteit és erkölcsi érde-
keit, tulajdonképen oda jutunk, hogy a vallásos viszonyban Isten 
van az emberért, Isten szolgálja az embert, biztosítja az ember 
üdvösségét és legfőbb erkölcsi érdekeit s a vallásos élet a fino-
mabb egoizmus és utilitarizmus jellegét ölti. Ezzel szemben 
Schaeder theocentrikus felfogása azt a követelést foglalja magá-
ban, hogy úgy a theologia felépítésében, mint a vallásos életben 
jobban, mint eddig, érvényesüljön az Isten abszolút fe.iségére, 
királyi hatalmasságára és dicsőségére való tekintet, hogy amint 
a vallásos viszony középpontjában minden eleven vallásos ta-
pasztalás szerint nem az ember áll a maga korlátolt lényével, 
hanem Isten a maga abszolút fenségével, uralkodó királyi hatal-
mával, ki előtt az ember kicsinnyé törpül még akkor is, ha Isten 
szeretetét és kegyelmét látja magára irányulni: úgy a theologiá-
ban is ne az emberi alanyiság a maga még annyira átszellemült 
vallásos-erkölcsi szükségleteivel és érdekeivel legyen az isteni-
nek, az istenismeretnek a mértéke, hanem Isten valóságos önki-
nyilatkoztatása, mely az ember üdvösségére célzó, szorosabb érte-
lemben vett üdvtörténet körén kívül is kimeríthetetlenül gazdag 
szemléletességében áll előttünk. Ezzel együtt jár aztán az is, 
hogy nemcsak az istenismeret terén tűnik fel előttünk teljesebb, 
átható világosságban Isten királyi nagysága, hanem egész éle-
tünkben is jobban érvényes' 1 az ember Istenért-valóságának a 
gondolata, a „für uns" mellett a „für Gott", az a gondolat, hogy 
a vallásban nem az Isten van az emberért, hanem az ember az 
Istenért, hogy az isteni kegyelem által kiengesztelődött vallásos 
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tudat tétlen quietizmusát az Isten dicsőségére teljes odaadással 
munkálkodó aktiviznuisnak kell felváltania. 

Amint ebből látjuk, a szerző a maga theocentrikus theolo-
giájával nemcsak a tudományos elméletet akarja szolgálni, hanem 
a gyakorlati keresztyén életet is, hogy mindegyiket megszabadítsa 
bizonyos egyoldalúságoktól, melyek az anthropocentrizmussal 
függenek össze. De épen mivel ismeri ezeknek az egyoldalúsá-
goknak az erejét, azért ő maga sem riad vissza alapgondolatá-
nak némiképen egyoldalú érvényesítésétől, amint ezt munkája 
második főrészének előszavában jóleső nyíltsággal ki is mondja. 

A szerző föntebb jellemzett theocentrikus alapgondolatát, 
amint említettük, mindenekelőtt kritikai mértékül alkalmazza 
Schleiermacher s az azóta kifejlett főirányok theologiai alapelveire 
munkájának egész első főrészében és pótlólag a második főrész 
bevezetésében. Schleiermacheren kívül sorra kerülnek az erlangeni 
theologia (Hofmann és Frank), Seeberg és Grützmacher, a bibli-
cizmus (Cretner és Kaehler), Ihmels, Ritsehl, Herrmann, Jul. Kaftan, 
Höring, Th. Kaftan, a vallástudományi irányzat (Tröltsch, Seil), a filo-
zofus Dilthey, Schlatter, Heim. A szerző nyilván arra törekszik, hogy 
az eltérő rendszerekben is igazságosan elismerje azt, amit a saját 
álláspontjáról elismerhet, de annál kérlelhetetlenebb következe-
tességgel mutatja mindegyik rendszernek anthfopocentrikus kor-
látozottságát. Ez a kritikai áttekintés még némi egyoldalúsága 
mellett is kétségkívül igen tanulságos adalék a legújabbkori 
theologia történetéhez s igen jó bevezetésül szolgál a szerző 
saját álláspontjának rendszeres kifejtéséhez. Ezt a kritikai mun-
káját ezen a helyen részletesen nem ismertethetjük. Csupán azt 
említjük meg, hogy Schaeder maga eredetileg a biblicizmus kö-
réhez tartozott s azért nem csekély föltűnést keltett az a kemény 
kritika, mellyel a többiekével együtt ennek a munkáját is illette. 
De tagadhatatlan, hogy Schaeder a saját álláspontjáról itt is kö-
vetkezetesen járt el s ezzel mint önálló, markáns theologiai egyé-
niség bontakozott ki. 

Ezek után már most munkája második főrészének „Mittel 
und Art der Erkenntnis Gottes (theologische Methode)" cimü derék-
részére, alapgondolatának rendszeres kifejtésére kell fordítanunk 
főfigyelmünket. Tagadhatatlan, hogy noha Schaeder nem olyan 
mestere a rendszeresítő technikának, amilyen pl. Frank vagy 
Kaehler, theocentrikus alapgondolatát módszeres szempontból im-
ponáló következetességgel fejti ki. 

Az a kérdés, mely itt a szerzőt foglalkoztatja, a theologiai 
alapkérdés, hogy t. i. mi módon jutunk Isten ismeretére és mi-
nemű az az istenismeret, amelyre a helyesnek felismert úton 
eljuthatunk. Az istenismeretre vezető utak sorából mindenek-
előtt kritikai módon kizárja nemcsak az emberi kultura történe-
tét, hanem az általános vallástörténetet és a valláslélektant is. 
A tárgynak megfelelő szigorú tudományos módszer szerint sem 
az egyik, sem a másik nem termel olyan eredményeket, amelyek 
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alkalmasak volnának arra, hogy bennünket Isten ismeretére ve-
zessenek. Ennek egyetlen útja, mely Schaeder szerint nemcsak 
reménnyel biztat, de célhoz is juttat, a közvetlen személyes 
istenélmény vagy istentapasztalás (das Erleben Gottes). Ez az 
istenélmény semmikép sem áll az ember hatalmában, hanem 
csak úgy jön létre, ha Isten maga megragadja az embert, magá-
nak aláveti és benne azt a bizodalmas hitet (trauender Glaube) 
kelti, mely reánk nézve Isten, illetve az isteni kijelentés elsajátí-
tásának és implicite az istenismeretnek is egyedül lehetséges és 
egyedül megfelelő formája. De Istennek a lélekre való hatása 
mindenkor az Igéhez van kötve, mint eszközhöz, mely azonban 
nem úgy értendő, mint puszta szó, mint puszta közlemény, ha-
nem mint Lélek-ihlette Ige, mint a Lélek, az isteni Lélek hordo-
zója. Csak a Lélek avatja a különben puszta szót vagy közle-
ményt Isten önkinyilatkoztatásának eszközévé, valóban Igévé és 
ezáltal az Isten mint Lélek hat az emberi lélekre s válik abban 
jelenvalóvá. Minden istenélménynek alaptényezői ennélfogva 
Isten, aki mint Lélek az emberrel érintkezésbe lép, az Ige, mint 
a Lélek közvetítője és a bizodalmas hit, mely az isteni Léleknek 
az Ige által közvetített hatását elsajátítja s ennek megfelelően 
minden valódi theologia kell, hogy eleitől végig és következetesen 
a Lélek, az Ige és a hit theologiája legyen. Az istetiélménynek 
s a valódi theologiának ezen általános jellemzésében alig van 
más, mint ami a pozitív theologia körében közelismerésnek ör-
vend. Feltűnő legfeljebb az a döntő jelentőség, amelyet az isten-
élményben a Léleknek tulajdonít s amelynek alapján azt követeli, 
hogy minden valódi theologia jellegzetesen a Lélek theologiája 
legyen; de ezt .épen pozitív theologiai szempontból általában 
csak helyeselhetjük. Schaeder munkájának alaptendenciájára való 
tekintetből azonban különösen ki kell emelnünk a t a jelentősé-
get, melyet a vallásos viszony élményszerűségének, a vallásos 
élményben a szubjektív tényezőnek, a bizodalmas hitnek tulajdo-
nít. Ebből kitűnik, hogy Schaeder theologiájának alapvetésében 
és fölépítésében mégis közelebb ment a pozi iv theologia átla-
gához, nevezetesen az erlangeni theologiához és Ihinelshez is, 
mint azt theocentrikus alapgondolatából a priori következtetni 
lehetne. Annál az alapvető jelentőségnél fogva, mely a vallásos 
viszony élményszerüségét s az istenélményben közelebbről a 
szubjektív tényezőt, a bizodalmas hitet megilleti, Schaeder szerint 
is a szubjektivizmust a theologia köréből eljesen kiküszöbölni 
nem lehet s ezzel egyszersmind igazságot szolgáltatni törekszik 
annak az igazságmozzanatnak, mely az anthropocentrizmusban 
benne rejlik. Sőt épen Schaeder különös súlyt helyez arra, hogy 
ennek a szubjektív tényezőnek sajátos jellege, melynél fogva az 
csakugyan semmi egyéb, mint bizodalmas hit, a theologia mun-
kájának egész folyamában következetesen megóvassék és hatá-
rozottan tiltakozik az ellen, hogy ez a bizodalmas hit bármiféle, 
akár inspirációs bibliologiai, akár ontologiai, akár kozmologiai, 
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akár teleologiai vagy más okoskodás útján az affektus-szerű, 
személyes mozzanat hijjával levő, a-személyes odaadást mellőző 
objektiv tudássá alakittassék át. Az isteni tényezőhöz sohasem 
férhetünk hozzá máskép, mint ennek a bizodalmas hitnek az 
útján. Ez, amint mondottuk, ieánk nézve az istenmegismerésnek 
egyedül lehetséges és egyedül megfelelő útja-módja. Erről az 
oldalról nézve Schaeder theologiája a rationalizmus minden ár-
nyalatával radikális ellentétben van és ezen a ponton határozot-
tan fenntartja a reformációnak azt az alapvető vívmányát, ame-
lyet a hit fogalmának Luther-féle értelmezése magában foglal. 

Azonban a vallásos és a theologiai szubjektivizmusnak ez az 
elkerülhetetlen elismerése Schaeder értelmében korántsem jelenti 
azt, hogy már most akár a vallásos viszonyban, akár a theologiai 
módszer terén a vallásos alanyiságé legyen a döntő és uralkodó 
szerep. Ez ellen a hamisan szubjektivisztikus és hamisan a n t r o -
pocentrikus felfogás ellen Schaeder szerint maga az eleven isten-
élmény a leghatározottabban tiltakozik. Az istenélmény Schaeder 
szerint alapvető s egyszersmindenkorra irányadó értelemben 
abban áll, hogy bensőnket, személyiségünket egy egyaránt fölöt-
tünk s velünk együtt a természet és a történet világa fölött álló 
föltétlen hatalom ragadja meg. A vallásos élményben mindig 
ezzel az abszolút szellemi hatalommal találjuk magunkat szem-
ben, amely föltétlenül uralkodik fölöttünk és egész világunk 
fölött, úgy hogy tőle, még ha akarnánk, sem tudnánk szabadulni. 
Ebben az értelemben az alapvető vallásos élmény klasszikus 
kifejezése a szerző szerint a 139. zsoltár. Ehhez az alapvető 
meghatározáshoz Sdiaeder legott hozzáfűzi azt a megállapítást, 
hogy a vallásos alapélmény mint Istenről való -bizonyosság köz-
vetetleniil magában foglalja az Isten személyességéről való meg-
győződést. Eleven istenélményünk alapján Istent másnak, mint 
személyesnek nem gondolhattuk. Az a hatalom, amely bennünket 
a vallásos élményben magához köt, abszolút személyes hatalom, 
az Ur, úr teljes, feltétlen értelemben, a mi urunk, ura élefünknek, 
ura a világnak, ura mindennek. Ez kizár minden pantheizmust, 
mely valami homályos, határozatlan egységbe olvaszt Istent, vi-
lágot, embert. 

Az istenélmény ezen természetének s az istenélményben ben-
nünket uralma alá hajtó isteni tényező abszolút fenségi jellegé-
nek kiemelésével Schaeder megnyerte azt a főszempontot, a 
theocentríkus szempontot, amelynek elismeréséért küzd s amelyet 
saját theologiájának módszeres fölépítésében a legnagyobb kö-
vetkezetességgel törekszik érvényesíteni. 

Ezzel a theocentríkus alapgondolattal a szerző legelőbb az 
ellen a felfogás ellen fordul, mely a vallásos élményt vagy az 
Istentől való bizonyosságot az embernek valamely természetes, 
akár lelki, akár rationális arravalóságából származtatja, mert ez 
azt jelentené, hogy az emberi természet Istent valamiképen magában 
hordja s ez által Isten az ember hatalmába kerülne. Mindamellett 
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Scliaeder távol van attól, hogy az embertől minden vallásos arra-
valóságot megtagadjon. A föltétlennek a gondolatától szabadulni 
nem tudó gondolkodásunkban, a természetiség korlátain felül-
emelkedni törekvő akaratunkban, a csodálkozás, az alázatosság, 
a kegyelet, a félelem érzelmeiben az abszohituminal való találko-
zásnak az a hatalmas vágya és szükségérzete nyilatkozik meg, 
mely mélyen bele van oltva az emberi természetbe Mindezek a 
természetes vallási arravalóságok nem produkálhatják setn külön-
külön, sem együttvéve az Istenről való bizonyosságot, de ha 
Isten föltétlen hatalma érinti az embert, akkor a vele való érint-
kezésben találják meg legfőbb kielégítésüket. 

Amit a szerző az istenélmény behatóbb elemzésének során 
az Igéről s az Ige által ható isteni Lélek működéséről kifejt, 
abból csak két pontot akarunk kiemelni. Az egyik az, hogy 
amikor Schaeder ebben az összefüggésben az isteni Lélekről 
szól, akkor egyelőre nem gondol valamely Isten lényegét érintő 
megkülönböztetésre a szentháromságtan értelmében, tehát arra, 
amit ennek a tannak az értelmében Szentléleknek nevezünk, 
hanem csupán arra, hogy Isten a róla szóló Ige által a vallásos 
alapélményre nézve alapvető módon mint föltétlen jelenvaló szel-
lemi hatalom nyilatkozik meg. Igazi hatalom, olyan hatalom, 
mely nincs kötve valamely kívüle álló tényezőhöz, csak szellemi 
hatalom lehet. Szellem, vagy amint Istenről Károli nyelvén mon-
dani szoktuk: Lélek és hatalom összetartozó fogalmak. Isten csak 
mint ilyen szellemi hatalom, azaz mint Lélek válik reánk nézve 
föltétlenül jelenvalóvá, föltétlen értelemben a mi Urunkká. Es  
heißt nicht nur von Gott, daß er Herr über uns und unsere  
Welt ist; er zeigt es uns auch in lebendiger Gegenwartsmacht.  
Das ist der elementare Sinn der Rede von Gottes Geist. :— A 
másik pont, amelyet ezzel kapcsolatban ki akarunk emelni, hazai 
érdekű és csak ezért említem meg ennek a rövid ismertetésnek a 
keretében. Hildebrand Keresztéiy, előbb petőfalvi, most németjárfalusi 
lelkész, Schaeder munkája első részének megjelenése után „Das  
Gotteserlebnis" című (Sopron, 1909.) munkájában a szerinte 
kálvini „Machtgott" fogalma ellen folytatott pohmiája közben 
egyebek között azzal a kifogással élt, hogy Istennek az a fen-
ségi hatalma, melyet a theocentrikus theologia egyoldalúan emel 
ki, Istennek olyan létfunkciója (Existentialfunktion), melynél 
fogva mindenkor, akár tudjuk, akár nem, az ő kezében 
vagyunk, úgy hogy ennek átéléséhez nincsen szükségünk az Ige 
közvetítésére, melyet Schaeder ezen a ponton is elvből fenn akar 
tartani. Schaeder erre azzal válaszol, hogy noha Isten fenségi 
hatalma tényleg ilyen létfunkciót jelent, mely elől ki nem térhe-
tünk, mégis ezt mint tényvalóságot tudatosan át kell élnünk és 
megismernünk, hogy aztán ez a megismerés Istenhez való sze-
mélyes viszonyunkra is reá nyomja a maga bélyegét. Hogy pedig 
ez a megismerés is csak az Ige hatása alatt alakul ki normális 
módon, azt eléggé mutatja Schaeder szerint a vallástörténet, 
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mely Isten fenségi hatalmára vonatkozóan annyi hamis képzettel 
ismertet meg bennünket. Ezen a ponton kénytelen vagyok Schae-
demek igazat adni, noha egyébként én sem vagyok barátja a 
theocentrikus gondolat túlfeszítésének. De menjünk tovább. 

A bizodalmas hitnek mint az istenélmény szubjektív ténye-
zőjének theocentrikus természetéből, abból, hogy ez a bizodalmas 
hit mindenestől az Ige által közvetített isteni Lélek hatása az 
emberi Lélekben, következik, hogy ennek a bizodalmas hitnek 
a bizonyossága a legfőbb, de egyszersmind teljesen kielégítő 
bizonyosság, melyet Istenre nézve elérhetünk. Ez a bizonyosság 
biztosan nyugszik önmagán, vagy jobban mondva, a maga theo-
centrikus alapján s ezen az alapon diadalmasan állja meg helyét 
az emberi gondolkodás és világtapasztalás ellentétes motívumai-
val szemben is. A Feuerbach-féle illusionizmus vádjával szemben 
is, mely ellen az anthropocentrizmus a maga elméleti fegyverei-
vel hiába küzd, csak ez a theocentrikusan értelmezett hitbeli 
bizonyosság állít bennünket biztos alapra. Sem a theologiai 
elméletben, sem a vallásos élet gyakorlatában nem az a dolgunk, 
hogy hitünk igazságát bebizonyítsuk, elméleti módon demonstrál-
juk, hanem hogy bizonyságot tegyünk hitünkről, bizonyságot 
tegyünk arról az Istenről, akiről a hit által megbizonyosodtunk. 
Itt minden έκ πίστεως εις rJ.azv/. hitből hitbe végeztetik el. De 
ugyancsak a hitbeli bizonyosság theocentrikus természetéből, 
abból, hogy ezen a hitbeli bizonyosságon keresztül nézve. Isten 
úgy áll előttünk, mint a mi életünknek és egész világunknak 
föltétlen ura, aki mindenestül kezében tart bennünket s azt az 
egész világot, melyhez tartozunk, következik hitünknek az a 
szükségérzete is, hogy ennek a föltétlen Urnák a keze-munkáját, 
léte, hatalma, fensége nyomait, jeleit fedezze fel mindenütt, a 
természet és a történet világában egyaránt; hiszen ez az egész 
világ annak a fenséges Istennek a világa kell, hogy legyen, aki 
bennünket a vallásos élményben az Ige által személyiségünk 
középpontjában megragadott és magának alávetett s azért lehe-
tetlen, hogy velünk együtt ez az egész világvalóság is bizonysá-
got ne tegyen a maga uráról. Schaeder szerint a világvalóság 
bőséggel elégíti ki a hitnek ezt a szükségérzetét s ezzel igazsá-
got igyekszik szolgáltatni annak az igazságnak, amely a régi 
theologia naturalis törekvésében benne rejlik s amely az ó-egy-
házi dogmatika articuli mixti-nek nevezett fejezeteiben is saját-
ságosan érvényesült. De figyeljünk a különbségre. A régi tlieolo-
gia naturalis-t az a meggyőződés vezette, hogy a természetes 
emberi gondolkodás és világtapasztalás útján a hitnek mintegy 
megkerülésével közvetlenül emelkedhetünk föl Isten ismeretéhez, 
úgy hogy az, amit a hit igaznak tart, ilyen módon objektiv tudás 
tárgyává lesz. Schaeder ebben az értelemben a theologia natura-
lis-t föltétlenül elutasítja magától. Sőt hibáztatja Schlattert is, aki 
dogmatikájának különösen első részében tudvalevően bőséges 
anthropologiai anyagot dolgozott fel theologiai érdekből, de 
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Schaeder szerint nem következftesen, mert 11 ha Schlatter a 
christologiai fejezetre való átmenet közben azt mondja, hogy a 
természetes anthropologia adataiból kiinduló theologiai megisme-
résre sem jutott el a szentírásra és a Krisztusra való tekintet 
nélkül, anthropologiai megfigyeléseiben igen sok van, amiben 
ennek a tekintetnek semmi nyoma és érvelései sokszor azt a 
benyomást keltik, mintha a természetes emberi tapasztalás ada-
taiból a via causalitatis útján, ha nem is egészen a régi theologia 
naturalis módjára, közvetlenül akarna istenismeretet levezetni. 
De ezt az utat hant kritikája egyszersmindenkorra elzárta előt-
tünk. Schaeder szerint a viiág\ alóságban csak akkor fedezhetjük 
fel normális módon Isten hatalmának nyomait, jeleit, bizonysá-
gait, ha ezektől függetlenül, tisztán az Ige által működő isteni 
Léleknek reánk való hatása folytán már hivőkké lettünk. Ez a 
theocentrikus hit aztán ezt az egész élet- és világravalóságot 
stib specie Dei szemléli és nemcsak keresi, hanem fel is fedezi 
benne Isten hatalmának·, kii ályi fenségének nyomait, jeleit, ezeket, 
mint alapélményével egyezőket, „magához vonja", elsajátítja s így 
ezek reá nézve nemcsak a bizonyosság külső támasztékaivá, ha-
nem az istenismeret új forrásaivá is válnak. 

Ez alatt a szempont alatt Schaeder terjedelmes fejezetekben 
dolgozza fel előbb a természet, azután az emberi történet világá-
nak theologiai érdekű adatait, jelenségeit s az ezekkel kapcso-
latos theologiai problémákat, mindegyik fejezetben kiemelve 
nemcsó k. azokat a jelenségeket, amelyek a hit bizonyosságának 
támogatására szolgálnak, hanem azokat is, amelyek ellene szól-
nak, amennyiben Isten abszolút fenségét szemeink elől eltakarják. 
Az utóbbiak tárgyalása közben Schaedernek alkalma nyílik arra, 
hogy újra meg újra kiemelje az abszolút isteni tényezőn bizo-
dalmasan nyugvó hit diadalmas erejét, mely le tud mondani 
arról, hogy ott is lassan, ahol látnia nem adatott. 

Hogy Schaeder fejtegetései a „hit és a természet",1 továbbá 
„a hit és a történet" című fejezetekben közelebbről milyen úton 
haladnak, azt itt részletesen nem tárhatjuk fel. Csupán arra aka-
runk reámutatni, hogy Schaeder szerint a hitnek egyrészt a ter-
mészet, másrészt az emberi történet világával való kapcsolatba 
jutása révén milyen elemekkel gyarapszik magának a hitnek a 
tartalma, az istenismeret, természetesen azzal a már említett 
korlátozással, hogy a természet és a történet valósága Isten 
lényét nemcsak nyilvánvalóvá teszi előttünk, hanem ott. ahol 
— el is takarja. De ezen korlátozás mellett is mindegyik nem-
csak hitünk bizonyosságát támogatja, hanem tartalmát, isten-
ismeretünket is értékes elemekkel gyarapítja. Igy Isten abszolút 
fenségén, föltétlen hatalmán kívül, melynek nyomai a valóság 

1 Ezen a fejezeten különösen meglátszik, hogy Schaeder az általános 
dogmatikai szempont eltérése mellett is milyen sokat tanult Schlatter anthro-
pologiájából. Ezt különben Schaeder maga is hálásan ismeri el. 

11 



170 Pröhle Károly. 

egész területén nyilvánvalók (a hit számára), a theocentrikus hit 
legközelebb a természet világából, a természet jóltevő adomá-
nyaiból, életfenntartó javaiból Isten jóságát és pedig atyai jó-
ságát, a természet célszerű rendjéből Isten bölcseségét, a termé-
szet szépségéből Isten dicsőségét (Herrlichket) ismerjük meg. 
Ahol a hit a természet világában Isten lényének eme vonásait 
fedezi fel, ott ugyancsak az isteni Léleknek a lehelletét érzi, 
mely lelkünket az Ige által ragadta meg. Hasonlóan áll ez a 
történet magasabb, mert személyes világára is, melyhez saját 
életünk szintoly széttörhetetlen kapcsokkal van hozzáfűzve, mint 
a természet világához. Isten lényének ama vonásait a hit, bár 
más módon, felfedezi a történet világában is. De a történet 
világa új gyarapodást is hoz a hit tartalma számára. Az emberi 
élet és történet egyik leghatalmasabb tényez'ije a lelkiismeret. 
Magában véve, tisztán anthropologiai szempontból a lelkiismeretre 
Schaeder szerint époly kevéssé lehet theologiát alapítani, mint 
a természet és a történet bármely más tényálladékára, de theo-
centrikus szempontból tekintve a lelkiismeret Isten szentsége 
megismerésének a szervévé válik. A lelkiismeretben Isten leg-
közvetlenebbül, szuverén hatalommal köt bennünket mint erkölcsi 
lényeket magához, akaratához. Isten abszolút fensége és szent-
sége a lelkiismeretben válik legközvetlenebbül az emberi tudat, 
de mint hivő tudat tartalmává. Ennek a lelkiismeret útján tuda-
tunkba lépő új istenmegismerésnek a világítása mellett aztán az 
emberiség erkölcsi történetének a területén is Isten lényének, 
valóságának, fenségének, szentségének újabb nyomait és bizony-
ságait ismerjük fel, melyek ennélfogva, t. i. az isteni Lélek szub-
jektiv-objektiv kapcsoló erejénél fogva a hitre nézv? nem csupán 
elmúlt, történeti jelentőséggel, hanem közvetlen jelenvaló és 
állandó jelentőséggel birnak. Igy mindenekelőtt az ótestamentomi 
törvény, mint ethikai alaptörvény, továbbá az ótestamentomi pró-
fétáknak e törvény tiszta értelmében bűnbánatra hívó szava egé-
szen Keresztelő Jánosig, nemkülönben mindazok a történeti ese-
ményekben és sorsfordulatokban végrehajtott Ítéletek, amelyekkel 
Isten szent fensége az emberek bűneit bünteti. Ez az utóbbi 
szempont az ószövetségi történeten túl természetesen kiterjed 
Schaeder szerint minden emberi életre és az emberiség egész 
történetére. Sőt már maga a bűn is, nemcsak mint olyan tény, 
mely bennünket Isten előtt vétkesekké, isten adósaivá tesz, ha-
nem annyiban is, amennyiben megfoszt bennünket szabadságunk-
tól, szintén a szent Isten fenséges, kemény akaratát érezteti 
velünk. 

Theocentrikus szempontból tekintve az isteni kinyilatkoztatás 
ezen általános történeti köréhez tartozik Schaeder szerint az a 
történet is, melynek a középpontja Jézus Krisztus. Itt jut rend-
szeres kifejezésre a szerzőnek az egyoldalú christocentrizmussal 
s a merőben kortörténeti vagy soteriologiai jellegű theologiával 
ellentétes azon álláspontja, melyre már alapgondolatainak jellem-
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zése közben utaltunk. A szerző határozottan tiltakozik az isteni 
kinyilatkoztatás körének az üdvtörténetre való azon összeszorítása 
ellen, melyet a Schleiermacher óta közkeletűvé lett christocentrikus 
módszer magával hozott. Azért igyekezett az eddigiekben min-
denekelőtt annak az istenmegismerésnek a föltételeit és tartalmát 
feltárni, amelyre Jézus Krisztus nélkül is eljuthatunk. Ezen a helyen 
a szerző saját állásfoglalásának igazolása végett mindenekelőtt 
arra hivatkozik, hogy magának Jézusnak egész tanítása, Istenről, 
Isten országáról, nem kevésbbé önmagáról, mint Isten fiáról való 
bizonyságtétele feltételezi azt az egész gazdag istenmegismerést, 
mely az ő történeti környezetében az ótestamentom hatása alatt 
alakult ki s azok, akik őt látták és hallgatták, az ő megjelenését 
csak annak a meglevő istenmegismerésnek a világában foghatták 
föl. Közülök egynél sem lehet kimutatni azt, hogy kizáróan a 
Krisztus hatása alatt jutott volna az Istenről való alapvető bizo-
nyosságra. Sőt Jézus maga is a legteljesebben elismeri ezt a tőle 
függetlenül létrejött, lényege szerint ótestamentomi jellegű isten-
megismerést, amikor legközelebb egyszerűen a próféták módjára 
Isten szent fenségének szószóiajaként jelenik meg népe közepett 
és Isten dicsőségében látja hivatása, munkája legfőbb célját. A 
theocentrikus istenélményben rejlő azon általános és alapvető 
istenmegismerésre nézve tehát, amelynek főbb elemeit eddig 
megjelöltük, Jézus lényegesen újat nem hozott. 

De ha itt úgy látszik, mintha a christocentrizmusnak minde-
nestől meg kellene dőlnie, mintha a christocentrikus módszerrel 
együtt magát a christologiát is fel kellene áldoznunk, Schaeder 
inkább abban a meggyőződésben van, hogy épen a theocentrikus 
módszer a legalkalmasabb arra, hogy még hatalmasabban dom-
horítsa ki azokat a vallásos igazságokat, amelyeket a christocen-
trizmus egyoldalú beállítással foglal magában. Minél biztosabb, 
önálló elismerésnek örvend Isten szent fensége, szuverén királyi 
dicsősége, annál nagyobbnak, annál hatalmasabbnak, annál dicsőbb-
nek tűnik fel előttünk Jézus Krisztus istenfiui személyisége s ezzel 
együtt az az isteni kegyelem és szeretet is, mely benne megtes-
tesült s amelynek teljes tökéletes megismerése csakugyan kizáróan 
az ő személyéhez van kötve. Ez a fenséges, királyi kegyelem és 
szeretet, mely Krisztusban az emberi nemhez leereszkedik, hogy 
megváltsa, ez az a lényegesen új vonás* mellyel Krisztus isten-
megismerésünket gazdagítja, természetesen úgy, hogy rajta meg-
újuló istenélményünkbe elevenen beleoltja és ezzel istenélmé-
nyünket, Istennel való közösségünket teljessé teszi. Ebben a 
Krisztuson megújult i'stenélményben az isteni Lélek a Krisztusról 
szó ó evangéliommal kapcsolatban mint a Jézus Krisztus . Szent-
lelke jelenik meg előttünk s ugyanannak a Krisztuson megújuló 
istenélménynek a világában azt a kegyelmet és szeretetet, mely 
Jézus személyében és életmunkájában megjelenik, úgy ismerjük 
meg, mint abszolút, az az isteni szent kegyelmet és szeretetet. 
Ha ezt a most szintén teljessé lett bizodalmas hit által felfogtuk, 

11* 
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akkor aztán nem idegenkedünk többé az isteni fenség és hatalom 
ama megnyilatkozásának elismerésétől sem, amelyek az evangé-
listáktól elbeszélt krisztusi csodatettekben állanak előttünk. Jézus 
Krisztus világos emberi személye így a hit szempontjából nézve 
egyszersmind Isten oldalára kerül. A Krisztus istenségében való 
hit a theocentrizmus értelmében felépülő keresztyénség lényeges 
és elidegeníthetetlen tartozéka. De a Krisztus személyiségében 
előttünk feltáruló isteilemberi valóság megjelölésére legmegfelelőbb 
az Istenfia elnevezés, mely Jézus Krisztus személyének isteni fen-
ségével együtt azt a fiúi subordinatiót is kitejezésre juttatja, mely 
nemcsak a theocentrizmus következménye, hanem az evangélíomi 
Krisztus-kép letagadhatatlan vonása is. Hogy a Krisztus isteu-
fiuságának evangélíomi képzete mi módon alkotja a szenthárom-
ságtan kiindulópontját és ez a tan hogyan alakul a theocentrikus 
módszer értelmében, azt Schaeder egy külön értekezésben fejtette 
ki1. Hogy ezen gondolatok irányítása mellett hogyan alakul ki 
egyrészt visszafelé, az ószövetségi történetre, másrészt előre a 
keresztyénség történetére nézőén az üdvtörténet'-, továbbá a keresz-
tyén hit és a keresztyén egyház theocentrikus fogalma és hogy 
mindezek alapján Schaeder hogyan rajzolja meg munkája utolsó 
fejezésében az theocentrikus theologia alapvonalait, annak közelebbi 
ismertetéséről le kell mondanunk és annyival könnyebben mond-
hatunk le, mivel itt már nagyobbára csak az eddigiekben rejlő 
következmények megvonásáról van szó3. De az egész munka 
határozattan kidomborodó, egyéniesen sajátságos jellegének, mely 
egyenesen kihívja az az állásfoglalást, nem szolgáltatnánk igaz-
ságot, ha ezt a tisztán tárgyilagos ismertetést, mely az eredetinek 
gondolatokban való gazdaságát csak igen csekély mértékben tük-
rözteti, nem egészítenénk ki saját állásfoglalásunk jelzésével 

Kezdjük azzal, amit meggyőződésem szerint föltétlenül helye-
selnünk kell. Schaedernek mindenesetre igaza van akkor, amikor 
kritikájával az anthropocentrikus és christocentrikus módszer 
egyoldalúságai ellen fordul és azt követeli, hogy az istenélmény 
theocentrikus mozzanata a theologia munkájában és a gyakorlati 
vallásos életben egyaránt jobban érvényesüljön, mint az az anth-
ropocentrikus és christocentrikus felfogás egyoldalúságai mellett 
lehetséges. Isten lényének abszolút fenségi jellege, föltétlen királyi 
hatalma és dicsősége theologiai munkánk és vallásos életünk át-

Φ 

' Zur Trinitätsfrage. Leipzig. 1912 
'- Itt hasonlóan emeli ki és sajátítj ι el a Krisztuson megújult bizodal-

mas hit annak a szűkebb körű történetnek az elemeit, melynek közép-
pontjában Krisztus áll, mintahogyan a tisztán theocentrikus hit az általános 
emberi történet elemei iránt viselkedik. 

Theocentrikus elvtanának egyes főpontjait Schaeder az időközben meg-
jelent bírálatokra való tekintettel „Streiflichter zum Entwurf einer Theozen-
trischen Theologie" c. röpiratában világította meg, mely hasonlóan mint 
Schlatter „Briefe über das christliche Dogma" c. kis munkája a Beitrage zur 
Förderung einer christlichen Theologie c. sorozatban látott napvilágot. 
Gütersloh 1916. 
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lagában tényleg nem érvényesült eddig annyira, mint kellett volna. 
Az a körülmény, hogy Isten lényének ez a vonása eredetileg a 
Kálvin-féle theologiában jobban érvényesült, bennünket lutheránus 
theologusokat sem tarthat vissza Schaeder ezen követelésének 
elismerésétől, annál kevésbbé, mivel a theocentrizmusban rejlő 
igazságmozzanat magának Luthernek a theologiájáb- n, legmar-
kánsabban talán Erasmus ellen írt „De servo arbitrio" című 
munkájában is kifejezésre jut. Hogy a theocentrikus gondolat a 
theologia egész munkáját mennyire megtermékenyíti, azt Schaeder-
nek minden kétségen fölül álló módon sikerült bebizonyítania és 
kétségtelen az is, hogy ebből a gondolatból igen egészséges im-
pulzusok hatnak ki a vallásos életre is. 

Ami a részleteket illeti, kétségkívül elismeréssel tartozunk 
Schaedernek azért, hogy az ú. n. theologia naturalisban rejlő 
igazságmozzanat elismerésével egy vallásos természet- és történet-
filozófia alapjainak lerakására vállalkozott. Erről az oldalról mun-
kája méltóan csatlakozik Schlatter hatalmas anthropologiai kísér-
letéhez és ma már széles körökben érezhető szükségletet törekszik 
kielégíteni. A hitnek kétségtelenül megvan az a szükségérzete, 
hogy Isten működésének nyomait, jeleit a természet és a történet 
világában is felfedezze s a theologiának, ha ezt a vallásos szük-
ségérzetet ki akarja elégíteni, immár elengedhetetlen feladata, hogy 
a hit és tudás egymáshoz való viszonyának helyes ismeretelméleti 
megállapítása alapján a vallásos természet- és történetfelfogás 
számára utat törjön. Teljesen egyet értünk Schaederrel abban a 
tekintetben is, hogy ennek a vallásos természet- és történetfel-
fogásnak nem szabad a régi theologia naturalis intellektualisz-
tikus hibájába beleesni, hanem mindig szem előtt kell tartania 
azt, hogy ez a vallásos természet- és történetfelfogás állandóan 
feltételezi az Istenben mint a természet és a történet urában vaió 
azon hitet, mely önálló, tisztán vallásos alapon nyugszik. Ezt a 
hitet csakugyan semmiféle természet- és történetfílozófiának vagy 
apologatikának nem szabad megfosztania az Isten iránt való 
közvetlen személyes odaadás jellegétől s lélektelen tudássá vál-
toztatnia. Ez a tendencia különben Schlattertól is teljesen távol 
áll és nekem az a benyomásom van, hogy Schaeder a maga 
kritikai megjegyzéseivel Schlatter anthropologiáját egyoldalú vilá-
gításba helyezte. A theologia naturalis gondolatával kapcsolatos 
módszertani kontroveizia különben e két kiváló és sok tekintetben 
rokon theologus között még tisztázásra vár. 

Teljes elismeréssel vagyunk Schaeder munkájának azon törek-
vése iránt is, hogy az isteni Lélek gondolatának már a theologia 
alapvetésében az eddiginél nagyobb érvényt szerezzen s egész 
istenmegismerésünk pneumatikus jellegét kidomborítsa. Ez egy-
szersmind azt is jelenti, hogy a dogmatika egész munkája az 
i%tenismeretre céloz. Erre a pontra nézve Schlatler és Schaeder 
között teljes egyetértés áll fenn. Valamikor ujjongó lélekkel hall-
gattam Schlatternek azon fejtegetéseit, melyek odavágtak, hogy a 
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dogmatika helytelenül jár el, amikor úgy tesz, mintha Istenről 
való mondanivalóját egy hitcikkben (locus de Deo, theo-logia) 
intézhetné el. Nem, az egész dogmatika ilyen szoros értelemben 
theo-logia és minden cikkelyében a fődolog az, amit az isten-
megismerés szempontjából nyerünk. így Schaeder is, különösen 
munkája második főrészének 31.3. lapján. 

Szintúgy őszinte helyesléssel fogadjuk Schaedernek azon 
törekvését, hogy theocentríkus alapgondolatának megfelelően az 
Isten szeretetét, kegyelmét elfogadó hit ύπέρ ήμών-ja mellett, 
vagyis amellett, amit Isten értünk tett és tesz, határozottabban 
emelje ki az ember Istenért-valóságának, a für Gott-nak gondo-
latát is, amelynek különösen ethikai kihatása fontos. Igaz, a 
keresztyén életnek legmelegebb lelki indító, mozgató oka az Ister 
végetlen kegyelméért, szeretetéért való gyermeki hála érzése. De 
az egész keresztyén ethikát mégsem lehet kizáróan erre a motí-
vumra alapítani, hanem kell, hogy e mellett és az isteni szeretet-
kinyilatkoztatásra való tekintettől függetlenül az Isten iránt való 
föltétlen elkötelezettségünknek a gondolata is megfelelő kifejezésre 
jusson. Jóllehet ennek közvetlen lelki hatása alig lehet más, mint 
saját bűnös romlottságunknak és tehetetlenségünknek lesújtó, 
töredelmes fölismerése, melynek kétségbeejtő következményeitől 
csak a Krisztusban megjelent isteni kegyelem hivő elsajátítása 
útján menekülhetünk, de ez az új viszony, amelybe ezen az úton 
Istenhez jutunk, Isten iránt való föltétlen elkötelezettségünknek, 
egész mivoltunk Istenért-valóságának a tényén nem változtat. 
Csakhogy most a gyermeki hála teljes odaadásával és csiigge-
detleniil bízó lélekkel tesszük azt, amit tenni kötelességünk. A 
theocentríkus szempont alatt kötelességeinknek a köre is tágabb-
nak tiinik fel előttünk, mint az egyoldalúan christocentrikus 
szempont alatt. 

Azonban bármennyire helyeseljük is mindezt, a másik oldalon 
nem hallgathatjuk el azokat az aggodalmainkat, melyeket a theo-
centrizmus egyoldalúságai keltenek bennünk. Nem tagadhatom el 
nevezetesen azt, hogy a theocentríkus alapgondolattól, ha egy-
oldalú uralomra jut, a christologiát féltem, féltem azt, ami az· 
Ujtestamentom tanúsága szerint minden igaz keresztyénséguek 
legbensőbb lényegét alkotja. Igaz, hogy Schaeder saját intenciói-
tól mi sem áll távolabb, mint a keresztyénség centrális lényegé-
nek, amint az objektív oldalról a chrístologiábati jut elméleti ki-
fejezésre, bármi tekintetben való megrövidítése, sőt, amint jeleztük. 
Schaeder abban a meggyőződésben van, hogy épen a theocett-
trikus gondolat segítségével lehet annál határozottabban kifejezni 
azt, ami a christocentrizmusnak szerinte is elévülhetetlen alap-
ját alkotja. Azonban a történelem nem egy bizonyságát szol-
gáltatja annak, hogy egy gondolat eredeti felvetőjének intencióitól 
teljesen függetlenül fejti ki a benne rejlő következményeket vagy 
olyan félreértésekre és félremagyarázásokra ad alkalmat, amelyek 
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eredeti tartalmától távol esnek. Az alapvető istenélmény tisztán 
theocentrikus megvilágítása mellett könnyen úgy tűnhetik fel a 
dolog, mintha ezzel már megnyertük volna a fődolgot, annyival 
inkább, mivel a theocentrikus alapgondolat útmutatása mellett a 
teimészetből és saját életünk folyásából nemcsak isten abszolút 
fenségét ismerhetjük meg, hanem egyszersmind Isten atyai jóságát 
is. ilyen módon az alapvető vallásos élményben nem találunk 
elég erős és sztikségképeni motívumokat arra, hogy tőle a Krisz-
tus-élményre menjünk tovább. Igaz, hogy Schaeder ismételten 
hangsúlyozza azt, hogy a diszkurziv gondolkodás különválasztja 
azt, ami a vallásos élet valóságában együtt van; de az alapvető 
istenélmény tisztán theocentrikus jellegének éles kidolgozása és 
annak hangsúlyozása, hogy az istenmegismerésnek bizonyos 
lényeges elemeit megnyerjük a Krisztusra való tekintet nélkül is, 
nemkülönben az a szerep, amelyet az így nyert istenmegismerés-
nek christologiája megalapozásában és felépítésében juttat, jogo-
sultnak tüntetik fel azt a felfogást, hogy Schaeder itt a keresz-
tyénség normális útjaként azt akarja elibénk állítani, hogy nem 
a Krisztus által jutunk Istenhez, hanem Istentől a Krisztushoz. 
Ezt az utat azonban normálisnak nem ismerhetjük el; sct általá-
ban nem helyeselhetjük még ;z elméletben sem az alapvető 
istenélménynek és a Krisztus-élménynek azt az éles szétválasz-
tását, amellyel Schaedirncl találkozunk. Igaz, hogy a vallásos élet 
lélektani változatossága nemcsak a Krisztus által Istenhez jutás-
nak, hanem az Istentől Krisztushoz jutásnak az útját is egyaránt 
lehetségesnek tünteti fel, az egyik atheistából lesz keresztyénné, 
a másik theistából Krisztushivővé; de elvi szempontból, azaz a 
keresztyénség lényegének szempontjából tekintve, kétségtelen, 
hogy a keresztyénség a vallás teljes valóságát magában foglalja, 
amikor az evangélium a lézus Krisztusban frecc ήν εν Χριστφ 
2. Kor. 5, 19; ν. ö. Kol. 3, 9; Ján. 10, 30; 14, 9 Isten teljes 
valósága elé állítja az embert minden kivüle álló tényezőtől 
függetlenül. Azért a keresztyén theologia meggyőződésem szerint 
helyesebben jár el, ha eleitől fogva a keresztyénség lényegének 
ezen középponti tényében, hogy úgy mondjam: a centrális 
Krisztus-tényben foglal állást és innen kiindulva igyekszik feltárni 
az istenmegismerés egész gazdagságát (Kol. 2. 3). Hogy ez 
lehetséges, hogy a keresztyénség lényegéből folyó helyes christo-
cenírikus eljárás mellett istenmegismerésünknek nem kell meg-
rövidülnie. azt utóvégre Schaeder sem tagadhatja; hiszen a Jézus 
Krisztusnak Atyja csakugyan kétségtelenül az embernek és az 
ember egész világának, a természet és történet világának is 
föltétlen, dicsőséges Ura és Istene, úgy hogy ezen christocentrikus 
eljárás mellett is érvényesülhet és kell is, hogy érvényesüljön 
mindaz, aminek érvényesítését Schaeder annyira, és méltán, szivén 
viseli. Schaedernek hálás köszönettel tartozunk azért, hogy az 
egyoldalú christocenírizmus visszásságaira erőteljesen reámutatott 
s" ezek korrektivumát a theocentrikus gondolatban kezünkre 
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adta; de kétségtelen, hogy ő az egyoldalú christocentrizmussal 
épen olvan egyoldalú theocentrizmust állított szembe. A keresz-
tyénség lényegéből folyó helyes és jogos christöcentrizmust 
Schaeder megcáfolni nem tudta, de nyilván nem is akarta; azon-
ban, ha a christocentrizmus jogos alapgondolatát fenntartjuk, ez 
mégis más theologiai módszert tesz szükségessé, mint amelyet 
Schaeder ajánl. Alig tudunk szabadulni attól a gondolattól, hogy 
a theocentrizmus uralomrajutása Schaeder saját intencióival 
ellentétben magát a christologiát veszedeimezteti; mert megtör-
ténhetik, hogy amit Schaeder a christologia feltételéül állít oda, 
mások kezén magában kielégítő normává és mértékké válik s amit 
a theocentrizmussal az istenmegismerés terjedelmére és komoly 
fenségére nézve nyertünk, azt elveszítjük istenmegismerésünk, 
vallásos életünk mélységére és melegségére nézve. Ez a luthe-
ránus ketlély és a lutheránus lelkiismeret aggodalma Schaeder 
theocentrikus kísérletével szemben. 

A részletek bírálatára már most nem terjeszkedhetünk ki. 
Egy pontra azonban mégis reá kell mutatnom, mint olyanra, 
melyben Schaeder elvtani rendszerének egyik szervi gyengeségét 
látom. Schaeder egész theologiája az ige theologiája akar lenni. 
Szerinte nemcsak a krisztus-élmény, hanem az a tisztán theo-
centrikus értelemben magyarázott vallásos alapélmény is min-
denestül az Ige hatása az emberi lélekre, azé az Igéé, mely az 
isteni Lélek közvetítő eszköze s amely a szentírás lényeges tar-
talma. Azonban hogy ez az Ige közelebbről miben áll, az a 
christologiai szakaszt megelőző fejtegetésekben egyáltalán nem 
nyer világos meghatározást. Mindig csak általában az Igéről 
van szó, ugv hogy ez szinte bizonytalanul lebeg a vallásos él-
mény fölött. Ellenben, amikor arról van szó, hogy a bizodalmas 
hit, tehát az a hit, amely a Lélek-ihlette Ige hatása alatt már 
létrejött, mimódon vonja magához és sajátítja el Isten kinyilat-
koztatásának az élet és világvalóság (természet és történet) nagy 
területén található nyomait és jeleit mint a maga „támasztékait", 
akkor ezek között sorra kerülnek a szentírási kijelentésnek egyes 
elemei is, holott azt hittük, hogy ezek a szentírási elemek épen 
annak az Igének a lényeges alkotó részei, amely mint az istent 
Lélek eszköze, a hitet nemcsak utólag „támogatja", hanem alap-
vető módon előhozza. Ihmels „Die christliche Wahrheitsgewiss-
heit" cimű munkája második főrészének harmadik fejezetében 
nagy gonddal irja le azt az utat, amelyen az Ige alapján létrejött 
keresztyén bizonyosság a szentírásra vonatkozó bizonyosságként 
alakul ki; de Schaeder jellemzett eljárását ezzel nem lehet pár-
huzamba állítani már csak azért sem, mert nála munkájának 
illető helyén nem a sajátlagosan keresztyén bizonyosságról van 
szó és a Szentírás elemeinek tárgyalása egyébként is eltérő 
szempont alá esik. Itt vagy ellenmondással vagy olyan homá-
lyossággal állunk szemben, amelyet csak a hittani rendszer teljes, 
részletes kifejtése oszlathat el 
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Ennek megjelenését, a rendszeres theologia egész tárgyköré-
nek a theocentrikus szempont alatt való feldolgozását a leg-
nagyobb érdeklődéssel és örömmel várjuk Schaeder kezéből, 
mert még akkor is, ha alapgondolatának egyoldalúságát nem 
enyhítené, el lehetünk készülve arra, hogy a munka folytatása 
nem kevésbbé eszméitető és sokoldalú hatású lesz, mint alap-
vetése. Schaedcrnek ez az elvtani kísérlete a legújabbkori theo-
logiának egyik legfontosabb és legjellegzetesebb terméke, melyet 
senki sem mellőzhet, aki a theologia alapelveivel tudományosan 
akar foglalkozni. A hitnek az a pleroforiája, mely munkájában 
megnyilatkozik és szintén Schlatterre emlékeztet, közvetetlenül 
építő hatású és fejtegetéseiből az egyházi gyakorlat, különösen 
az igehirdetés számára is sok okulást meríthetünk. 

Abban, amit a szerző munkája második főrészének előszavá-
ban önérzetesen mond, hogy t. i. a „theocentrikus" szó a tlieo-
logiában többé nem hal meg, nem kételkedünk. 

Pröhle Károly. 



A hit- és erkölcstan egymáshoz való viszonya. 

A felvetett kérdés külső keretét tekintve, a theol. enciklopédiába 
tartozik, de tárgyát és lényegét tekintve, a rendszeres theologia 
egyik legfontosabb és tárgyilag is leggazdagabb elvi kérdése 
Jogosultsága a vallásnak az erkölcsiséggel való összefüggéséből 
következik, amelyet a XlX-ik század legnagyobb ethikusa: 
Schleiennacher is elismer. Ö mondja quantitativ meghatározással 
oly találóan, hogy az egységes keresztyén élet majd inkább ön-
magában nyugvó természetű s annyiban tárgya a hittannak, majd· 
pedig inkább mozgó jellegű s ennek leírása az erkölcstan fel-
adata. És Dorner szerint is a hit, mint Luther-féle meghatározása 
szerint „ein lebendig, mächtig, geschäftig, thätig Ding", a dog-
matika és az ethika magasabb egysége és közös forrása, atttefy 
a keresztyén személyiség elvével van megadva. Közelebbről a 
dogmatika azokat a ker. vallásos igazságokat adja elő rendsze-
resen, amelyeket hinnünk („credenda") s az erkölcstan azokat 
az akaratot szabályozó normákat, amelyeket követnünk és telje-
sítenünk kell („agenda"). Mindkettő együttvéve a ker. tudomány 
rendszerét, az ú. n. rendszeres theologiát, a németek „Christ! 
Lehrwissenschaft"-ját alkotja. 

A két tudomány egészben véve a ker. üdvigazságnak tartalmát 
adja elő rendszeresen, amelynél az Isten és az ember közötti 
személyes viszonyról (hit) s az ebben a viszonyban való életünk-
ről (erkölcsiség) van szó. Az erkölcstan különbségben a hittantól 
azonban annyiban tárgyalja a ker. életet, amennyiben az az 
Istentől s az ö kegyelmi iidvtényeitől való függősége mellett is 
a szabad akaratelhatározás élete. Az erkölcstan ker. vallásos 
jellege tehát teljesen a hittan szerint alakul. Az Istenről, ember-
ről, Jézusról, törvényről, bűnről, újjászületésről és Isten országá-
ról — ugyan más szempontok szerint egészen a hittan értelmé-
ben tanít. De azért mindkét tudománynak megvan a inaga külön 
köre, tárgya és feladata. Névszerint a hittan előadja, hogy mit 
tesz az Isten a maga örök üdvtervének és szeretetakaratának 
megvalósítására s az eikölcstan megszabja, hogy mit tesz és tehet 
az ember Isten országa megvalósítására. A hittan szerint a !iit 
az Istennel való érzelmi életviszony, az erkölcstan szerint az 
akaratot és annak cselekvőségét irányító erő. A hittan a maga 
igazságait a hivő és ismerő emberrel közli, az erkölcstan ellenben 
a maga szabályait az akaró és cselekvő emberhez intézi. A hit-
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tan szerint a jó az isteni kegyelem műve, az erkölcstan szerint 
az egyéni akaratelhatározás és cselekvőség által megvalósítandó 
feladat. A hittan a hit tárgyát képező üdv- és kegyelemigazsá-
gokkal s az erkölcstan az akarat tárgyát képező morális élet-
igazságokkal foglalkozik. 

De habár a hit- és erkölcstannak tartalma sok tekintetben 
egymásba átmenő, sőt a ker. tanrendszernek oly kifejtése, mely 
a két tudoniányút tárgyát együttesen dolgozza föl, a közös tárgy 
benső egységének és elvi összefüggésének föltüntetése miatt 
nagybecsűnek mondható, mégis a két tudománykor elkülönített 
tárgyalása mellett foglalunk állást, mert csak ilyen eljárás mellett 
juthat el mindkettő a maga tárgyi gazdagságának teljes kifejté-
séhez. Azért mondja találóan Dorner, hogy hit- és erkölcstan oly 
önálló tudomány, mint amennyire Isten és ember különbözik 
egymástól. S mielőtt a hit- és erkölcstannak egymástól való 
elkülönítése az ujabb theologiában bekövetkezett volna, a hittan 
javára tényleg elhanyagolták az erkölcsiségnek összefüggő tár-
gyalását s teljes gazdagságában való önálló kifejtését, amint már 
a reformátoroknál is hiányzik a keresztyén erkölcsiség önálló 
rendszere, mely náluk csakis mint „fructus fidei" szerepel. 

A két rendszeres theol. tudománynak elkülönített tárgyalása 
az ev. Calixtus Györgyre (Epitome theol. morális 1634) s még 
előbb a ref. Danäus-ra (Ethica christiana 1577) vezetendő vissza. 
S ez az elkülönítés mindkét tudományágra nézve csakugyan 
haladás és nyereség a rendszeres theol. tudományban. Mert mig 
a középkorban s az óprot. shoiasztikában a-z együttes tárgyalás-
nál a dogmatikai elem háttérbe szorította az ethikait s megaka-
dályozta annak teljes kifejtését, addig a mai empirikus-rationa-
lista Comte —Spencer és Mill Stuart-féle közgondolkodás mellett 
a hittant elemet lehet e veszélytől félteni, amint hogy ez a veszély 
Kant morálfilozófiájában és Rothe moráltheologiájában tényleg 
be is következett, sőt Hunzinger napjainkban már „dogmatikai 
krízist" is emleget. 

Ujabban ismét tettek kísérletet a két rendszeres theol. tudo-
mánynak a régi módszer szerint, t. i. a hittannak uralma alatt 
való egyesítésére, névszerint Nitzsch: System der christl. Lehre 
és Sartorius: Lehre von der heiligen 1 iebe című művében. El-
járásukat azzal indokolják, hogy az egységes-osztatlan ker. élet 
vagyis a ker. személyiség a maga egészében tárgya a ker. tan 
összrendszerének, vagyis a hit- és erkölcstannak. Ez egyesítési 
törekvés, bár elméletileg a két tudomány rokonságával igazolható, 
mégis akadályozza a hit- és erkölcstani élemnek teljes kifejtését. 
Ez alapon a különválasztást helyeseljük, mely a két tudomány-
kör tárgyának és céljának helyes felfogása mellett gyakorlatilag 
sem jár nehézséggel, amennyiben a legfontosabb közös tárgya-
kat, p. o. a bűnt, megtérést, megszentelődést, újjászületést, egy-
házat stb. mint az isteni örök kegyelemhatározat vagy emberi 
cselekvőség művét — mindegyik tudomány más és más szem-
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pontból fogja fel. I)e találóan mondja Martensen, hogy a hit- és 
erkölcstannak elkülönített tárgyalása mellett is a két tudomány 
közötti különbség mégis csak viszonylagos jellegű. A hittan 
ugyanis ethikai jellegű, mert oly személyes Istennek kijelen-
tését tanítja, ki az embernek szabad, tehát erkölcsi szemé-
lyiségéhez intézi a maga üdv- é kegyelemtényeit s viszont az 
ethika dogmatikai jellegű, mert oly szabad személyes akaratélet-
ről beszél, amelyet a hitben, mint az Istentől való függésünkben 
éljiik át. Az Istentől való függőségi viszonyunk pedig Schleier-
macher szép szava szerint a ker. ember tapasztalati életében a 
legnagyobb szabadság viszonyává dicsőül. 

Legújabban Pachali lelkész vetette fel a kérdést „Dogmatik 
und Ethik" cimfi tanulmányában a Theol. Studien und Kritiken 
1915. évfolyamának hasábjain, hogy még az ujabb rendszeres 
theol. irodalomban is vitatják az ethika és a dogmatika együttes 
tárgyalását. így Hiiring, bár két külön önálló munkában irta meg 
„a ker. hit" s „a ker. élet" rendszerét, mégis azt hangsúlyozza, 
hogy csak külső célszerűségi okok szólanak annak elkülönítése 
mellett, ami valójában önálló egészet képez (Das christl. Leben, 
1907. 9. 1.). Még határozottabban nyilatkozott az egyesítés mellett 
Wernle „Einführung in das theol. Studium" 2. kiad. 1911,269.1. 
című művében, ki csakis a 2 studium tárgyi gazdagságában lát 
„némi gyakorlati jogosultságot" az elkülönített tárgyalás mellett, 
sőt az egész ker. tananyag egyesített tárgyalásának szerinte 
„valódi evangéliumi értelme van". És Wobbermin „Die religions-
psychol. Methode in Religionswissenschaft und Theologie" 1913. 
c. művében úgy találja, hogy „a dogmatika és ethika elkülönített 
tárgyalása csak padagógiai célszerűségi szempontokkal igazol-
h a t ó . . . " . Mert hát „a ker. erkölcsi ielfogások a hit által feltéte-
lezettek (glaubensmässig bedingt), sőt maguk is tagjai a ker. 
hitbeli meggyőződésnek". Ezzel szemben pedagógiai akad. elő-
adási szempontok által is vezéreltetve, az egész ker. ismeretnek 
bár egységes, de mégis elkülönített tárgyalását vitatja Kühler 
„Die Wissenschaft der christl. Lehre" 3. kiad. 1905, továbbá 
Wemit „Das System der christl. Lehre" 1907 és Schlatter „Das 
christl. Dogma" 1911 c. müvében. 

Ε három iió közül az egyes tanágaknak az egyesítése még 
leglazább Kühler-nél, ki művében elkülönítve tárgyalja „a ker. 
apologetikát", „evang. dogmatikát" és a „theol. ethikát", amelynek 
elseje ismerteti a megigaztilás hitének előfeltételeit, másik annak 
tárgyát és harmadika annak gyakorlati megvalósítását, úgy hogy 
a mű hosszabb enciklopédiái természetű bevezetésétől eltekintve, 
Frank ismeretes hármas theol. „rendszerének" pendant-jaként 
bátran külön önálló 3 kötetben jelenhetett volna meg az iro-
dalomban. 

Ezzel szemben Schlatter a dogmatika és az ethika összetar-
tozásáról azt írja: „Hitvallásunkhoz az Isten müvéről szóló fej-
tegetéseink ép úgy tartoznak, mint a mi hivatásunkról szólók. . 
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Téves az a dogmatika, mely ethika nélkül operál, mivel annak 
tagadnia kell az akaratot s az Isten iránti kötelességet és szere-
tetet. Viszont erkölcsellenes az az ethika, mely az Istenről és az 
ő akaratáról való bizonyosságunk és ismeretünk nélkül jár el, 
mivel félrei-meri hivatásunk legjavát s nem vezet el, amire 
hivatva vagyunk, a termékeny munkálkodásra. Az a Szabály, 
amely szerint az isteni üdv- é s ' kegyelemadományról s a mi 
egyéni hivatásunkról szóló tan egységes egészet alkot, meghatá-
rozza úgy az egyes embernek cselekvőségeit, mint az igehirdetés 
s a tudományos theologia feladatát." Ugy látjuk azonban, hogy 
e meghatározás mellett az ethikai problémák mégis csak háttérbe 
szorulnak a dogmatikaiak mellett. 

Közelebb jár a problémához Wendt „rendszere". Abban a fel-
fogásában, hogy „a ker. hittan valójában a ker. ember erkölcsi 
rendeltetéséről s képességéről s nemkülönben az erkölcsi fel-
adatáról szóló tant mint integráló részt ő foglalja magában", 
Werrtle felfogásával találkozik. Azzal azonban, hogy az ethika 
főrészét „az istenfiúságról szóló tan" körébe utalja, egyrészt 
szorosabb kapcsolatot létesít a dogmatikával, mint Kahler és 
másrészt jobban óvja meg az erkölcsi tananyag szerves össze-
függését, mint Schlatter, sőt mindkettőnél behatóbban is tárgyalja 
az ethika és a dogmatika együttes és elkülönített tárgyalása 
mellett és ellen felhozható érveket „(Einführung in das theol. 
Studium" 12—22. 1.). S mégsem oldotta meg helyesen a dog-
matika és az ethika egymáshoz való viszonyának a problémáját, 
amelynek lehető megoldásához Pachali szerint más út vezet, mint 
amilyet Wendt-el együtt az eddigiek rendszerei követtek. 

A helyes megoldás azért nem sikerülhetett, mivel az eddigiek 
egyoldalúan a probléma megfejtésében a „credenda és agenda" 
régi sémáját követték. Schlatter formulája „az Isten müvéről és a 
mi hivatásunkról" is csak más kifejezése annak. Amiről itt szó 
van, nem más, mint amit Wohbermin „hit által feltételezett 
erkölcsiségnek" nevez. Az ev. hitfogalom egyoldalú intellektua-
listikus felfogásától kell itt óvakodnunk. A hitnek erős akarat-
oldala van, a mi nélkül holt orthodoxiává válnék. Az evang. 
dogmatikának · a hit eme erkölcsi életeleven oldalát ki kell dom-
borítania. Luther oly találóan mondja, hogy „a hit élő cseleke-
détek nélkül holt valami". Valójában „ein lebendig, mächtig, 
geschäftig, thätig Ding", ami épen a hit erkölcsi oldala. 

Troeltsch mondja egyik művében a dogmatikáról azt a keserű 
szót, hogy „az olyan tudomány, mely ma csak a legszűkebb 
theol. körökben van meg" s a theol. ethikának is oly hézagot 
tulajdonít, hogy alig érdemes az ő nevére. Ugy találja, hogy „a 
mai átlagos ethikának korunk élő s mozgató problémáihoz alig 
van valami köze", sőt egy Kierkegaard, Tolstoi vagy Müller 
Jdnös kulturproblémái iránt csaknem „teljesen vak és érzéketlen". 
Téliát majdnem a két rendszeres theol. tudomány létjogosultsá-
gát tagadja. És sokban igaza is van, bár nem tagadhatni, hogy 
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Stange „Einleitung in die Ethik" 1901 és főleg Herrmann „Ethik  
5. kiad. 1913. c. műve Schleiermacher és Rothe alapvető műve 
óta a rendszeres ethikai irodalom egyik legérettebb terméke. 

Hát kétségtelen, hogy az ethika és a dogmatika tudományának 
sok közös- tárgya van. Mint már fentebb is említettük, az ethika 
sok szakasza a dogmatikába s a dogmatika sok részlete az 
ethikába való. Ilyenek alapján lehet-e még azok elkülönített tár-
gyalásáról szólani? A dogmatika minden Frank-ié\e „tapasztalati 
jellege" mellett is a ker. kijelentés hitének megismeréséről" vagy 
„az egyházi dogmákról szóló tudomány", amint viszont a „cre-
denda és agenda" eddigi sémájával szemben az ethika nemcsak 
az erkölcsi cselekvőség szabályait, hanem egyúttal a ker. erköl-
csiségről való felfogásokat is ismerteti, amelynek azt kell taní-
tania, hogy mit kelljen cselekednünk. 

A ker. hitismeret kifejtése a dogmatika kétségtelen feladata. 
Ehhez tartozik mindenekelőtt a Krisztusban való kijelentésből 
eredő ker. istenismeret, azután természetszerűleg a Krisztusisme-
ret s az egész üdvkijelentés célja az Isten országa, mint isteni 
iidv- és kegyelemadomány a dogmatikában és mint megvalósí-
tandó feladat az ethikában. Az Istenről, a Krisztusról és az Isten 
országáról szóló tan képezik az evang. hittan egyediili „loci"-
jait, ami bizonyos tekintetben a hittan tananyagának összevonását 
vonja maga után 

Közelebbről a τ ethikában nem létező valóságokkal, hanem 
követelményekkel, nem a hittel, hanem az ő értékének ítéleteivel 
van dolgunk. így nem az akarat szabadságának vagy a lelki-
ismeret kérdése magában véve, hanem azok értékének megálla-
pítása az ethikus feladata. Az ethika tehát theologiai jellegű 
érték-tudomány, vagy mint Wandt nevezné: normativ értékű 
tudomány. S ez lényegesen különbözteti meg azt a dogmatikától, 
így p. o. a világ a dogmatikában mint Istennek alkotása szerepel 
s az erkölcstanban mint az erkölcsi célok megvalósulásának a 
talaja. Erkölcsi rendeltetésének a megvalósítása a ker. ember 
legfőbb feladata és életcélja, amiért is a világgal csak erkölcsi 
és nem vallásos viszonyban van. Természetes, hogy azért a val-
lásos és az erkölcsi szempontok találkoznak egymással. A ke-
resztyénségben a vallásos az erkölcsivel, az embernek az Istenhez 
való viszonya és annak erkölcsi értéke szorosan összetartozik 
egymással. Az Istennek megfelelő az erkölcsi s az Istenellenes 
az erkölcstelen. S igy van az az egyházzal is, amelynek láthatóra 
és láthatatlanra való megkülönböztetése nem más, mint az 
empirikus egyháznak az egyház ideálja szerint vall értékelése. 
Ebből következik, hogy a ker. theol. ethika a hittantól való kü-
lönbségében minden izében „a ker. értékelés tana" vagyis „a ker. 
normák elméleteamely szerint minden tapasztalati valóságot 
isteni rendeltetésének ideálja szerint kell mérlegelnünk és érté-
kelnünk. Konkrét emberi élet- és értékbölcselet keresztyén állás-
ponton tekintve. S ebben jut épen kifejezésre az ethikusnak 
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személyes ker. vallásos és erkölcsi meggyőződése egyaránt, mi 
nélkül már Schleier mach er is lehetetlennek tartotta az ő hires 
„ker. vallásos tudatával" a rendszeres theol. tudományt. De ebből 
egyúttal következik, hogy nem symbolum. nem is regula fidei> 
hanem a ker. ismeretben való oktatás a dogmatika és az ethika 

Az ujabb theologusok közül Troeltsch Schleiermacher és rész-
ben Rothe nyomán azt vitatja, hogy az ethikának általános mű-
velődés- és történetbölcseletnek kell lenni s a vallás a szellemi 
kultúra csak egyik bizonysága. Ezt az ú. n. „humánus" ethikát 
igazolja azzal, hogy a keresztyénségtől távol álló világban is 
sok magasztos és komoly erkölcsiséggel találkozunk s viszont 
az empirikus keresztyénséget senki sem fogja az erkölcsi töké-
letességgel azonosítani. Hangsúlyozza azt Mariilel-e\ szemben is, 
ki „System der Ethik als Grundlegung der Religion" c. művében 
a pogányság erényeire mint fénylő bűnökre való utalással Kant-
tal ellentétben az erkölcsiséget a vallásra alapítja. Szerintünk 
több az ethika, mint csupán általános történet- és kulturbölcselet 
s a ker. vallás sem azonosítható a kultura egy értékes darabjá-
val. Ezzel egyúttal hangsúlyozzuk, hogy a theol. ethikának nem 
kultúrával, hanem a ker. erkölcsi ismeret kifejtésével van dolga, 
amelynek világánál az általános emberi kultura javait és ered-
ményeit is értékelni kénytelen. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



A magyar theol. tudomány halottjai. 

1. Korbély Géza (1859 1916.) A letűnt esztendőben, épp az 
év utolsó napjainak az egyikén, nagy veszteség él te a magyar év. 
egyetemes egyház lelkészi karát, a közegyházat s a magyar 
tudományos világot egyaránt, mikor Korbély Géza, Eperjesnek 
országos hírű lelkésze elköltözött az élők hónából. Oly életkorban 
szólította öt magához az élet és halál szabatos Ura, amikor mi 
azt hittük, hogy szellemi kincses házából nagy gazdagságokat fog 
hagyni a hazai theol. tudománynak. Nagy fájdalmunkra nem igy 
történt. Dolgos kezéből kiragadta a tollat a halál, 

Megérdemelné, hogy megörökítsük itt is áldott emlékét, ha a 
tudománynak pusztán kedvelője, pártolója lett volna. A megboldogult 
azonban több volt. Rajongó, szinte mondhatnók: fanatikus művelője 
a tudománynak az igazi tudós nemes tulajdonságaival felruházva. 
Életének tragédiája, hogy nem adatott neki az isteni Gondviseléstől 
oly munkakör, ahol csak a tudomány művelésének szentelhette 
volna életét; de leginkább az, hogy búvárkodásának, lelkiismeretes 
történeti kutatásainak eredményét maga nem adhatta már át a 
tudományos világnak s egyházának. 

Korbély Géza a gömörmegyei Tornaiján született 1859-ben. 
Középiskolái elvégzése után a pozsonyi theol akadémiára iratkozott 
be, hol a mellett, hogy nagy szorgalommal mélyedt el az egyes 
tudományágak tanulmányozásába, egyúttal a „Gondolat" című 
ifjúsági lap jeles tollú szerkesztőjének is bizonyult. Tudása ki-
egészítése és mélyítése céljából a hallei egyetemre ment, honnan 
hazatérve budapesti segédlelkész lett Győry Vilmos oldala mellett. 
Itt annyira megkedvelték a már ekkor kiváló szonokot, hogy úgy 
tekintettek reá, mint a Deák-téri egyházközség jövendő lelkészére. 
Nem igy történt. Korhely ekkor a kicsiny csángó faluba: 
Krizbára ment, hol szeretettel gondozta kicsiny gyülekezetét, de 
itt egyúttal csendben, zajtalanul dolgozó tudós lett belőle. Szerény 
jövedelméből gazdag könyvtárat gyűjtött s úgy látszik, hogy theol. 
tanárnak készült. Krizbáról Zelenka Pál megboldogult püspökünk 
hívta maga mellé Miskolcra, honnan rövid idő múlva Sátoralja-
újhelyre távozott. Itt ismerték meg csodás szónoki tehetségét, s 
nagy tudását; ekkor lett neve szélesebb körben ismeretes. 1906-ban 
a nagymúltú eperjesi I. egyház hivta meg lelkészének. Itt kapott 
hozzá méltó megfelelő működési teret. Hamarosan sárosi főesperes, 
egyházkerületi főjegyző, pénzügyi biz. elnök, egyetemes jegyző, 
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kollégiumi ig. vál. elnök stb. lett. S mintha a tudásnak mindazt 
a gazdagságát s a munka birásnak mindazt az energiáját, ami 
benne felhalmozódott, egyszerre akarta volna itt érvényesíteni, 
lázas sietséggel, időt nem kiméivé, dolgozott. Állandóan szeme 
előtt állott Í917., amikorra szeretett egyházközségét és esperes-
ségét történetük földolgozásával akarta meglepni. Fáj nekünk, 
hogy azt az örömet nem érhette meg! Az 1916. év eleje mái-
betegen találta, azután sorvadt napról-napra; májusban Budapesten 
megoperálták ugyan s ugy látszott, hogy a régi munkabíró ember 
lesz újra. . . Nem igy lett... Az év alkonyán itt hagyta szeretett 
gyülekezetét, itt egész munkamezejét, kedvelt könyveit, s nagybecsű 
kéziratait... porhüvelyét december 29-én kisértük ki a miskolci 
csendes temetőbe... 

Korbély üéza sokoldalú egyéniség volt, legkivált azonban mint 
lánglelkű szónokot ismerték. Bámulatosan tudta érvényesíteni 
zengzetes nyelvünk hajlékonyságát. Ugy egyházi, mint hazafias 
beszédei mesteri szónoki alkotások. Beszédgyüjteményt nem adott 
ki, egyes beszédei szétszórtan, leginkább az ,Igehirdető"-ben 
jelentek meg. Mint újhelyi lelkész munkatársa volt Zemplénvár-
megye monográfiájának s a zempléni egyházak története kiváló 
ismerőjének bizonyult; ugvancsak Sátorajaujhelyen irta meg 
lelkipásztorkodás tanát, mely azonban nagy kárára a tudománynak 
nem jelent meg nyomtatásban. Kéziratban maradt, csaknem teljesen 
készen a sárosi ev. esperesség és az eperjesi ev. I. egyház 
története. Jól esik hinnünk, hogy utóbbi munkákat avatott kezek 
majd sajtó alá rendezik s hogy beszédeinek gyűjteményes kiadása 
se fog elmaradni. Méltó reá Korbély Géza, hogy művei széles 
körben is hirdetői legyenek annak a nagy munkának melyet itt 
végzett közöttünk! ^ ^ Dr. Deák János. 

2. Nóvák Lajos (1855 1917). Tizenhárom évi lelkészi és 20 
évi tanári működése után távozott el az élők sorából. A sáros-
pataki akadémia egyik büszkesége volt és számos munkakört 
töltött be becsülettel és mint igazgató (dekán), iró és nevelő 
nagy érdemeket szerzett. Nagy szónoki képessége és egyéb haj-
lamai a gyakorlati teologia mezejére utalták, melyet sikerrel 
művelt. Mélyreható elemző és erős bíráló eljárással igyekezett 
tanítványait erősekké tenni az igehirdetésben. Megjelent főbb 
munkái: 1. A kegyelet ünnepe. Sárospatak. 1891. 2. Vallássza-
badságunk emlékei és jutalmai. Ungvár. 1891. 3. Népszabadság. 
Egyházi beszéd 1848 március 15. ötvenedik évfordulóján. 4. A 
gyak. teologia mai munkaköre. Sárospataki főisk. értesítő. 1898. 
5. Ref. temetési énektár. Sárospatak. 1900. 6. Peresmatoni Nagy 
Gusztáv. 1844—1900. U. o. 1902. Számos cikk és könyvismertetés 
a Sárospataki Lapokban. 

3. Dr. Thúry Etele (1861 1917), lapunk érdemes főmunkatársa 
egyháztörténeti munkái révén lett széles körökben ismeretessé. A 
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Nóvák Lajoshoz hasonló erős fizikuma sem bizonyult elég erősnek 
a halállal szemben. Több évi rektori és lelkészi működése után 
1900-ban foglalta el a Tóth Dániel halálával megürült egyház-
történeti tanszéket a pápai ref. teol. akadémián, melyen azóta 
megszakítás nélkül működött. Önállóan megjelent munkái: 1. A 
fehérvár-csurgói ev. ref. egyház rövid története. Pápa. 1885. 2. 
A zánkai ev. ref. egyház rövid története. Budapest. 1886. 3. 
Bornemisza P. dunavidéki első ref. püspök élete és munkái. 
Budapest. 1887. 4. A révkomáromi ev. ref. egyház története a 
XVI—XVII. században. Budapest. 1889. 5. A veszprémi ref. egy-
ház története. Budapest. 1893. 6, Huszár Gál. Budapest. 1895 
7. A szent-antalfai ev. ref. egyház története. Pápa. 8. Az isten-
házának építése. Veszprém. 1896. 9. Az ev. szerint reformált 
magyarországi ker. egyház története. Pápa. 1898. 10. A dunántúli 
ref. egyházkerület története. I. Pápa. 1908. 11. Adatok a magyar 
prot. gályarab-lelkészek történetéhez. Budapest. 1912. Szer-
kesztette az Iskolatört. adattárt és a Μ. P. Egyháztörténeti adat-
tár VIII. évf. (D. P. L.) 

Ε három jeles munkás emléke legyen áldott közöttünk! 
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Voetiusmagyar könyvei. Voetius Gisbert utrechti theol. tanárnak 
(1634 76.) működése, a magyar diákok és a magyar ref. egyház 
iránti érdeklődése eléggé ismeretes. Annál jobban lehet sajnálni, 
hogy erről pontos adat aránylag kevés maradt fenn. Örvendetes 
azonban, hogy ezeket egy ujabbal van módunkban szaporítani. 
Előkerült ugyanis, vagyis jobban mondva hozzáférhetőbbé vált 
egy katalógus, mely úgy látszik Voetius könyvtárának jelentékeny 
részét foglalja magában. Cime: Pars prior bibliothecae variorum 
et Insignium librorum theologicorum et miscellaneorum reverendi 
ac celeberrimi viri D. Gisbert! Voetii..., etc. Utrecht 1677.' 
A pars posterior ugyanott 1679-ben jelent meg. Azoknak a 
könyveknek sajnos nem teljesen pontos — cimét foglalja 
magában, melyek Voetius-é voltak s amelyek halála után nyilvános 
árverésen voltak eladandók, ez lévén ugyanis a rendes szokás. 
.Magában foglal mintegy 5000 kötetet. Tekintve, hogy a 17. 
századból alig maradtak fenn Hollandiában ilyen katalogusok, 
kétszeresen értékes, hogy éppen az övé maradt fenn, ránk nézve 
pedig különböző szempontból fontos, különösen azért, vájjon e 
17. sz.-beli talán legnagyobb református theologusnak voltak-e 
segítségére magyar theologustól származó művek. A katalógust 
pontosan átnézve, különböző magyaroktól származó munkákra 
bukkantam: Enyedy F. János Disputationes XXII. Theologia 
Practicae de via salutis. Franeker 1648. (11. T. 8°.98.)2 Eszéki 
István. Prima veritas defensa. Utrecht 1666. (II. L. M. 12°.3.) 

Jászberényi Pál Examen doctrinae Ariano-Socinianae. London. 1662. 
(11 T. 8." 397.) Kismarjai Veszelin Pál Brevis institutio ad 
Cognitionen! Linguae Hebraicae. Franeker 1643. (II. 8." 647.) 
Nadányi János Florus Hungaricus. Amsterdam 1663. (I. L. M. 
12." 5.) Szathmárnémeti Mihály Tyrocinium Hebraicum Franeker. 
1667. (II. T. 8." 646.) Szegedi Kis István, Theologiae Sincerae 
loci communes (hely,· év ?) (II. T. 2." 55.) Técsi J. István. Virga 
Mosis. Leiden 1646. (11. T. 8." 515.) U. az. Clasis Evangelica 
Várad 1647. (II. 8." 622.) Tolnai F. István Λύχνος Λογικός, Franeker 
1659. (II. L. M, Γ2;0 122.) Azonkívül még két egyszerűen „Liber 

1 Egyetlen ismeretes példánya a íeideni egyet, könyvtárban, hová 1915-ben 
került, Voetius életrajzírója A. C. Duker ajándékából. 

- A zárjelben lévő számok a következőket jelentik 11. pars 2. Τ. 
Theo!.. L Μ. Libri Mise., az arab szám pedig a sorszámot. 

12* 



188 Miklós Ödíin. 

Hungaricus"-nak jelzett munka (II. L. M. 12." 64. 65.), melyeknek 
egyike hihetőleg 7sepregi Turkovics Mihály Perkins fordítása .vólt" 
(A lelkiismeretnek akadéktról. Amsterdam 1648.), melyhez Voetius 
tudvalevőleg ajánló sorokat irt, a másik pedig talán szintén a 
század közepén magyarra fordított és Hollandiában nyomatott 
munka, melyet talán mint tanár kapott emlékül valamelyik hallgatójá-
tól s amelynek fordítására talán éppen ő buzdította fel. Úgyszintén 
előfordul még II. T. 4". 258. sz. a. Canones Hcclesiasticí Hungáriáé 
et Transylvaniae, mely hihetőleg a szatmárnémeti zsinat végzéséből 
összeállított Geleji-féle kánonoskönyv. (Gyulafehérvár 1649.) s II. 
T. 8." 398. sz. a. Canones Fcclesiae Helveticae, Hungáriáé, 
aliárumque címmel, mely alatt pedig az alakot véve szintén 
tekintetbe a komjáti kánonoknak Várad 1642-iki kiadását kell 
keresnünk. Voetius ugyanis „Politica Ecclesiastica"-jában sűrűn 
foglalkozik e két kánonos könyvvel. Hogy ezek a magyar könyvek 
voltak-e kizárólag Voetius birtokában, igen kétséges. A Disputatio-
nes selectae Pars 1. ρ. 554. idézi pl. Temesvári Pelbárt Rosariumát, 
úgyszintén ismeretes, hogy Medgyesi Pál Treceníum viratus-a' 
is megvolt birtokában, miket hiába keresünk a katalógusban. 
Nem kevésbbé valószínű, hogy nagyszámú magyaroktól származó 
egyet, értekezések is voltak birtokában, mint a katalógus különböző 
számai alá beosztott és csak a professorok nevével jelölt disser-
tatio-kötegek sejtetni engedik. Érdekes körülmény, bár aligha 
lehet mélyebb okát keresni, hogy a magyar könyvek sok egyéb 
értékessel együtt csak a második ár.erésen, tehát két évvel később 
az előbbinél, kerültek sorra. Nagyon fontos lenne tudni azt is, 
vájjon Voetius ajándék útján vagy vásárlás révén jutott-e hozzájuk. 
A kilenc magyar szerző közt azonban csak öt volt kimutathatólag 
a tanítványa s mivel több csak Utrechtből eltávozta után adta 
ki könyvét, azért az ajándékozás esetében úgy kell tekinteni a 
szerzőket, mint akikkel δ levélileg érintkezett később is. Ha pedig 
vásárlás útján jutott hozzájuk, mi tekintve, hogy kézikönyvek is 
vannak a sorozatban, szintén nem lehetetlen, akkor ez eggyel 
több adat a magyar ref. theolcgia 17. sz-i. jelentőségét illetőleg. 
Legcélszerűbb és talán az igazságnak legmegfelelőbb mint két 
lehetőséget feltételezni. 

Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtár lll. kötetéhez 1712. sz. 
A R. Μ. Κ. III. kötetének első részében az 519. lapon van adva 
annak az egyetemi vitairatnak cime, mit lllyefalvi Sz. Miklós 
állítólag 1648-ban tartott volna. Fontos körülmény ezzel szemben 
először is, hogy lllyefalvi 1547. első felében valamikor iratkozott 
be Utrechtbe, honnan ugyanazon év szeptember 3-án már Leiden!: en 
találjuk. Viszont Utrechtben történt újabb beiratkozásáról nincs 
semmi nyom. Nyomósabb adat azonban az, hogy Voetius a 
Disputationes selectae pars 11. ρ. 8^7 868. lapján 1655-ben 
Utrechtben újból kiadta, hol a megvitatás időpontjául arab 

' Magyar könyvszemle 1916. 25X. o. 
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számokkal 1647. március 13-át jelöli meg. Feltételezhetnénk 
azonban, hogy ez utóbbi sajtóhiba, bár könnyebben téved a 
nyomdász a római számozásnál, amikor egységeket rak egymás 
mellé, mint amikor egy meghatározót arab számjegy van előtte, 
de egyéb okok is igazat adnak Voetiusnak. Ha összehasonlítjuk 
ugyanis a jelzett 1712. sz. művet a tényleg 1648-ban nyomott 
17Í1. számmal a címlapon a következő nyomdai különbséget vesszük 
észre. 1. Az évszám az 1712. számún régiebb formában "római 
számokkal van adva, mig az ugyanazon évben legfeljebb pár 
hónapi időkülönbséggel megjelent 1711. számú Szathmári Baka 
Pétertől való ugyancsak Voeiius Gisbert elnöklete alatt tartott 
értekezésen arab számokkal van megjelölve. 2. A nyomdász neve 
az 1712. sz. a. Noortdijcknek, mig a másik 1711. számún 
Nooirtyjcknek van irva. Lényegében a kettő ugyanaz, tehát nem 
hibás, csak más orthographiájú, igy nyomdailag azonnal feltűnő. 
3. Szembeötlő az ívjelzés is, mely C—F,. hihetőleg a C,. éppen 
a cimlap. Akiknek módjukban áll utánna nézni, valószínűleg be-
igazoltan látják azt. Már pedig ha tudjuk, hogy igen sokszor az 
egyetemi értekezések, melyek egyidöben a nyomdában összejöttek, 
egy és ugyanazon folytatólagos ívjelzéssel láttattak el, legfeljebb 
címlapot nyomtattak külön, akkor kétségbevonhatatlan, hógy e 
C ' F. ívjelzés egy olyan előző munkára utal, melynek ívjélzése 
A B.. esetleg A -C,. volt. Mindezek az adatok aztán pontosan 
kapcsolatba hozhatók az 1689. sz. a. Baczorii B. Melchior de 
Fide papistarum c. ugyancsak VOctius Gisbert elnöklete alatt 
ugyanazon tárgykörbe is tartozó értekezéssel. Ε munka nyomdai 
sajátságai a jelzett pontokban teljésen mégfelelnek az 1712-nek, 
elannyira, hogy pl. szintén 1647-ben, de az év utolsó hónapjaiban 
Noortdijcknél nyomtatott 1691. számú értekezésen az évszám már 
arab Számmal van jelölve, mit Noordijck ettől kezdve mindig 
hásznált eílentében Waésberggel, ki úgy az egyetemi érteke-
zéseken, mint egyéb munkákon jobbára római számokkal jélöli 
a nyomtatás évét. Nem felel még az 1712. Számún csupán az év-
számozás, mennyiben a római számok eggyel több egységet tar-
talmaznak és így adják az 1648-ik évet. A nyömdai sajátságok 
tehát már az 1689. számú munka mellett jelöli ki az 1712 sz. 
helyét. De ide utalja egyéb körülmény is, nevezetesen az, amit 
Voetius Gisbert disputának idejéről tudunk.' Ε szerint Voetius' 
rendesen szombati napon d. e. 10—12. és d. u. 2 4-ig 
szokott vitát tartani és a szokásos „loco horisque solitis," mely 
az értekezéseken olvasható, erre utal. Ha másként van a 
vita, akkor mindig jelölve van pl. 1730. sz. „hora prima," 
1313. 1814. másnapon, 1648-ban azonban márc. 13-ra szombat 
nem esett, ellenben igenis 1647-ben és pedig az 1689. sz. 
Baczoni-féle disputát követő héten, mely pontosan egy héttel 

! A. C. Duker. Gisbertus Voetius. Leiden. 1897-1914. II. k. 9—13'. ο. V. 
ö. Estenius. Oratio funebris p. 31. 
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előbb 1647. márc. 6-án tartatott. Tehát már ezek az adatok is 
bizonyítják, hogy lllyefalví kérdéses munkája, nem, amint hibásan 
fel van véve 1648-iki, hanem 1647-iki utrechti nyomtatvány s 
helye pontosan az 1689. sz. után van. 1790. sz. Nem olyan fontos 
ugyan, mint az előbbi, de mégis tévednének azok, kik a R. Μ 
Κ. III,, kötetének 544. lapján Szathrndri (Ötvös) Istvánnak 1651-ben 
megvitatott értekezése 3. részéről es tleg azt tartanák, hogy az 
s de Maets Károly elnöklete alatt tárgyaltatott meg. Ez nem 
ehetséges azon egyszerű oknál fogva, mert akkor már e professor 
nem volt életben, hanem az év április 20-án hirtelen elhunyt.1 

A harmadik rész azonban Voetius elnöklete alatt lett megvitatva, 
amint erről ugyanő tájékoztat, Politica Ecclesiestica-ja tom. 1. 
pars. II. ρ. 216.2 A jelzett értekezést ugyanis emez Amsterdam 
1666-ban megjelent művébe egész terjedelmében felvette szó-
szeritit, mert de Maets a jelzett értekezést „erudite et pro more 
suo perquam accurrate ac judiciose explicuerit. . . visum fűit, 
dictam disputationem absque ullius vocis mutatione integram 
hic potius exhibere" és „post obitum auctor (qui incidit in 20. Április) 
exctidendam et 10 Maji sub praesidio meo defendendam" s amely 
értekezés 3. része aztán a jelzett munka 242. lapján a következő 
cimet visel: „De sepultura mortuorum, Pars tertia. Quam D 
Caroly de Maetus p. m. Theologiae cum viveret, Professor 
eximius et Ecclesiae Pastor vigilantissimus conscripserat et ad 
editionem pararet, Quanique nunc Favente Deo Opt. Max. sub 
praesidio, D. Gisberti Voetii S. S. Theolog. Doctor ejusdemque 
Facultatis in inclyta Academia Ultrajectina Professor ac ibidem 
in Ecclesia Pastoris vigilantissimi. Publico examini subjicit 
Stephanus Szatthmdri Ungarus. Ad diem 10. Maji. 

1169. sz. A R. Μ. K. m t . 1168. sz. a. Baráti Kálmántól 1616. 
Franeker jelzéssel Szinnyei nyomán adott munkánál az évszám 
sajtóhiba, mert nem akkor, hanem pontosan száz évvel később 
1716-ban mint Ruardus Andala franekeri professor elnöklete alatt 
tartott egyetemi értekezés látott napvilágot, miként igazolja az a 
példány, mely az egykorú franekeri egyetem könyvtárának 
tulajdonaként jelenleg a Provinciáié Bibliotheek-ban (Leeuwardeu) 
őriztetik, de élénken igazolja az is, ami a magyar irodalomban 
is, Zoványi jól szerkesztett és irott Theologiai Ismeretek Tára-
nyomán ismeretes. Nevezetesen Andala Ruard 1665-ben született 
és 1701-ben lett franekeri tanár, végezetül az, hogy az első n agyar 
diák 1623-ban jelent meg Franekerben s ott ez idő előtt semmi-
féle egyetemi „exercitatió"-t nem írhatott. Az 1169. sz. munkának 
tehát semmi helye a „Régi Magyar könyv tá r iban nincs. 

Adalékok a Régi Magyar Könyvtár l—111. kötetéhez. A R. Μ. K. 
1. kötetéhez érdekes adat, hogy az imént jelzett Provinciai« 

1 Dr. Q. I. Loncq C. I. Historische schets der Utrecht'sche Hoosjeschool 
Utrecht 1886. ρ. 67. 

s V. ö. Duker i. ni. III. 4. 60. is. 
I. k. 13. o. 
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Bibliothek (Leeuwarden), mint az egykori franekeri egyetemi 
könyvtár tulajdonát őrzi a Szenczi Molnár-té\e Calvin-lnstitutiojá-
nak fordítását, Hanau. 1624. R. Μ. Κ. 1. 540. sz., a példány 
könyvtári száma Godgeleerdheid N". 784.), melyben Molnár a 
következőket jegyezte sajátkezíileg, mikor azt a könyvtárnak 
ajándékozta: Hunc librum Serenissimi Principis Gabrielis jussu, 
Heidelbergae aerumnabili laboré Ungarice versum, tandem post 
uaufragium, Hanoviae in exilio, typis editum, lllustri Acade-
miae Franekeranae gratulans in eam popularium suorum ingres-
sum, ac felicem adventantibus quoque precens successum, ac in 
ejusdem Academiae petens liberum introltum, amanter et obser-
vanter bonique ominis ergo offert et dedit Lib. M. C. Albertus 
Molnár Interpres per manum Venerandi Academiae ejusdem 
Antecessoris Domini Doctoris Sibrandi Lubberti S. S. Theologiae 
Professoris clarissimi ac veritatis divinae assertoris integerrimi 
Anno Christi Servatoris, Anno 1624 Ipso die festő Pentecostes." 
Hasonlóképen birtokában van ugyané könvvtár az amsterdami 
1685. kiadású, Tótfalusi Kis Miklós-féle bibliának (R. Μ. Κ. I. 
1324. sz., könyvtári szám: Godgeleerdheid. 93.),mely a kiadónak az 
ajándéka a következő bejegyzéssel: „Amplissimae Bibliothecae, 
quae pro lnclyt Academia Franekerana colligitur, ornamentis hoc 
qualequale adjicit Ν. K. lmpressor." E.helyiitt említem meg, hogy 
sejtelmem szerint Kis Miklós mindazon egyet, könyvtárakba, hol 
rragyarok tanultak, küldött ajándékba az általuk nyomott bibliák-
ból. Legalább is az utrechti senatus 1687. dec. 20-iki gyűlésén 
bejelenti Leusden professor, hogy ő egy bibliát kapott Kistől 
ajándékul az egyet, könyvtárnak a következő ajánlással: „Am-
plissimae Bibliothecae celeberrimae Acad. Ultraj. Hoc quicquid 
est ornandae adjecit Nicolaus Kis lmpressor 1687 " Az évszám-
ból egyébként azt következtetem, hogy ez a bibliának csak az 
újszövetségi kiadása (Amsterda i. 1687. R. Μ. Κ. I. 1359.) volt 
s amit talán már megelőzött az 1685-iki kiadásnak (a franekeri-
h^z hasonlóan) ajándékba adása, de nem vettek róla feljegyzést, 
mint most, nevezetesen a senatus azt határozta,1 hogy az ő 
nevében köszönje meg Leusden. Ez is egy adat különben Tót-
falusi Kisnek Leusdenhez való viszonyát illetőleg. Általában nem-
csak ilyen, hanem másnemű adatok is vannak, hogy magyar 
tanulók könyveket adományoztak az egyetemek könyvtárainak, 
hol tanultak. Tsernátoni István és Bóka Elekről fel van jegyezve, 
hogy a franekeri egyetemet gazdagították könyvadományaikkal.* 

1 Acta Senatus Academiae Ultrajcctinae. Tom 11 ρ. 22 (Kézirat. Genieente 
archief. Utrecht 139. sz.) 

'' Az előbbi Joan Cameronis Opera. Genevae 1642 (V. ö. Catalogus 
librorum bibliothecae publicae, quae est in Acad. Franekerana. Fr»neker 
1713. p. 48.), az utóbbi Nóvum Testamentum Graecum, ex vers D. Erasmi 
ad Graecam veritatem genuinumque sensum emendata, una cum Μ. Matthaei 
Glossa compendiaria in Nóvum Testamentum. Basileae. 1576. 4°. ajándékozta 
1768-ban. (V. ö. U. a. Continuatio II p. 2a és 25.. úgyszintén Syst Cat d. 
Prov. Bibi. van Friesland (LeeuWarden) V. ρ. 1607.). 
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Nem tartozik ugyan szorosan a tárgyhoz, de a magyar kultúr-
történethez mindenesetre érdekes adat. 

Az utrechti egyetem könyvtára pedig a R. Μ. Κ. II. kötetének 
106. és 281. számait őrzi, mely Gomarus Ferenc leideni, később 
groningeni tanár tulajdona volt s melyhez az akkor még a város 
tulajdonában levő könyvtár Gornarus halála után jutott auctio 
ntján 1641-ben, miként azt az 1718-iki utrechti egyet, könyvtár-
katalógushoz csatolt kézirati bejegyzések igazolják, melyeket egy-
korú készítője a városi Registerboekból vett át. Ez a két könyv 
más szempontból is és pedig abból érdekes, mert az egyik Dávid 
Ferenc, a másik meg Etiyedi György munkája, akikben mint 
antitrinitáriusokban Gomarus elvi ellenségeit látta, a jelzett 
munkákat sajátkezíileg irt jegyzetekkel látta el s azok állításait 
„Opera oir.nia"-ja (Amsterdam, 1664. Ezek között igen sok 
Gomarus kéziratos egyetemi előadása) egyes lapjain részben a 
megtámadottat, különösen Enyedit megnevezve, részben meg-
nevezetleniil azok egyes állításait iparkodott megcáfolni. Itt talá-
lom szükségesnek megemlíteni, hogy az amsterdami doopsgezinde 
(anabaptista) gyülekezet könyvtára szintén őriz egy példányt 
Envedi e művéből, ntely azonban későbbi (Greilinger 1670) ki-
adás. Talán érdemes lesz, ha eddig még nem nyilvánította valaki, 
úgy azt a gyanúmat kifejezni, hogy ezt a kiadást alighanem 
anabaptisták rendezték s í j tó alá, mert Groningen épen egyik 
főfészkük volt nekik abban az időben. A holland ana-
baptistákra pedig tudvalevőleg hamarosan (a 17. sz. elején) nagy 
hatással volt az antitrinitárizmus. 

Megemlítendőnek tartom még mint adalékokat, hogy a mái-
ismeretes holland leihelyek mellett még a következő helyeken 
találni a Régi Magyar Könyvtár 111-ik kötetének egyes számait. 
A már többszörösen emiitett Provinciáié Bibliotheek (Leeuwarden) 
szintén mint a régi franekeri egyetem tulajdonát őrzi a követ-
kező számú dissertatiókaf: 3989. 4084. 4085. 4180. 4182. és 
ugyané könyvtár még az 1077. sz. kéziratgyüjteményben, nyom-
tatásban azonban, a 4719. számút. Szegedi Kis István Theologiae 
sincerae loci communes c. munkájából az 5. kiadás (Basel 1608. 
R. Μ. Κ. III., 1052. sz.) egy példánya található az egykori Athe-
naeum-bibliotheekben (Deventer). Úgyszintén egy magánszemély-
nek ajándékából (19. sz. eleje) a Provinciáié Bibliotheekban 
(Middelburg). A rotterdami remontráns gyülekezet könyvtára 
pedig birtokában van Mogyorósi Elek Panoplia christiana. 
Franeker. 1641. c. munkájának. 

Miklós Ödön. 



Lapszemle. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift" cimű folyóirat 1916. (XVII,) 
évfolyamának utolsó három füzete van előttünk s ezek tartalmát 
akarjuk ismertetni. A 10. füzetben folytatódik és befejezést nyer 
Grützmacher R. H. erlangeni tanár cikke az ó- és az új-protestan-
tismus felfogásáról az egyházra vonatkozólag. Még az 1915-iki 
évfolyamban foglalkozott Grützmacher az ó- és az új-protestan-
tismus theologiatörténeti problémájával s kimutatta, hogy Troeltsch 
állásfoglalása több előfutó (igv pl. főleg Rothe, Dilthey s mások) 
gondolatainak összefoglalása. Az 1916-iki évfolyamban kezdte 
tárgyalni az egyház tanát s az előző füzetekben előadta már az 
egyház fogalmának történetét Lutherig. Most a 10. füzetben 
foglalkozik Rothe, az egyházjogászok (Rieker) és az újprotestan-
tismus felfogásával az egyházról. Griitzmacher kutatásai igen 
tanulságosak és kézzelfoghatóan mutatják, hogy az újorotestan-
t'ismus nem valami új fejlődés, hanem régebbi typusok megújítása. 
„Das „Neue" liegt darin, daß man „Altes" wieder vornimmt, die 
Enkel ihre Großväter gegen ihre Väter ausspielen." 

A mi három utolsó füzetünkben ismerteti azután Wallher V. 
rostocki tanár a német bibliafordításokat 1525-ig, melyek 
Luther fordításának vetélytársai voltak. Lundgreen tanár ismerteti 
az uj szövetség fáit, melyeknek imerete az uj szövetség magyaráza-
tánál elég fontos. Wohlenberg G. erlangeni tanár pár újszövetségi 
aprósággal gazdagítja ismereteinket, igy foglalkozik a Lk. 2 , u-ben 
található liymnus angelicus-szal s Harnacknak arra vonatkozó 
nézetével. Végül kiemeljük még Schling erlangeni egyházjogász 
dolgozatát a gör. keleti egyház jogáról általában s különösen 
Romániában, Bulgáriában s Görögországban, Rädel lelkész cikkét 
a dogmatika határairól s anyagáról és Drüseke fejtegetéseit Ján. 
1 4 . m a g y a r á z a t á r a . 

Az 1917-iki (XXVIII. évfolyam első fele vagy 1 6. füzete is 
rendelkezésünkre áll már ismertetés céljából. Az évfolyamot ebben 
az évb:n is Bezzel H. a nemrég meghalt bajor főkonsistoriumi 
elnök nyitja meg az ő szokott mélyen járó, eredeti gondolkodásra 
valló visszapillantásával az előző évre. Ehhez csatlakozik mindjárt 
két történeti dolgozat, az egyikben Weber bonni tanár Hamann 
és Kiergegaard, az; Irrationalismus e két prófétája alakjával toglal-
kozik, inig a másikban Cordier lelkész Rousseaut és a nemzeti, 
egységvallás problémáját teszi vizsgálódása tárgyává. Igen tanulságos 
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aztán Schlüter lelkész cikke Luther küzdelméről a kapitalismus 
ellen, melyből meggyőződünk, hogy reformátorunk mily alaposan 
ismerte már a kapitalismus lényegét és több javaslattal állt elő 
annak leküzdésére. Ha ezek közt pl. a kamatszedés tilalma ina 
inar teljesen el is avult, úgy a közbeeső kereskedés eltörlése, a 
justum pretium behozatala a ini háborús időnk sok nyomorúságára 
is jo volna. 

Grützmacher R. H. ebben az évfolyamban is szerepel megint 
az ó- és újprotestantismus problémája fejtegetésével, nevezetesen 
tárgyalja azoknak ethikáját. A harmadik füzetben tárgyalja a 
nemkeresztyén ethika typusait, az ötödik füzetben pedig a bibliai 
ethikát typikus sajátosságában. 

Igen érdekes a negyedik füzetben Schaeder kiéli tanár előadása 
a jelenkorkövetelményeiről a theologiával szemben, azután Uckeley 
königsbergi tanár oroszországi theologiai kurzuson tartott előadása 
az evangéliomról és a háborús kegyességről. A mi füzeteinkben 
bírálja azután Kunze greifswaldi tanár „Religion und Sittlichkeit " 
cim alatt Mandel Η. rostocki theologus müvét: „Die Erkenntnis 
des Übersinnlichen". Nem szabad elfelejtenünk Molwitz lelkész 
dolgozatát Luthernek a gyennekkereszlségre vonatkozó tanáról 

A 6. füzet Caspari erlangeni gyakorlati theologusnak van 
szentelve születése 70. napjára (1917. jan. 19.). Az erlangeni 
egyetem theol. tanárai irták a jubiláris szám cikkeit. Zahn Τ. 
Lukács 3. könyvéről értekezik, Lötz V. a kehely symbolumát 
tette vizsgálódása tárgyává, Bachmann a 30 éves háború és az 
egyházi ének témáját fejtegeti. Griitzmacher az erlangeni iskola 
által képviselt ethikai typusról értekezik, Jordan pedig az első 
erlangeni egyetemi prédikátoroknak az egyház hitvallásaival 
szemben elfoglalt álláspontját tárgyalja, Preuss H. végül Luther 
„Erős várunk" c. énekének rythmusáről irt igen érdekes cikket 
Még a nem rég elhalt Wohtenberg hagyatékából is hozza a füzet 
egy kis dolgozat vázlatát János jelenései könyvének gyakorlati 
felhasználásáról. 

Szóval a Neue kirchliche Zeitschrift1 most is igen ajánlásra 
méitó, tudományos theol. folyóirat, melynek tanulmányozása ér-
demes a fáradságra. 

A N. kirchl. Zeitschrift melléklete, mely azonban önállóan is 
rendelhető, a Theologie der Gegenwart"* cimű könyvismertető 
folyóirat. Ebből is is ismertetésre vár az 1916. évfolyam 6. füzete, 
melyben Wohlenbeig G. erlangeni tanár ismerteti az előző év új 
szövetségi irodalmát. 

' Neue kirchliche Zeitschrift, herausgegeb von D. Wilhelm Engelhardt. 
Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl Vierteljähr 
Mk. 2.50. 

5 Die Theologie der Gegenwart herausgegeben von Prof. I). R. H. 
Griitzmacher in Erlangen u Aa. Durch jede Blichhandlung wie durch die 
A. Deieherts;he Verlagsbuchhandlung Werner Scholl Leipzig Königstr. 25 zu 
beziehen Preis jährlich 3.50 Mk., für die Bezieher der N. kirchl Zeitschr. 
2.80 Mk. 
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Az 1917-iki évfolyam 1. füzete megint Grützmacher R. H. 
tollából való s ismerteti a rendszeres theologia irodalmát. Szerző 
figyelembe veszi a philosophiát is. A füzet végén Dymling svéd 
tanár ismerteti az északi országok theol. irodai nát. 

A 2. füzetben Uckeley königsbergi tanár sorba veszi a gya-
korlati theol. irodalmat s szól többek közt a Zöllner fősnper-
intendens által felvetett kérdésről is, vájjon nélkülözheti-e az 
egyház hitvallását s e kérdésre nemmel felel. Azután ismerteti 
a háborús prédikációkat is. 

Végül a 3. füzetben bírálja Grützmacher Gy. münsteri tanár 
az ó- és középkori egyháztörténettel foglalkozó legújabb könyve-
ket. Ezek közt van többek közt Hauck könyve, mely az Anglia 
és Németország közti egyházi vonatkozásokat tárgyalja, az egy-
házatyák müvei fordításának gyűjteménye s mások. 

A „Theologie der Gegenwart" röviden s eléggé alapos módon 
ismerteti a legújabb theol. irodalmat s így olyanoknak, kik az 
újabb irodalom ismerete színvonalán akarnak maradni, melegen 
ajánlható. 

D. Gy. 
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Imre L., Makkai S , Révész /., f Vásárhelyi József: Jézus 
Krisztus jó vitéze. Kolozsvár, 1916. 105 1 p. Ára 1 Κ 20 fillér.A tudós 
szerzők remélem - nem értenek félre, ha bevezetőleg úgy 
jellemzem művöket, hogy kedves, megszeretésre méltó könyvecske. 
Nem ismerek hasonló könyvet teol. irodalmunkban, mely a komoly, 
alapos tartalmat tetszetős, vonzó formával oly sikeresen egybe-
kötné és igy felette alkalmas arra, hogy a kezdőt mintegy 
játszva bevezesse a teologia problémáiba, de egyúttal meg-
szerettesse velők. Előnyös tulajdonsága az is, hogy bár négyen 
dolgoztak rajta, egységes szellem hatja át a munkát és kerek 
egészet alkot. Imre Lajos: A kálvinista lelkipásztor személyi-
ségéről és helyzetéről ir; teljes hozzáértéssel és idealista 
felfogással. Az azóta már Istenben boldogult Vásárhelyi /. 
A lelkipásztornak a bibliához való viszonyáról és igy ügye-
sen sorra keríti a bibliai tudományok minden ágát. Révész I. 
A lelkipásztor és a történelem cimen pompás áttekintést ad az 
egyháztörténelem, mint a ker. lélek történetének legfőbb tanul-
mányozási szempontiairól; Makkai Sándortól 2 tartalmas fejezet 
származik: A lelkipásztor és a filozófia és A lelkipásztor gya-
korlati munkássága. Az elsőben a rendszeres teologia egészen 
új beosztását adja és szépen megállapítja, hogy a lelkipásztornak 
annyiban van köze a filozofiához, amennyiben a filozofia rendü-
letlen meggyőződésű, öntudatos, hősies kálvinistává tehet. A 
másik fejezetben pedig a lelkipásztor gyakorlati munkásságának 
3 főirányáról szól (Igehirdetés. Vallásos nevelés. Lelki gondozás.). 
A inűvecskét befejezi Révész I. kisérő levele a diák olvasókhoz. 
Ebben kiemeli, hogy nem az intellektuális magatartás a fő a 
lelkipásztornál, hanem az, hogy a vallást át is élje. „Igyekezzél 
égni", köti minden teologusnak szivére, csöndes, állandó, benső 
izzással a többi aztán magától jön. Valóban, akárki olvassa 
át e könyvecskét, Kénytelen lesz konstatálni, hogy határozott 
nyeresége prot. teol. irodalmunknak. Csak kevés kifogást lehet 
tenni ellene. Hogy a kálvinista lelkipásztort és főleg az erdélyi 
viszonyokat tartja szem előtt, nem is hiba, hanem a szerzők 
körülhatárolt célkitűzéséből következik. De igenis, kívántuk volna 
a magyar teologiai irodalom teljesebb felsorolását. No, de ez 
egy második kiadásnál könnyen pótolható. 

Sz. Ö. 
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Dr. Ravasz László (a kolozsvári ref. theol. fakultás ny. r. 
professzora), A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Homiletika). A 
ref. egyházi könyvtár XI. kötete. Pápa, 1915. Ára: 

Ε mű már önmagában véve, megjelen sénél fogva gazdagítása, 
gyarapítása a magyar theologiai tudományos irodalomnak. Hiszen 
köztudomású dolog, hogy épen a homiletika terén, kiváltképen 
ág. hitv. evang. oldalon alig találkozunk magasabb színvonalú 
művel. S bár a szerző jóleső nyíltsággal s önismerettel az elő-
szóban vallja, hogy jelen munkája „nem mindenütt nyugszik olyan 
önálló kutatásokon, aminőkön egy igazán magas színvonalon 
álló tankönyvnek nyugodnia kellene", szóval, hogy még nem 
olyan érett, mint amilyennek kellene lenni: mégis örömmel kon-
statálhatjuk, hogy műve nagy haladást jelent. Mindenekelőtt 
dicséretére válik, hogy tárgyát oly kimerítő történeti alapon 
nyújtja, a szent beszéd fejlődését a homiletikai elvek kialakulásá-
val egybefoglalva. Mi is állítjuk, hogy csak az ismeri a jelenkor 
igehirdetésének lényegét, célját s törvényét, aki tudja, hogy hon-
nan ered. Csak azt sajnáljuk, hogy ezen történeti áttekintés sók 
helyütt nagyon hézagos s bírálatában nem mindig helyes. így 
p. o. feltűnő, hogy a középkori mystikusok közt Eckart mester, 
a legkiválóbb mystikus, nem talált helyet. Geiler von Kaisersberg 
a reformszónokok közé határozottan nem tartozik. Kissé seké-
lyes a reformáció lényegének meghatározása, vagy legalább nem 
olyan, hogy az lutheránus embert képes volna kielégíteni. Vala-
mivel jobb Luther jellemzése. Azon megjegyzéshez, amely „hires 
minták után" készült, t. i., hogy Luther theologiájában középkori 
barátnak maradt, én, részemről, kettős kérdőjelet csinálok. Még 
pedig azért, mert Luthernél, hál' Istennek, a theologust a ke-
resztyéntől nem lehet, nem szabad elválasztani. Hogy ő sok 
tekintetben középkori medrekben mozgott, az tény. Ez csak erős 
történeti érzéke mellett bizonyít. De azért az ő theologiája is 
reformátort theologia. Luther összehasonlítása Kálvinnal nagyon 
érdekes, de részben szintén félrevezető. így p. o. ezen állítás, 
hogy Kálvin Luther gondolatainak rendszerezője, gyakorlati meg-
valósítója. Ez nem áll. Kálvin Luthernek ellenlábasa, azaz egy 
egészen más keresztyén kegyesség képviselője. Kálvin nem szo-
rult arra, hogy másnak gondolatait végig gondolja. Volt neki saját 
gondolatvilága. S viszont Luther sem volt olyan zavaros „genie", 
aki csak homályosan „valamit" akart, anélkül, hogy tudta volna, 
hogy ezen „valamije" hová vezet. Volt Lutherben is világosság, 
csakhogy más, mint Kálvinnál. Az sem áll, hogy Luther ,,szeren-
csés természet", Kálvin ellenben „tragikus jellem" lett volna. 
Majdnem azt mondhatnám, hogy ez inkább megfordítva áll. 
Vagy milyen félrevezető azon állítás is, hogy Luther keresztyén-
sége „érzelmi" keresztyénség lett volna! Mintha nem épen Luther 
az lett volna, aki leghatározottabban minden rajongással szem-
ben állást foglalt! S mintha kiszárnítottan Kálvin az lett volna, 
aki a keresztyénséget Luther quietismusátő! megmentette volna! 
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Ilyennek t. i. tünteti fel szerző a Lntlier-féle kegyességet. Aka-
ratlanul is, mondja, ilyenné vált. . . De nem folytatom. Csak azt 
akartam jelezni, hogy itt a mű téves úton halad s esetleges 
második kiadásban gyökeres javítást kiván. Luther kortársai vagy 
barátai közül is lehetne egynehányat felemlíteni, p. o. Veit Dietrichet, 
Brenzet, Mathesiust és Osiander Lukácsot. A pietizmus hitszóno-
kai közül hiányzik ezen irányzat legkiválóbb, klasszikus kép-
viselője Gottfried Arnold s az ujabb korból Löhe, Harless, Hanns 
Lajos és Frommel Miksa, az „orthodoxok", Bitzius a liberálisok 
táborából. A skandináv egyházak a szerzőre nézve, úgy látszik, 
egyáltalában nem léteztek. Körükből legalább is a felette origi-
nális dán Beck Vilmos lett volna felemlítendő. Ilyen történeti 
átnézetnél nem szabad a sok névtől visszariadni. Azok indításul 
szolgálnak a behatóbb tanulmányra s ez utóvégre e téren, mint 
minden irodalmi kutatásnál, a főérdek. 

A mű második része foglalkozik az igehirdetés alapelveivel. 
Helyesen állapítja meg sz«rző, hogy az igehirdetés lényegileg 
kultusztényező, de mégis egyszersmind személyes bizonyságtétel. 
Ε két mozzanatnak egymáshoz való viszonyát szerző találóan 
igy határozza meg: „Mint ahogy nincsen felekezetnélküli, illetve 
felekezetközi kultusz, ugy nincs gyülekezeti igehirdetés, melynek 
felekezeti jellege ne volna." Tehát biztos egyházi kötöttség! Ezt 
örömmel konstatáljuk. Az épülésről szóló fejtegetések kissé saját-
ságos benyomást tesznek. Épülni olyannyira sajátos keresztyén 
dolog, nogy azt más úton, mint bibliai úton alig lehet megérteni. 
Itt az általános psychologia nem lehet a kiinduló pont. Döntő 
itt a specifikus keresztyén kegyesség, annak psychologiája. De 
ez - sajnos — az egész műben nem jut elegendő érvényre. 
Még ott sem, ahol a szerző egyenesen a hallgatóság lélektanáról 
szól. A prédikáció valóban psychologus, ha az ó és az új ember 
psychéjét szeme előtt tartja. Itt a szokásos lélektani schémákkal 
nem igen sokra megyimk. 

A harmadik rész a szent beszéd anyagával s alakjával fog-
lalkozik. Itt sem érthetünk egyet mindenben a szerzővel. De itt is 
látszik az ő komoly törekvése, hogy meggyőződése szerint a leg-
jobbat nyújtsa, illetőleg a legjobb mesterek ösvényén haladjon. 
Kár, hogy ezen mesterek nem mindig a legmélyebb szellemek 
s hogy szerző épen ezektől nyerte theologiai irányítását. Ezt 
őszinte sajnálattal konstatálom. Mert ez az egész, sok tekintetben 
igen értékes mű nagy kárára szolgál. Nem kutatom természete-
sen, mint más egyház szolgája,. hogy ezen theologia mennyire 
képes a református egyházat saját hitvallási alapján építeni. Ez 
azon egyház belügye. Saját egyházamra nézve nem épen áldás-
nak tartanám ezen theologia uralmát. Milyen „túlfinom", a sic 
és non sic közt himbálódzó p. o. mindaz, amit szerző Krisztus 
személyéről és a csodáról mond. Pedig ha a homjletikának vala-
melyik része, épen fontosságánál fogva, egészen határozott, vilá-
gos tárgyalást kíván, úgy ezen rész, amely az igehirdetés anyagár 
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ról szól. Ε tekintetben amúgy is már elég „homály" uralkodik 
hallgatóinknál, de még olvasóinknál is, úgy hogy azt inkább 
szétoszlatnunk, mint táplálnunk kellene. 

Ott, ahol szerző nem theologizál, ott ő nagyon világosan ir. 
így p. o. az alaktanban. Itt igen üdvös és hasznavehető útmuta-
tásokkal találkozunk, amelyek remélhetőleg tekintetbe is vétetnek. 

Dr. Ravasz László műve általában a legnagyobb figyelmet 
érdemli. Derék szellemi munka rejlik benne. Aki önálló meg-
figyeléssel olvassa, bizonyára élvezettel s haszonnal fogja tanul-
mányozni. 

Dr. Schmidt Károly fenő. 

Kmoskó Mihály: A sémi népek ős vallásának főbb problémái. 
Budapest. Szt. István Társulat 1915. ára 2 kor. 

A felolvasásként jelzett hosszabb tanulmányban (69. o.) szerző 
egy sokat vitatott nehéz problémát igyekszik megoldani. Munkájában 
a bevezetésen kivül szól a sémi Isteneszméről, szentség és 
tisztátalanságról, szent dolgokról, szent személyekről, áldozatról, 
szent idők s ünnepekről,halottak s túlvilágról. A themájára vonatkozó 
eddigi kutatások nagy részében azt a tévedést látja, hogy a 
szentírás világos bizonysága ellenére az evoluciónista elmélet 
kedvéért a zsidó népvallást a kinyilatkoztatott vallással össze 
kavarták. Ehhez járult egy másik fatális methodikai hiba, hogy 
a babyloni ékiratok vallási szövegét rövidesen a sémi géniusz 
termékének nyilvánították, holott azok legnagyobb részt a turáni 
eredetű szumir szellem alkotása. Az anikonikus nyugat sémi isten-
tiszteletet az anthropomorph szumir-babylon istenfelfogás inficiálta 
már korai időben. A sémi ősvallás megállapításánál a biblia régi 
adataira, továbbá a pogány arab vallás hagyományaira vagyunk 
utalva. Nagy szerepet tulajdonit az összehasonlító nyelvészetnek. 
Ez mutatja mindenek előtt, hogy az összes sémi népeknek közös 
szavuk van az istenség kifejezésére. Ha mindjárt az „él" szó 
ethymológiája vitás is, a fő az, hogy kizárólag az Isten fogalom 
jelzésére szolgál. Egy lévén a szó, egy a fogalom is, és igy a 
sémi népek a történelem előtti időben monotheisták voltak(!) 
Az e feltevés ellen felhozott érveket nem tartja helyt állóknak. 
Csodálja, hogy a katholikus Hehn is más véleményt jelent be 
azon az alapon, hogy az „él" közszó, mely ezért nem fejezi ki 
az istenség metafizikai lényegét. Szerző szerint minden ős 
szó ethymológiailag vitás, s igy csak "maga a tény áll, hogy ki-
zárólag az istenség jelzésére használták. A sexuális dualismust 
sem tekinti már az ősidőkben meglevőnek. Az istennő jelzésére 
nincs közös szó. Komolyabb ellenvetés, hogy e monotheismus 
a sémi vallások fejlődésének végén és nem annak elején keresendő. 
Am egyfelől Izraelt kivéve a fejlődés végén nem találunk 
monotheismust, másfelől az ős monotheismus alatt nem a 
nplytheismussal szemben öntudatos felfogásra kell gondolni. Az 
ős semi monotheismust ezért adott tényezőnek tekinti, mellyel szá-
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molni kell. Sajnálatos körülmény azonban, hogy az ösmonothuzmus 
a szellemekben való hitnek áldozatul esett. A sémi néplélek a 
sivatag titokzatos mélyét csodás szellemekkel népesiti be, melyek 
egyrészét barátnak, másrészét ellenségnek tekinti s ennek meg-
felelően lép velük viszonyba. A fejlődés további folyamán a 
daemonok elkülönülnek, nevet kapnak, majd istenekké lesznek. 
Ez a sémi polytheismus legtermészetesebb genezise. 

Emez ősmonotheismusnak megléte a későbbi fokozatokból is' 
következtethető, Így a szentség és tisztátalanság megkülönböztetését 
Smith totemismusával szemben úgy magyarázza, hogy az előbbi 
a tisztelet és szeretet érzését az utóbbi a félelem érzését váltoita 
ki. A szentség Istenre vonatkozik a tisztátlanság az emberre, 
amennyiben bizonyos veszedelmektől óvja meg. Az evolucionista 
elmélettel szemben a források, fák, sziklák és barlangok nem 
állanak egyes lokális istenekkel össeköttetésben. Közülük egyedül 
a fák tekinthetők az istenségnek szentelteknek. Az áldozat fogalma 
felfogása szerint az oltári szentség tanához hasonló. A fő momentum 
bennük az istenség fenségének elismerése, minden más magyará-
zází mód helytelen. A későbbi ünnepek egy része baal ünnep, 
de épen ezért nem eredeti, A holtak mellé tett étel nem a holtak 
kultuszára vonatkozik, hanem a halottak tovább élési hitére, 

Szerző nagy olvasottsága és széles látóköre nyilvánvaló. Kár, 
hogy azon hiba, amelyet több modern („protestáns") tudósnak 
tulajdonit: „semmit szabatosan bebizonyítani nem tudnak, hanem 
mindent valószínűvé tesznek, utóbb azonban elfelejtik praemissáik 
valószínűségét és azokból oly fölényes biztonságból vonják le 
következtetéseiket, mintha megdöbbenthetetlen tételekből indultak 
volna ki" - jórészt nála is meg van. Bár kezdetben elismeri, hogy 
a sémi ősmonotheismushoz közvetlenül hozzáférni nem lehet, az 
ingatag nyelvi alapon egy több tekintetben is kifogásolható ítélet 
alapján („egy lévén a szó egy a fogalom is") adott ténynek veszi 
azt, s nem hypothezisnek, holott tudományos szempontból csakis 
erről lehet szó. A feltételezett ősmonotheismus bizonyítására kissé 
erőszakolt módon igyekszik egyfelől a keletsémi vallást túlnyomóan 
szumir eredetűnek tekinteni, másfelől a tényleges sémi animizmust 
polydaemonizmust stb. későbbi visszafejlődésnek feltüntetni, 
amelyekből még kicsillámlik itt-ott a régi tisztább felfogás. Az 
objektivitás rovására a nagy szorgalommal s tudással összegyűjtött 
anyagot egyoldalú megvilágításba helyezi, más felfogás jogosult-
ságát kétségbevonván, holott olytéren, ahol a „valószínűleg." 
„esetleg," „véleményem szerint" megszorítások nagyon szükségesek, 
az apodiktikus itélettnondás alig felel meg a tudományos eljárás 
igazságának. Protestáns olvasót bántóan éri az első oldalon 
található „nihil obstat," „imprimatur" „védjegy." 

Kiss Jenő. 

Czeglédi Sándor, Izrael Mózes előtti vallásának nyomai, pápai 
ef. theol. akad. tanár. Főiskolai értesitő 1915. 16. 
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Figyelemre méltó megfontolásokat bocsát előre a probléma 
nehézségére vonatkozólag. Így hangsúlyozza, hogy mint minden 
népnél, Izraelnél is homályba van burkolva a vallás kezdete. Ezt 
komplikálja az a körülmény, hogy Izrael vallásának későbbi 
fokozatairól sincs megegyező véleményünk. Izrael is igyekezett 
a korábbi felfogása tökéletlenségét eltörülni. Mózes előtt nem 
találunk kimagasló egyéniségeket, kiknek vallás a homogén volna, 
csak átlag embereket, kiknek vallásában két, sőt több világnézet 
rudimentumai is megvannak. A visszafelé következtetés egyediili 
módszere sem kielégítő, mert Mózes korát sem ismerjük ponto-
san. Mózest is inkább érezzük, mint ismerjük; azonkívül Mózest 
elődeitől nemcsak fejlődési fokozat választja el, hanem olyan erő 
is, amely kivonja magát a tudományos kutatás eszközei alól. 

A nehézségek ellenére is a későbbi fejlődés szempontjából is 
igyekeznünk kell a főbb elveket megállapítani. Forrásul eddig 
a Genezis szolgált. Ám ezt, különösen a pátriarcha eloeszéléseket 
több oldalról megtámadták. Goldziher, majd Winckler, Jensen  
és mások mythologiai vonatkozásokat látnak bennük. A történet 
ktitikai iskola hivei a későbbi idők valláserkölcsi felfogásának 
a múltba való visszavetését. Stade oly költött elbeszéléseknek 
tekinti őket, melyeknek célja annak kimutatása, hogy a kanaánita 
szent helyek eredetileg is Jahvera vonatkoztak. Szerző mindezzel 
szemben azon véleményen van, hogy a patriarchák történeti 
személyek, bár a róluk szóló elbeszélés mondai jellege kétség-
telen. Vallásuk megrajzolásával azonban még adós az ószövetségi 
vallástörténet. A Genesistől, mint egésztől eltekintve, kizárólag az 
ószövetség mellékes megjegyzéseire vagyunk utalva, melyek kul-
tusz és erkölcsi szokásokra voatkoznak' Fontosnak itéli a gyászo-
lási szokásokat, bizonyos animisztikus képzeteket, tiszta és tisz-
tátalan állatok közt való megkülönböztetést. Wellhausen, ;Smith 
és Curtiss ide vágó munkái alapján hangsúlyozza, hogy a po-
gány arab világból való analógiák, mivel Izrael ősei is nomádok, 
értékesebbek a babylon-asszyr befolyásnál. Bár az ősmonotheiz-
mus hypothezise ma már a múlté, egyfelől Renan, ki a sémiták 
„monotheisztikus ösztön"-éről beszél, másfelől a panbabyloniz-
mus. az ujabb időben is védelmére kel. Ez irány egy komoly 
képviselője Baentsch, ki az Izrael szomszédainál, főkép Babylon 
és Egyptomban meglevő monarchikus polytheizmusra, valamint 
a papi körökben otthonos monotheisztikus spekulációkra utal. 
Szerző felfogása szerint azonban Baentsch több új problémát 
támasztott, mint ahányat megoldott. 

Szerző a Mózes előtti vallás csekély emlékeiből animisztikus, 
polydaemonisztikus és henotheisztikus rétegek meglétére követ-
keztet. Animizmus figyelhető meg a temetési és gyászolási 
szokásokban, melyek jórészt az elhalt szellemétől való félelmet 
mutatják, ezért nem lehet szó az ősök kultuszáról. Maga az 
animizmus is már csak mint egy régebbi hit maradványa van 
meg. A polydaenionizmus inkább tekinthető e kor vallási jellegé-

13 
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nek meghatározásaként. A lokális „έΓ-ek tisztelete, kik valamely 
kő, fa, forrásban, vagy mellette laknak, a még a Deuteronomium 
idejében is meglévő masszébák és asérák, mint az „el" tartóz-
kodási helyét jelölő kő, illetve faoszlopok, a tiszta és tisztátalan 
állatok közt való különbség tevés miben nem totemizmust 
lát, hanem a daemonoktól megszállt állatokra gondol — a még 
későbbi időben is meglevő különböző nevű daemonok, mind a 
polydaetnonizmusra utalnak. A polytheizmus feltevését, mire egyes 
törzsnevekből (God, Aser) s az „elohim" szóból következtetnek, 
mely valóságban a nem differenciálódott „él"-ek sokaságát jelzi, 
indokolatlannak tartja. 

A rövid 40 oldalra terjedő székfoglaló értekezésben, össze-
sűrítve és rendezve magunk előtt látjuk az ó szöv. vallástörténet 
egyik legégetőbb problémájára vonatkozó feltevések egész sorát, 
és egy valószínűnek tetsző megoldást. Nagy elismeréssel kell 
adóznunk a tudós szerzőnek ama megfontolt kritikáért, melyben 
a különböző felfogások érdemét és hibáit kiemeli s úgy a tör-
ténet-kritikai, mint panbabylonista irány túlzásaitól óv. Bár jogo-
san hangsúlyozza a wellhauseni irány nagy eredményeit, véle-
ményünk szerint Baentsch felfogását nem méltatja kellőképen. 
Amennyiben azonban épen a patriarcha vallásra vonatkozólag 
nyitva hagyja a kérdést s kifejezetten utal a történet-kritikai 
irány tovább fejlesztésére, illetve kiegészítésére s amennyiben 
Baentsch-et sem tekinthetjük a túlzó panbabvlonizmus hívének, 
égy Winckler-hez hasonlóan, hiszen amaz általános Ítélete mel-
lett, hogy a Mózes korabeli vallásosság Előázsiában túl volt már 
a polydaemonizmus fokán, nyomatékkal hangsúlyozza, hogy a 
mózesi vallás elvi különbségben áll minden más vallássál, úgy 
érezzük, hogy szerző felfogása és a történet-kritikai felfogás 
revízióját sürgető Baentsch közt nincs áthidalhatatlan ellentét. 
Várjuk és reméljük az erre hivatott szerzőtől a Mózes előtti 
vallási világnak további megvilágítását! 

Kiss Jenő. 

II. Peiröczy István és Révay Erzsébet levelei 1690—1699. 
A zayugróci gróf Zay könyvtárából közzéteszi Kovács Sándor. 
Budapest. 1916. VIII« 66 I. Ára 1 kor. 60 fii. 

Tököly Imre felkelése alkalmával közzétett kiáltványában 
„életét és vérét ajánlotta fel a szegény megromlott hazának az 
idegenek járma alól való felszabadításáért és a protestánsok 
vallásszabadságáért". És hívei mondották: „A mi vallásunk, 
evangelica Religiónk, nekünk mindenek felett legelső". Tököly 
több évi küzdelem után kénytelen volt 1690-ben Oláhországba 
meghátrálni és hosszú száműzetés után meghalt 1705-ben. Buj-
dosó hivei közt volt II. Petrőczy István generális is. Kovács 
Sándor a Magyar Protestáns Történelmi Emlékek új vállalata 
első sorozatának első számában most közli II. Petrőczy István-
nak, a rózsahegyi zsinat elnökének és feleségének, Révay Erzsébet-
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nek leveleit a férj bujdosó korából Ε negyvenkét levél általános 
érdeklődésre tarthat számot, mert megvilágítja a Tököly-féle 
magyar emigráció vívmányait és törekvéseit s a magyar nyelv 
fejlődése szempontjából is tanulságos. Örültünk volna, ha az 
érdekes levelek kiadója az elöljáró szóban a tiszteletreméltó 
házaspárról néhány életrajzi adatot közölt volna. A leveleket 
11. Petrőczy István Pózserovicán és Bukarestben irta, Révay 
Erzsébet leveleinek kelte pedig Szklabinya vára. Megható a 
levelekben az őszinte, intim viszony a derék házaspár közt. 
Petrőczy István így ir: Az én kedves édes Feleségemnek Révai 
Erzsébetnek adassék Szklabinya várában. Édes Feleségem, Isten 
áldása légyen rajtad, sok számos esztendeig is éltessen, kívánom. 
A levél zárószava: Ezzel Isten oltalmába ajánlak. Igaz hozzád, 
míg Isten éltet. Petrőczy István. Révay Erzsébet így ir: Mint 
szerelmes Uramnak ajánlom kegyelmednek holtig való igaz hív-
ségemet. Isten üdvössége sok szerencsés jókkal áldja meg 
kegyelmedet. A levél befejezése: Ezzel Isten oltalmába ajánlom 
kegyelmedet, maradván valamíg Isten éltet kegyelmednek igaz 
hites társa Révai Erzsébet - A levelek kiadója érdemes munkát 
végzett. Ha a füzet ára mérsékeltebb volna, akkor a mai drága 
időben nagyobb kelendőségnek örvendhetne. 

W. L. 

Vásárhelyi József: Pál apostol. Tanulmány az őskeresztyén 
vallástörténet köréből. Kolozsvár. 1916. A szerző sajátja. (144 1.) 
Ara 5 korona. 

Az előttünk lévő könyv a fiatalság lelkesedésével, de egyúttal 
könnyen hivésével és gyors ítélkezésével, mellyel párosul az 
idősbek generációi munkájának bizonyos kevésre becsülése, áll 
az ú. n. vallástörténeti iskola szolgálatába. A könyv érdeme, 
hogy összeállítja mindazt az anyagot, amely Pál apostol milieujé-
nek megismeréséhez szükséges. Összehordd nemcsak a Pál zsidó 
környezete megismeréséhez szükséges tudnivalókat, hanem főleg 
azon újabbkori szorgalmas kutatások eredményeit, melyek a hel-
lenisztikus világnak és kultúrájának megismerésére vonatkoznak. 
Ebből aztán szerzőnk Pál apostol személyiségére és tanítására 
nézve von le következtetéseket, illetőleg a rajzolt milieu ismeretét 
Pál apostolra alkalmazza oly módon s oly mértékben, hogy abban 
már kevesen fogják követni, akik az egész tekintetbe jövő anyagot 
s főleg Pál apostolt s leveleit igazán ismerik. 

üunkel, Wrede stb., kik Németországban annak a felfogásnak 
úttörői, hogy Pál apostol Krisztusképe nem érthető meg a synop-
tikusok alapján (persze előbb ezt a synoptikusi Krisztusképet 
depotencirozzák) s így neki egy már Krisztus előtt létező Krisztus-
képet kellett Jézusra alkalmazni, a német tudós lelkiismeretességé-
vel még beismerik, hogy ezt a Jézus előtti Krisztusképet 
történetileg kimutatni nem lehet. Ekkor jöttek a philologusok, 
mint Reitzenstein s mások és rámutattak a keleti pogány vallások 

13* 
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analógiáira s főleg a meghaló s feltámadó istenségben való hitre, 
mint a páli Krisztuskép forrására. Ebben követték theologusok 
is, mint Brückner, nálunk pedig most szerzőnk lép ezekbe a 
nyomdokokba. 

Ezzel meg van állapítva a szerző álláspontja, melynek vita-
tásába nem bocsátkozunk. 

Dr. Daxer György. 

Fosdick Ε. H.: Az imádság értelme. Fordította ifj. Victor  
lános. Budapest. 1917. Kiadja a Magy. Ev. Ker. Diákszövetség 
kiadóvállalata. (VIII. s. 253 1.) Ára 5 K. 

Ugyanaz·. A mester jelleme. Vezérfonal bibliai tanulmányozó 
körök és magányosok számára. Fordította ifi. Victor János. 2. ki-
adás. Kiadja a magy. ev. ker. diákszövetség. (201 1.) 

Dohányos János: Hol van megírva? Segédkönyv ismertebb 
bibliai helvek aiyors megtalálásához stb. Budapest. 1916. Kiadja 
a Μ. Ο. B. könyvnyomdája. VII. Hársfa-utca 33. (XVI. s. 299 1.) 
Ára kötve 3 s 3.80 K. 

Mindahárom könyv gyakorlati jelentőségű. Az első kettő 
bibliatauulmányozó körök számára való. Ezért fordíttatta le a 
Μ. Ε. K. Dsz. ' 

Az első könyv az imádságról szól. Tiz hétről gondoskodik a 
hét minden napjára egy-egy elmélkedésről, mely illő bibliai 
szakaszhoz csatlakozik és egy imával végződik, mely az imád-
ságos irodalom legjavából van kiválasztva. Minden hétre aztán 
szólnak heti jegyzetek (rendesen 5—7), melyek az előbbi elmél-
kedések gondolatait összefüggésben adják. Igv tárgyalja a könyv 
szerzője az imádság természetességét Istennel való társalgás 
voltát, Isten gondoskodását az egyénről, Isten jóságát, az akadályo-
kat s nehézségeket, a természeti törvény uralmát, a meg nem 
hallgatott imádságot stb. A gondolatok, melyek a könyv tartalmát 
teszik, a fiatalság gondolatvilágával számolnak, legnagyobbrészt 
helyesek, keresztyéniek, de nem lehet tagadni — nem maradnak 
mindig a keresztyén hit pleroforiája magaslatán, sokszor túlságosan 
megalkusznak az ellenvetésekkel. 

A 2. könyv ugyanazon szerzőtől származván,egészen hasonló 
mű. Ugyanígy oszlik bibliamagyarázatokra, melyek 12 hét minden 
napjára szólnak. Csak az imádságok hiányoznak. Jézus jellemét 
összeteszi az örömből, a nagylelkűségből, a felháborodásból, az 
odaadásból, a türelemből, az őszinteségből, az önuralomból, a 
rettenthetlenségböl, a szeretet értékfogalmaiból s végül festi 
alaplelkületét s teljességét. Az előszóban a szerző azt mondja, 
hogy a könyv célja nem az, hogy a Jézusról alkotott theologiai 
gondolatokhoz hozzájáruljon. Ha a könyv igy sok helyeset, jót 
is mond Jézus jelleméről, a legfőbbet ép azért nem mondja meg 
nekünk. Itt is jóformán csak a nagy erkölcsi mintakép gondolat-
körében mozgunk, a megváltó a háttérben marad. S igy ebben 
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a könyvben is annak a hiányát érezzük, mint az elsőben. Nem 
hiába tesz a szerző is néha úgy, mintha vallási ismereteink s a 
vallásos élet egymástól nagyon is távol esnének vagy tán ellen-
keznének is egymással, pedig azok kifejezik s megőrzik, tovább 
plántálják ezt. Az ellentét keresése itt legtöbbnyire gyanakvóvá 
teszi az embert. Röviden szólva: túlságosan moralizáló angol-
amerikai kegyességgel van dolgunk. A Diákszövetség iránti von-
zódásnak nem fog használni, ha továbbra is kizárólag ily lelki 
eledellel látja el diákjainkat. 

A harmadik könyv igen jó szolgálatot tehet minden lelkésznek-
vallástanítónak a prédikációra, tanításra való készülésnél. A bibliai 
gondolatok s idézetek felkereséséhez rendszeres· úton ad útba-
igazítást. Ez természetesen nem oly biztos s időt megtakarító út, 
mint a szótáralak, amilyen pl. a német Bunsen vagy a Calwer  
Bibelkonkordanz. De ha ilyen nem áll rend Ikezésiinkre, a fent-
idézett könyv is tehet igen jó szolgálatot. Azért használatra 
bizvást ajánljuk, annál is inkább, mert határozottan olcsónak is 
mondható. 

Daxer György. 

S. Szabó József, debreceni és sárospataki papok, a reformácó 
századában. Debrecen 1916. (Hegedűs és Sándor, Ára Γ20 K.) 

Szerző nagy szorgalommal és szaktudással állította össze a 
két város reformáció-korabeli papjainak - mind kiváló emberek-
nek a neveit. Sajnos, soknak közülük csak a nevét ismerjük, 
műveik, leveleik a háborús viszontagságok közepett elkallódtak, 
róluk is csak egy-egy rövid följegyzés maradt fenn. Ezeket a fel-
jegyzéseket kiváló kritikai érzékkel tudta a szerző egybevetni, 
levéltári adatok alapján ellenőrizni, és sok tévedést tisztázott és 
helyreigazított. Kár, hogy legalább egyeseknél nem állapította 
meg, hogy az illetők a lutheri vagy a kálvini irányzatnak hódoltak-e? 
Továbbá, ahogy Szegedi Istvánt követte működésének egyes szín-
helyeire, úgy ezt pl. Káimáncsehi Sánta Mártonnál is megtehette 
volna. Mert éppen a szerző műve mutatja, hogy reformáció-
korabeli történetünk kritikai átdolgozásra szorul. Ez irányban 
szerzőtől még sokat várhatunk. 

Tanulmánya a reformáció 400-ik évfordulójára, közelebbről 
Zwingii reformátort fellépésének emlékére készült. Szerző szerint 
a Zwingii reformátori fellépése egy évvel előbbre tehető, mint a 
Lutheré. Ez tévedés. Zwingii einsiedelni beszédeiben kikelt ugyan 
egyes babonák ellen amint ezt más felvilágosodott papok is 
megtették abban időben, — de magát a búcsújárást csak a 
második zürichi disputatió szüntette meg 1523-ban. Zwingii maga 
egész 1522-ig pápai kegydijat, penziót élvezett, reformátori fel-
lépését tehát csakis öt évvel a lutheri után tehetjük. 

Dr. Obál Béla. 
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Szent Ágoston vallomásai ford. Vass József dr. Budapest. Élet 
kiadása 1917. 1—II. kt. ára 6 K. 

Vass Józsefet elismerés illeti, hogy a világirodalom ezen egyik 
legszebb, legemberibb könyvét a latinul nem tudó művelteknek 
fordítási révén hozzáférhetővé tette. A fordítás előtt bevezetés áll. 
mely ügyesen megrajzolja Augustinus élete folyását és lelkének 
fejlődését jobbára a Confessiones alapján, holott jó lett volna 
Augustinus adatait ellenőrizni és megrostálni. Nem ártott volna 
az sem, ha Augustinus egyéb irodalmi működését s műveit 
legalább röviden említette és jellemezte volna annál is inkább, 
mert a jegyzetekben többször is hivatkozik Augustinus egyik-
másik munkájára. Hasonlókép szükség lett volna a munka 
szerkezetének elemzésére. Vasnak pusztán a Vallomásokon alapuló 
jellemzése egyoldalú, levelezésére ügyet sem vet, pedig e nélkül 
Aug. egyéniségének nem egy vonása rejtve maradt előttünk. (V 
ö. Thimme: Augustin. Ein Lebens und Charakterbild auf Grund 
seiner Briefe. Göttingen. 1910). 

Maga a fordítás azonban elsőrangú, művészi munka. Nemcsak 
az értelmet adja vissza híven, hanem az eredetinek sajátos 
hangulatát is. Vass szép munkája a felhozott kifogások ellenére 
is — határozottan nyeresége irodalmunknak. Teológusaink sok 
okulással forgathatják. 

Dr. Réjay József. 

Vallástörténeti forrásművek. Tudományos közhely, hogy alapos 
történeti tudás, a forrásművek gondos tanulmánya nélkül el nem 
képzelhető. Ez teljes mértékben áll a vallástörténet tanulmányozá-
sáról is, csakhogy itt az eszményi cél elérésének különös nehézségek 
állják útját. Hiszen a forrástanulmány idealiter a forrásoknak 
az eredeti nyelveken való tanulmányozását involválja, már pedig 
a vallástörténet mezején ez egyenesen lehetetlen, mert ma olyan 
tudós nincs, aki ha az ókori és modern kulturny elveket nagy-
részét bírja is, de a mai természeti népek nyelvét már nem képes 
mind elsajátítani. így tehát egy r?gy téren fordításokra van 
utalva mindenki, de ha ezek megbízhatók, akkor a forrástanulmány 
értékéből vajmi keveset veszít. Ez okból a jenai Diederichs cég 
három rendbeli vállalatát csak a legnagyobb örömmel üdvözöl-
hetjük, annál is inkább, mert a mostani viszonyok mellett a francia 
és angol forrásoktól úgyis el vagyunk zárva. Mindhárom még a 
világháború előtt indult meg, de jellemző a német szívósságra, 
hogy a világháború dacára nem akadt meg, még az első sem, 
mely pedig Kína vallását és filozófiáját tárgyalja. (Die Religion 
und Philosophie Chinas. Herausgegeben von R. Wilhelm). Ε nagy-
szabású vállalat tiz kötetre van beosztva, három részben: 1. A 
klasszikus vallás és filozófia. 2. A küzdelmek kora. 3. Táoizmus 
és szekták. Megjelentek pedig a következő kötetek ; l .Kungfu t se : 
Lunyü, 2. Laotse: Tao te king. 3. Mong-ko könyve 4—5. Liä-dsi és 
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Dsuang-dsi könyvei. Valamennyi gondos fordításban, bö jegyze-
tekkel és tájékoztató bevezetéssel. 

A másik vállalat cirne: Religiöse Stimmen der Völker herausge-
geben von Dr. W. Otto. Ez a vállalat belevág a cég azon 
tendenciájába is, hogy régi és új vallásformák ismertetésével egy 
új, modern vallásosság útját egyengesse. Megjelentek eddig: 1. Die 
Religion des Islam. 1 Von Mohammed bis Ghazali. Ford. J. Hell. 
1. Urkunden zur Religion des alten Ägypten ford. G. Roeder és 
3. a hires Bhagavadgita. Seil oeder Leopold fordításában. Mindkét 
vállalat sok újszerű adattal bőviti ismereteinket igy pl. Kung-futse 
korához és Mongko-nak a mesteréhez való viszonyát egészen új 
megvilágításban látjuk. Schroeder pedig szintén új kísérleteket tesz 
a Bhagavadgita számos rejtelmének megfejtésére. Igen fontosak az 
egyes kötetekben előforduló irodalmi utalások. Ha már e két 
vállalatnál is még külön ki kell emelnünk az egyes kötetek elő-
kelő ízlésű kiállítását, úgy a cég valósággal remekel a harmadik 
vállalatnál: Die Märchen der Weltliteratur. Három csoportra különül 
a német, európai és Európán kívüli népek mesegyűjteményeire 
mi csak épen megemlítünk néhány kötetet. A német népmesék közül 
Grimm gyűjteményét van der Leyen, Musäust (Richter L. pompás 
illusztrációival) Zaunert ádta ki. Egyenesen párját ritkítja a kínai 
népmesék kiállítása 23 eredeti kínai fametszettel sárga selyembe 
kötve; a kötet kiadója a már emiitett Wilhelm. Hasonlókép felette 
érdekesek a déli ocean szigeteiről összegyűjtött mesék. (Südsee 
märchen kiadta P. Hambruch). Itt is tanulságos képeket találunk, 
melyek bensziilöttek rajzai és díszítései alapján készültek. Hogy 
a népmesék tanulmányai beletartoznak a vallástörténet birodal-
mába, nem kell e helyen hosszasan fejtegetnünk. Hiszen ismeretes, 
hogy ma már el van hagyva az a nézet, hogy a mese a mítosz 
maradványa és ép ellenkezőleg a mesét tartjuk eredetibbnek. 
Nyilvánvaló, hogy a népmese nagyszerű fényt vet régmúlt időkbe, 
az emberiség primitiv, naiv gondolatvilágába, következéskép 
vallásos képzeteire is. A m'tológia mint tudomány mellé tehát 
teljes joggal lép a népmesekutatás és mindkettő tkp. az általános 
vallástudománynak, illetőleg etnológiának egyik ága. 

Helyszűke miatt e kiadványok értékét sem méltathatjuk részle-
tesen, de figyelmébe ajánljuk mindenkinek, mert tudományos 
okulás mellett esztétikai gyönyörűsége is lesz. 

Szelényi Ödön. 

Die Schriften des Neuen Testaments neu übersetzt und für die 
Gegenwart ertklärt von Prof. I). I). O. Baumgarten. W. Bousset 
etc. 21 28. Tausend. 3. verbesserte und vermehrte Auflage. 
Göttingen Vandenhoek u. Ruprecht 1917. Vorzugspreis geh. 18. Mk. 
in 4 Leinenbänden 2520 Mk. Jeder Band einzeln 7 Mk, geb. 
8-50 Mk. 
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Ez a inagyarázatos újszövetség, mely uj fordítást is ad, 
ismeretes lesz már minálunk is. Körülbelül tíz évvel ezelőtt adták 
ki legelőször a keresztyénség legrégibb okmányainak történeti 
megértése előmozdítására. Azért a magyarázat is, melyet nyújt 
történeti, vagyis újszövetségi iratainkat és az akkor szereplő 
egyéniségeket az ő idejűkből s környezetükből igyekszik meg-
érteni. Az uj fordítás, melyben az újszövetséget itt nyújtják, köz-
érthetőségre s elevenségre törekszik. A szellem, mely e magyarázatos 
mű íróit vezérelte, s a felfogás, melyet képviselnek, nem a 
hagyományos. Munkájuknál mint maguk mondják — minden 
theolog. iskolára és pártra való tekintetből szabadoknak tudták 
magukat. S ha igy sokat, amin az olvasó szíve csüngött, le kell 
rontaniok, sok eddig ismeretlent is akarnak vele megismertetni 
s mindenek előtt azt, ami lényeges s örök, akarják világossá tenni 
Szóval a .jelen kor mívelt embereit tartották szem előtt, mint 
olvasóikat, Azért Deissmann legjobban úgy is vélte e munkát 
jellemezni, ho-:>y „Gegeuwartsbibel"-nek, a jelenkor bibliájának 
nevezte. 

Az első és második kiadást Joh. Weiss adta ki. Ezen harmadik 
kiadás ujjáalkotása közben halt meg a tudós kiadó. Az uj kiadás 
elveit még ő állapította meg, egy kis részét még szerkeszthette 
is. Azután új kiadóknak kellett helyére lépniök. Ezt a munkát 
magára vállalták Bousset giesseni s Heitmiiller marburgi tanárok, 
azok, a kiktől a mű első tervezése kiindult. 

Előttünk van most az első és a második kötet a négy kötetből, 
melyből az egész mű állani fog. Az első kötet elején találjuk 
Jülicher Adolf marburgi tanár tollából az uj szövetség történetét 
Ebben szól a szerző először is az új szövetség gyűjteménye, 
vagyis a kánon keletkezése történetéről, azután pedig adja a 
szöveg történetét, ismertetvén a legfontosabb kéziratokat, fordítá-
sokat, hogy végül még röviden megemlékezzék a kritika legfőbb 
képviselőiről. 

Ezen bevezetés után kapjuk azután még ebben az első kötetben 
a három első, legrégibb evangéliomnak fordítását és magyará-
zatát. Ez a munka eredetileg Joh. Weiss tollából származik. A 
mostani k-iadásban Bousset V. dolgozta át, még pedig, amint 'az 
előszó megmondja, lehetőleg konservativ módon, vagyis úgy, hogy 
Weiss munkáján nem sokat változtatott. 

Természetes, hogy a három első evangéliom fordítását meg-
előzi egy bevezetés, melyben a sytioptikus kérdés ismertetése és 
lényegileg a két forrás hypothezis értelmében való megoldása 
található. Azután szól még itt a szerző a három evangélium 
anyagának történetiségéről, nevezetesen Jézus életéről, szavairól 
s azok történeti voltáról, a róla való hagyomány átalakulásairól, 
módosulásáról, bővüléséről, rajzolja Jézus jellemét stb. Szóval itt 
röviden összefoglalva kapjuk a mostan legjobban elterjedett 
szabadelvű evangélíomi kritika eredményeit közérthető nyelven, 
érdekes előadásban. 
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Magukat az evangeliomokat azután a szerző a kritika által 
kívánt sorrendben hozza, előbb Márk, azután Máté s végül 
Lukács evangéliomát: Az evangéliomok megfelelő szakaszokra 
felosztva jó fordításban és a megfelelő történeti s kritikai mélta-
tásban vonulnak el szemeink előtt. Világos, hogy a hozzáértő 
sokszor más véleményen is lesz, mint a szerző. De általában 
mégis oly munkával állunk szemben, melyből mindenki tanulhat. 

Ε kötet végén található egy Joh. Weisstől származó, a három 
evangéliom szerint három kolumnában a különböző forrásoknak 
megfelelő különböző színű betűkkel nyomtatott synoptikus 
tabella, mely a synoptikus probléma megoldását látható módon 
állítja szemjink elé. 

A második kötet az összes Pál apostolnak tulajdonított új-
szövetségi levelet foglalja magában. Itt is egy bevezetés Joh. Weisstől 
szól előbb- általában Pál leveleiről. Azután időbeli sorrendben 
jönnek az egyes levelek, mindegyik megint a saját bevezetésével. 
Az első és a második thessalonikai levelet Lücken V. lelkész, a 
galíciai és két korintlnisi levelet ' f íousset Α., a Philemonhoz, a 
kólossaébeliekhez és efezusiakhoz, valamint a philippibeliekhez 
írt leveleket megint Lücken, végül a pásztorleveleket pedig Koehler 
Ferenc lelkész fordította és magyarázta. Ezek közül ami könyvünk 
szerint valószínűleg csak a 2. thessalonikei és az ephesusi levél, 
valamint a pásztorlevelek nem származnak Páltól. A galatiai levéí 
Bousset szerint a tulajdonképeni Galatia és nem a római pro-
vincia lakósailiez van intézve. A 2. kor. levél feltételezte viszonyok-
rajzolásánál ugyan ez a szerző felveszi, hogy Pál a két korinth. 
levél írása közti időben egyszer személyesen is járt Korinthusban 
és egy levelet írt az ottani keresztyénekhez. A római levél 16. 
fejezetére nézve megemlíti természetesen magyarázója, Jitlicher, 
hogv sokan Pálnak egy másik Ephesusba írt levele töredékének 
tartják; de ő maga nem foglal állást ebben a kérdésben. 

Még sok más fontos kérdésre adott feleletre lehetne rámutatni, 
melyeket ily magyarázatos műben joggal lehet keresni, de itt 
legnagyobbrészt meg is lehet találni. De legyen az, amit emii-
tettünk, elég. Ebből is azt a benyomást nyerhetjük, hogy alapos, 
tudományos alapon álló s mégis közérthető nyelven írt munkával, 
a theoiogiai tudomány eredményeinek népszerűsítésével van 
dolgunk. 

Ha a mű kiválósága mellett még tekintbe vesszük a roppant 
olcsó- árt, melyen megszerezhetni, érthetjük, hogy eddig már 
három kiadást ért és kívánhatjuk, hogy az uj szövetséggel be-
hatóan foglalkozni akarók azt megszerezzék és tanulmányozzák. 
Ε célból melegen ajánljuk. 

Daxer György. 

Révész Imre: Bod Péter mint történetíró. Érdemes derék 
munkát végzett a szerző nemcsak azáltal, hogy az oly sokoldalú 
Bod Péter írói egyéniségének legkevésbbé méltatott oldalát, 
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történetírói munkásságát tette tanulmány tárgyává, hanem első 
sorban azáltal, hogy bár nemcsak feldolgozó, hanem kutató 
munkát is kellett végeznie — valóban kiválót nyújtott. Alakilag 
úgy, mint tartalmilag jeles, mintaszerű értekezés ez, mely szerző-
jének széles látóköréről és mélyreható, alapos tanulmányairól 
tanúskodik. Hellyel-közzel talán túlságos tömör szerkezetű s nein 
épen könnyű olvasmány, de kellő elmélyedés mellett mindenütt 
jól megérthető. Főjellemvonása a rendszereség és alaposság. 
Tárgyát minden oldalról tanulmányozza, vizsgálja és bemutatja. 

Legelső tette, hogy kijelöli azokat a szempontokat, amelyek 
szerint akarja megismertetni Bodot, mint történetírót, Az első, hogy 
vizsgálja történelmi felfogását, másodszor anyaggyiijtő és kritikai 
munkáját s harmadszor feldolgozó munkáját. 

Az első és legrészletesebb fejezete valóban mindenre kiterjedő 
figyelemmel megismerteti írónknak a történelem lényegét és fel-
adatait illető nézeteit. Általános nézetei alapján történetírását a 
tanító pragmatizmus történetírásának mondja. Azután méltatja 
vallásos világnézetének hatásá't s kimutatja, hogy mély vallásos-
sága dacára sem él vissza hitével a tudomány rovására. De aztán 
külön pontban szól az egyházi és hitelvi álláspont hatásáról és 
itt teljes tárgyilagossággal mutat rá arra a református egyházi és 
hitvallási szempont javára érvényesülő polemikus és apologetikus 
érve, mely Bod történetírásának legerősebb bélyege. Ahol csak 
lehet, mindenütt támadja nemcsak a katholikusokat, hanem az 
unitáriusokat is. Különben nem tud Bod tárgyilagos lenni az 
evangélikusokkal szemben sem, sőt mi több, saját egyházának 
más theologiai irányzataival szemben sem. A felvilágosodás 
irodalmát is elitéli, mert „a Filozófusok az eretnekeknek nagy 
Atyjaik." Szeizőnk helyesen nem is késik megróni Bod erős 
felekezeti elfogultságát, de másrészt tudja róla, hogy „egyházának 
és korának i^azi neveltje." 

Aztán rátér a hazaszeretet hatására. A vallásosság mellett ez 
a másik legerősebb mozgató ereje és meghatározó bélyege. 
Ugyan „az hazánk históriájának vizsgálását," csak „gyönyörűség-" 
képen, mintegy mellékesen űzte, de Révész kimutatja, hogy ezen 
a téren sokkal több eredménnyel és hatással dolgozott. Híres 
Magyarj Athenása „az író viszonyaihoz képest kiválóan sikerült 
és épenséggel nem túlzó apológiája a magyarság szellemi 
képességének." 

Révész maga is Bod írói egyéniségének ezt az oldalát méltatja 
leglelkesebben, de azért itt sem habozik rámutatni, elfogultságból 
folyó kisebb hibáira. Különösen kiálló túlzásokra ragadja politikai 
pártállása. Mint erős Habsburg-párti kurucvér létére! Lipótot 
a „gloriosae memoríae" Rákócit ellenben a „lázító" jelzővel 
ruházza fel. 

De szerzőnk szeme nemcsak az elfogultság jeleinek felfede-
zésében éles, hanem kellő megértéssel tudja érzékeltetni az 
az erényeket is. Azért külön tárgyalja a kvilsö hatások után az 
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önállóság jeleit. Nagy lelki önfegyelem bizonyságának mondja, 
hogy az általános tudományos, irodalmi, közéleti emberi értékek 
elismerésében sem hazafias, sem vallásos elfogultság nem kötötte 
be végzetesen Bod szemét. Athenásáról különbéit ezt a bizonyít-
ványt már kath. írók is kiállították. Joggal nyilatkoztatja ki tehát 
róla értekezésünk, hogy „általában becsületes őszintesége és 
tisztes mértéktartása legsúlyosabb elfogultságának közepett sem 
hagyja el. 

A második rész tárgya Bod anyaggyüjtó és kritikai munkája. 
Anyaggyűjtéséről a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik. Árny-
oldaléi azonban az okiratok közlésében való szűkszavúsága és 
kritikai gyarlósága. Kritikája teljesen fegyelmezetlen; a saját 
cgyházabeli kútfők iránti odaadása valóban naiv, inig a más 
vallásúak iránt bizalmatlan. Ott azonban, ahol a felekezeti el-
fogultságnak nincs tere, néha sikerült kritikai mérlegelést látunk. 
A szakasz vége részrehajhatl a megállapítása Bod helyének a kor 
történetírói között. 

Az utolsó rész a feldolgozó munkát tárgyalja. Hz Bod írói 
egyéniségének leggyöngébb oldala. „Alakító, szemléltető, egységbe-
forrasztó ereje általában nagyon kevés volt." Igen gyönge oldala 
a jellemzés is. De azért találkoznak helyek munkáiban, ahol az 
egyéni jellomvonásokat is sikerül meglátnia. Főpéldáit látjuk ennek 
az erdélyi református püspökök különös szeretettel tárgyalt 
életrajzaiban. 

Stílusáról sem mondhat semmi különös magasztalét. Magyar 
irása határozottan jobb és egyénibb latinjánál s szerzőnk meg-
állapítása szerint „a maga természetes, sohasem erőltetett folyá-
sával, nem erőtelen, kifejező fordulataival, elmés ötleteivel, 
példáival, anekdótáival, igénytelen és keresetijn, de megnyerő és 
kiapadhatatlan előadó készségével egyik nem ís méltatlan lánc-
szem XVIII, századbeli magyar prózánk fejlődésében." 

A dolgozat befejezése a mindenoldalú megvilágítás ered-
ményeiil annak mutatja be Bodot, a történetírót, ami: „a kora 
átlagán és egyénisége korlátain egészben véve túl nem emelkedő, 
szerény és fáradhatatlan munkásnak." S ha nem is zeng dics-
himnuszt a XVIII. század első magyar egyház és irodalomtörténet-
trójának magasztalására, azzal az elismerő nyilatkozattal búcsúzik 
íőle, hogy fő célját, a nemzete és egyháza iránt való nagy 
szeletből fakadó „használni akarást tökéletesen és maradandó 
hatással töltötte be." 

S midőn ezzel búcsút veszünk Révész Imre jeles dolgozatától, 
mely igazán nyeresége irodalomtörténetírásunknak, róla azt kell 
vallanunk, hogy Bodnak a történetirónak eleddig kevéssé feltárt 
és méltatott képe immár élesen, tisztán áll az utókor szeme előtt. 

Dr. Magyar Győző. 
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Kisebb ismertetések. Studiosus Joviális: Englische Bienenfabel. 
Beitrag zur Geschichte der englischen egoistischen Utilitätsmoral. 
Pozsony-Leipzig 1916. 32 lap. Ara 60 fillér. 

Ε derék művecske az etika történetének egy különc alakját 
vezeti elénk az angol Mandeville-t, aki a „Méhek meséjében" 
felveti azt a kérdést, hogy az erkölcsi tényezőnek mi a jelemősége 
a társadalom és kultura fejlődésére és azzal felel,, hogy káros, 
mert az önszeretet, a bűn, az erkölcstelenség a haladás forrása, 
az erények érvényesülése ellenben a durvaság állapotába sülyesz-
tené vissza az emberiséget. Ezt példázza egy méhkas történetével,· 
amely a gazdag társadalom minden kellemét élvezi, de mely egyúttal 
át van hatva mincíen bűntől. A méhek tehát Jupiterhez igazságért 
könyörögnek,ez mégis adja nekik, de az eredmény, hogy a méheknek 
most minden ereje, gazdagsága, hatalma, teljesen aláhanyatlik. 

Tudós szerzőnk prózai fordításban adja a müvet és annak 
keletkezését, történeti hátterét és erkölcsi tanulságait minden 
oldalról megvilágítja; hozzájárul kiadásának időszerűsége, hisz 
mindennap jobban látjuk az angol nép sötét jellemvonásait és 
szomorú dolog, hogy emelkedését, világhatalmát épp ezeknek 
látszik köszönni. A jól megírt dolgozatot szívesen ajánljuk. 

Népszerű főiskolai előadások. A debreceni egyetem tanárai 
igen helyesen fogják fel a maguk és az egyetem hivatását, 
amidőn tudományukkal nem zárkóznak el hermetikusan a nagy 
világtól, hanem az egyetemet a város egész kulturális és, tudományos 
életének irányító tényezőjének fogják fel és ezért a művelt közönség 
számára is tartanak előadásokat, így akarván a közműveltség 
terjesztéséhez hozzájárulni Már egy egész kis könyvtárt tesznek 
ki az eddig megjelent, a legkülönbözőbb tárgyakat felölelő elő-
adások, melyek sorrendje a következő: Pokoly József: A háború. 
Kiss Géza: Háború és jogrend. Kovd'cs Gábor: A világháború 
közgazdasági okai. Dar kő Jenő: Az ősmagyar hadiszervezet és 
taktika. Teghze Gyula: A világháború és a nemzetközi jog. 
Kenézy Gyula: Háború és sebgyógyítás. Tankó Béla: A filozófia 
problémája és problémái. Lencz Géza: A háború etikai megítélése. 
Tankó Béla: A háború értékelési tanúlsága. Haendel Vilmos: A 
hatalmi csoportok erőmérlege. Iványi Béla: A magyar tüzérség 
fejlődésének vázlata a XV. és XVI. században. Mitrovics Gyula: 
Az eszthétika alapvető elvei. 

A legtöbb tüzet mintája annak, hogyan lehet a tudományos 
alaposságot szine, élvezetes előadással egybekapcsolni. A füzeteket 
Bernolák Nándor professzor rendezte sajtó' alá és Csáthy Ferenc 
könyvkereskedő adta ki. Áruk íjiérsékelt. Melegen ajánljuk 
tanulmányozásra. 

Görgey Albert: A Görgeyek és a reformáció. Igló 1916. 
A Görgey családnak e jeles sarja nem először lép elénk. 

Már első nagyobb művével (A topporci és görgői Görgey nemzet-
ség történetéből Igló 1908.) általános figyelmet keltett és történet-
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írói érzékéről mindenkit megyőzött. F.gy másik értekezésében 
(1908.) Somebody néven Görgey Artúr és Kossuth működését 
állítja szembe és az elhallgatni nem akaró vádakat sorra cáfolgatja, 
megdöntvén különösen Kacziány Géza adatait. Legújabb munká-
jában gondosan összeállította mindazt, ami a Görgeyeknek a 
reformációhoz való viszonyát illeti. Kimutatja, hogy a család 
legnagyobb része már a XVI. sz.-ban protestáns lett és védője 
a szepesi protestantizmusnak, meg a nemzet szabadságának, de 
e miatt nem egy ág sokat szenvedett (kivált a toporci és görgői), 
míg a katholikusnak megmaradt Benedek ágnak aránylag jó dolga 
volt. Szerző 22 fejezetben ismerteti az egyes ágak magatartását 
és sorsát és 19 genealógiai táblával szerelte fel művét, mely 
igen becses adaléka a magyar nemesi családtörténetnek, de 
egyben a magyar művelődéstörténetnek is. 

Szelényi Ödön. 

Új könyvek. 
Szent Ágoston vallomásai ford. Dr Vass J. I - I I . kötet. Bpest. 1917.Ára6K. 
Kéky La jos : Baksay S. Budapest 1917. (Költők és írók). Ara 3 kor. Görgey 
Alber t : A Görgcyek és a reformáció. Igló. 191(5. Ára 3 korona. Bar tók 
György: Háború, közművelődés, nemzetnevelés. Budapest 1916. Ára 3 K. 
A. Kovács: Die geschichtliche Stellung des Ungartums zum Weltkriege. 

Pozsony 1917. 
Dr. Kovács J. Is tván: Nemzetnevelésünk. Budapest 1917. Ara 40 fillér. 
Varga Jenő : A tulajdonságok tanáról. Debrecen 1917. 
Durkheim-Bal la An ta l : A szociológia módszere. Budapest 1917. 
t Mikulik J.: A gömöri ág. h. ev. esperesség története. Sajtó alá rendezte 

Kovács Sándor. Pozsony 1917. Ára 5 korona. 
Dr. Kovács Is tván: Az űrvacsorai kehely kérdése: Budapest 1917. 
Drummond Η.: A keresztyénség programmja ford. Thaly L. Budapest 

1917. Ára 40 tillér. 
Tildy Zol tán : Jézus föltámadása Pápa 1916. Ára 2 korona 50 fillér. 
Szabó László- A Rousseau probléma. Budapest 1917. 
Dr. Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond·. Debreceni Lelkészi Tár. XIII. 

Ára kötve 16 korona Debrecen. Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. (I. 
Theologiai értesítő. II Beszédek és imák különféle istentiszteleti alkalmakra 
111 Értekezések és egyéb kisebb dolgozatok a theologia köréből. 

Ágoston Pé t e r : A zsidók útja. Nagyvárad 1917. Ára 6 korona. 
Dr. Prusz inszky Pál : Farkas József emlékezete. Budapest 1917. Ára 4 kor. 
f P é k á r Károly: Magyar Kultura. Budapest 1917. Ára 12 korona. 
Szereniley Barna : Drummond és a drummondizmus. Kisújszállás 1917. 
Dr. Kiss Elek: Az értelmi és erkölcsi nevelés viszonya. Kolozsvár 1916. 

Ára 5 korona. 
D. Géza Lencz: Der Aufstand Bocskays und der Wiener Friede. Debrecen 

1917. Ára 10 korona 40 fillér. 
19 Molnár Oszkár : Meumann E. élete és munkássága. Budapest 1917. Ára 2 Κ 50 f. 

Szimonidesz La jos : férfias hit. Debrecen 1917. 
E. ívtiklós: De. schrijver v. A. v. Poot's „Naavvk. Verhaal. Utrecht 1917. 
Dr. Varga Zs igmond: A bibliai őstörténetek újabb kritikai megvilágítása. 

Debrecen 1917. 
Bereczky Sándor : A keresztvénség megalapításának a története. Budapest 

1917. Kókai. 
Dr. Gergely György: Ferenc Józsefről. Két beszéd a tanulóifjúságnak. 

Máramarossziget 1917. 
Dr. Gergely György: A máramarosszigeti ref. jogakadémia múltja. Mára-

morossziget 1915. 
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Dr. Hadszega Gyula: Szentírási Kánon és szövegtörténet tekintettel a 
keletiekre. Ungvár 1917. Ára 6 korona. 

Lic. Rácz Kálmán: Aliért is vagyok én keresztyén? Pápa 1917. Ára 6kor. 
br. Podmaniczky P á l : A keresztyén kultusz lényegének kifejtése vallás-

pszichológiai és dogmatikai alapon. Pozsony 1916 
Szimonidesz L a j o s : A világ vége. Budapest 1917. Ára 1 korona CO fii lé ι. 

(A Jé/.us látomásairól szóló könyv.) 
Enyváry J e n ő : Filozófiai szótár. Budapest 1918. ára 3 Κ 50 filier. 

Jubileumi irodalom. 
1. Kovács S á n d o r : Protestáns Esték. III. Budapest 1916. 
2 Öt Préd ikác ió a reformáció négyszázadik emlékévére. Elmondatott a 

Kolozsvári akadémiai istentiszteleten. Kolozsvár 1917. 
3. Paul ik J á n o s : Határmesgyén Egyházi beszédek és imák a reformáció év-

fordulójára. Budapest 1917 
4. Za thureczky Lász ló : Szocializmus és reformáció. Nyitra· 1917. 
5. Wolf Józse f : Luther. (Ünnepi. játék) Losonc 1917. 
6. Szeghalmi Gyula é c Tó th József : Erős várunk nekünk az Isten. Emlék-

füzet 1917. 
7 Görgey Alber t : A Görgeyek és a reformáció. Igló 1916. 
S. S. Szabó Józse f : A magvar reformáció könyve. Debrecen. Hegedűs és 

Sándor 1917. 
9. Uray S á n d o r : Emlékkönyv a reformáció 400 éves jubileumára. Debrecen 

1917. Hegedűs és Sándor. 
10. Dr. Masznyik Endre : Luther. Népies életrajz. Budapest 1917. Ára 1 kor. 20fill. 
11. Reformáció . Költemények gyűjteménye. Kiadja a Luthertársaság. Ára 

80 fillér Budapest 1917. 
12. Ima g y ű j t e m é n y . (Tót nyelven.). Ára 1 korona 40 fillér. 
13. Énekgyü j t emény . (Tót nyelven.). Ára 4 fillér. 
14. Jubi leumi emlékfüze t . (Tót nyelven ). Ára 1 korona. (Straz na Sione. 

Kiadása Modor). 
15. Mart in Luther . A Tranoscius társaság kiadása. Liptószentmiklós. 
16. Rédei Károly: Mit köszönhetünk az áldott reformációnak? Szentbeszéd. 

Budapest Scholtz testvérek. 
17. Kapi Gyula : Gyermeklant. Sopron 1917. 
18. Payr S á n d o r : Á soproni ev. egyházközség története. I. Sopron 1917. Ára 

12 korona. 
19. Tör te l i L a j o s : 1517—1917. A jubileumi esztendő intése harctéri katonáink-

hoz. Budapest Scholtz Testvérek. Ára 30 fillér. 
20. Há laadó énekek a reformáció 400-ik évfordulójának emlékünnepeire. 

Budapest Scholtz testvérek 1917. 
21 W a g n e r L a j o s : Dr. Luther Márton egyházi énekei. Pozsony 1917. Ugyanaz 

németül és tótul is.) 
22. Szimonidesz La jos : A mi hitünk Elmélkedések és beszédek a ref. 400 

éves jubileumára. Ára 1 korona 20 fillér. Budapest Scholtz testvérek. 
23. Hadorn - János i : Férfiak és hősök Debrecen Hoffmann és Kronovitz. Ára 

3 korona. 
24. br . Podmaniczky P á l : A reformáció neveléstörténeti jelentősége. Sopron 

1916. 
25. Dr. Szelényi Ödön: A magyar ev. nevelés története a reformáctótól nap-

jainkig, Pozsony 1917. 
26. T a k a r ó Géza : Emlékkönyv a reformáció 400 évfordulójára. Kiadta a Bet-

hania egyesület Ára 4 korona. 
27. Ba j a Mihály: Ünnepi hangok. Debrecen Hegedűs és Sándor. Ára 1 kor. 
28. Emlékfüze t a reformáció 400 éves évfordulójára a zólyomi egyházmegye 

által megtartott ünnepélyére. Besztercebánya 1917. 
29. Székely András : Erős vár ami Istenünk. Emlékfüzet 1917. Ára 60 fillér. 
30. R é v é s z J á n o s : Három jubiláris beszéd. Ára 1 korona 20 fillér. 
31. G- W a g n e r : DasJubiláumsjahr sei ein Konfirmationsjahr. (Feldbr.) Késmárk. 
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32. A lőcsei ev. e g y h á z k ö z s é g története. írták Illgenn Α., Vozáry M., Kauffmann 
Au , Förster R., Hritz L., Artbauer Gizella, Grosch Ö. Lőcse 1917. Ára 5 K. 
33. Dr. Veress I s tván ; A reformáció, mint a szabadság elve. December 1917. 
34 T a k a r ó G é z a ; Reformáció és Demokrácia. Budapest. Kőbánya 1917. 

A háború uallásos irodalma. 
511. Kozlay K.: Meleg üzenet a hideg havasokba. Kiadja Pöstyén és vidéke 

közönsége. 1916. 
116. Uray Sándor : Hadifoglyok őrangyala. DebrecenHoffmann ésKronovitz 1917. 
117 D. Schmidt Κ. J . Sieg! Ein üs tergruss am unsere ev. Mannschaft Α. B. 

im Felde, magyarra és tótra ford. Krcsméry J. Pozsony. Éder 1917. 
118. Szalay Mihály: Kereszt után diadal. Nagypénteki és húsvéti üzenet 1917. 
119. E l ő r e ! Vallásos röpiratok 1 — 17. stám. Komárom 1916—1917. 

(Ismertetni fogjuk)·. 

A reformáció 400-dos jubileumának irodalmi meg-
örökítése. 

Sok szép eszme és terv nyert megvalósulást most a reformáció 400-dos 
jubileuma alkalmából. Ha bennünket a háború átka nem vert volna meg, még 
nagyobb és maradandóbb emlékekkei tudtuk volna megörökíteni a nevezetes 
évfordulót s ünneplésünk örömteljesebb és magasztosabb lenne. Igy meg 
kell elégednünk azzal, amit a mostoha viszonyok között tehetünk. Monumen-
tálisabb irodalmi művet sem tudunk a jubileum emlékére létrehozni, de 
örömmel látjuk, hogy a nagy közönség számára egyes buzgó emberek és 
könyvkiadók érdemes munkákat bocsátanak közre. így most egyszerre két 
szép és értékes alkalmi könyv jelent, meg a könyvpiacon a jól ismert prot. 
könyvkiadó cégnek, a Hegedűs és Sándor féle könyvkiadóvállalatnak körül-
tekintő bu/LgóságábóI. Az egyik könyv tartalmilag szélesebb körű és külsőleg 
is terjedelmesebb (10 nyomt. iv) Felöleli az egész reformációt és megragadó 
rajzokban tárja elénk a három fő reformátornak: Luthernek, Zwinglinek és 
Kálvinnak életét, Második részében a magyar reformáció előzményeivel és 
történetével foglalkozik, kiemelve és külön tárgyalva három nagy reformátort: 
Dévait, Szegedit és Méliuszt. Szegediről külön egy nagyon kedves és tanul-
ságos elbeszélés is szól, mig a könyv végén a reformációnak egyik legelső 
patrónusárólés patrónájáról: Enyingi Török Bálintról és feleségéről Pemflínger 
Katáról találunk szépen megírt, hatásos korrajzot A prózai művek mellett 
szavalásra is alkalmas, több szép költemény is van a könyvben, meg egy 
pár alkalmi ének szívhez szóló melódiával. Az egész könyv, melynek címe: 

Emlékkönyv a reformáció 400 éves fordulójára" igen jó és becses ünnepi 
munka, mely dicséri szerkesztőjét Uray Sándor debreceni lelkészt és derék 
munkatársait, kik közül megemlítjük dr. Baltazár Dezső püspököt, S. Szabó 
Józsefet, Marjay Károlyt, Sütő Kálmánt, Baja Mihályt H. Kiss Gézát stb. A 
könyv díszes címlapon számos szép képpel illusztrálva jelent meg s ára 3 kor. 
liO fillér. A második könyv pusztán csak a magyar reformációval foglalkozik, 
de ezzel aztán alaposan s olyan tanulságos módon és élvezetesen, hogy 
irodalmunk nagyértékü, maradandó alkotásai közé kell ezt soroznunk. Címe: 
,,A magyar reformáció könyve" Szerkesztője: S. Szabó József, a ki mellett 
olyan elsőrendű egyháztörténet irók a könyv munkatársai, mint dr. Pokoly 
József és dr. Pruzsinszky Pál, akiknek neve és személye a legnagyobb 
garancia a mű kiválósága mellett. Valóban ezt a könyvet mindenkinek a leg-
melegebben ajánljuk. A magyar reformációt, ilven szépen és világosan, annyi 
tudással, szeretettel s megragadó, élvezetes stílusban meg nem láttuk eddig 
előadva, mint ebben a könyvben találjuk. Növelik értéket a szebbnél - szebb 
képek (44) melyek a kiadó cég áldozatkészségét is dicsérik. A könyv cím-
apja aktuális és művészi. Mindent összevéve a mii, mint mondottuk első-

rangú iroda :mi alkotás, a .nagy évfordulóhoz méltó és megérdemli a legszé-
lesebb körű pártfogást. Ára 2 korona 40 fillér. A legmelegebben ajánljuk 
mindkét könyvet olvasóinknak. 
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Három jubiláris beszéd. Irta Révész János. Κ 1.20 
jubi láris beszédek és imák. Irta Paulik János. Κ .60 
Emlékalbum képekkel Κ 6.— 
Magyar reformáció könyve. Szerk. Szabó 

József Κ 2.40 
Emlékkönyv a reformáció 400 éves jubileumára. 

Szerkesztette Uray S Κ 3,60 
Emlékfüzet. Erős várunk Κ .64 
Férf ias hit . Beszédvázlatok, elmélkedések. 
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KÓKAI LAJOS · BUDAPEST 
könyvkereskedése 

V. KAMMERMAYER K Á R O L Y - U T C A 3. SZ. 

Ajánljuk a Hegedűs és Sándor (Debrecen) és Scholtz 
Testvétek (Budapest, IX. Ferenc-körút 29. sz.) cégek 

jubiláris könyvjegyzékeit. 

Értesítés! 1918. januártól a „Theologiai Szaklap" a 
„Könyvujság"-gal egyesül, mégis úgy, hogy mindegyik 

w megőrzi sajátos jellegét. A Budapesten megjelenő 
J lap kiadója a Scholtz Testvérek cég. Bővebbet a 
] kibocsátandó „Körlevél" is az újévi 1. szám hoz. 

Grafikai műintézet Wigand Κ. F. Pozsony, Lörinckapu-utca 11. 
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