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Nahum könyvének fordítása.1) 

Szózat Nineve ellen. Az elkosi Nahum jóslatának könyve. 
214. 

2 Féltékeny és boszuálló Isten 
Jahve, 

[Boszutálló Jahve ellenségein 
3 Jahve hosszútűrő és nagy 

erejű, 
Zivatar és szélvészben vezet 

az ő út ja 
4 Megszidja a tengert és ki-

szárítja azt ;) 
Eleped3) Básán és a Karmel 
5 Hegyek rendülnek meg 

előtte 
. . . . a föld előtte 

6 Dühe előtt4) ki tudna meg-
állni 

Haragja szerteömlik mint a 
tűz 

7 Jóságos Jahve azok iránt, 
kik benne bíznak, 

Felveszi Jahve6) azokat, kik 
hozzá menekülnek 

8 Elleneit8) azonban meg-
semmisíti 

boszuálló Jahve és haraggal 
telt. 

s haragot tartó ő elleneivel, 
de megtorlatlanul nem hagy. 

Jahve] 
s felleg az ő lábainak pora. 

és minden folyót elapaszt. 

s a Lebanon virágai elher-
vadnak, 

és a halmok szertefolynak. 

[és] a földkerekség ós minden 
lakója. 

[és] kicsoda haragja hevével 
szembeszállni? 

és a sziklák leomlanak előtte. 

erősség5) a veszedelem idején. 

és kiömlő árban megmenti 
őket7) 

és ellenségeit homályba 
taszítja9). 

*) A használt jelek magyarázata: [ ] = későbbi toldás; . . . . = ért-
hetetlen; *** = valami kiesett; (?) = kétes jelentésű. 2) 1ΠΕ>'2"1 s) S i n (?) 
4) a szók rendjének megváltoztatásával 5) T1J?B vipS β) ΠΗ1 JÍT 
') D^sr 8) VDBipíia 9) Fprp 
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2 Hornyánszky Aladár. 

9Mit tartotok ti Jahvéről ? Megsemmisülést fog ő hozni, 
a veszedelem nem fog kétszer kerekedni. 10 Mert mint 
száraz szalma fognak megemésztetni. 11 Nemde1) tetőled 
indult ki az, ki gonoszat tervelt Jahve ellen, rosszban törte 
fejét ? 

12 így szólt J ahve : ha teljesek és eltűnnek s). 
Én úgy megalázlak3), hogy nem lesz szükségem többé téged 
megalázni.3) [13 És most széttöröm vesszejét4) rólad és köte-
lékeidet szétszakítom] 14 És elhatározta Jahve felőled: Mag 
ne származzék többé a te nevedből. Elpusztítom istenházad-
ból a faragott és öntött képet, síroddá teszem . . . [21 íme 
a hegyeken örömhirnök lábai, ki szerencsét hirdet. Ünnepeld 
Júda, ünnepeidet, fizesd meg fogadalmaidat, mert az isten-
telen nem fog többe rádtörni, elpusztult5), megsemmisült.] 
2 A szétszóró feljő ellened6). Állj őrt! nézz ki az útra! övezd 
a csípőket! szedj össze minden erőt! [3 Mert visszaállítja 
Jahve Jákob dicsőségét épúgy mint Izráel dicsőségét; mert 
kifosztották őket fosztogatók és szőllőtőiket elpusztították]. 
4 Hőseinek pajzsa vörösre festve, harcosai biborba öltözve, 
mint a7) tűz a szekerek midőn felállítja azokat és 
a lovasok8) nyugtalanul ide-oda mozognak (?) 5. Az utakon 
vágtatnak a szekerek, áthajtanak a térségeken, kinézésök9) 
olyan, mintha fáklyák volnának, mint a villámok sietnek ide 
s tova. 6 hanyattvágódnak vonulás közben, a falhoz 
sietnek és az ostromtetőt (?) felállítják. 7 A vizikapukat fel-
törik — és a palota megdöbben. 8 És a királynő (?) ruháit 
feltakarják, őt kihurcolják és szolgaleányai zokognak, mint 
a galambok, mellöket verdesik (?) 9 És Nineve olyan, mint 
egy tó * * *; és ők futnak. Álljatok meg! álljatok meg! — 
de senki sincs, aki visszafordulna. 10 Raboljatok ezüstöt, 
raboljatok a ranyat ! végtelen a kincs, nagy a bőség minden-
féle drága eszközökben. 11 Pusztaság és pusztulás és meg-
semmisülés és kétségbeeső szivek és összecsukló térdek és 
remegés minden csípőben és mindnyájok arca kivörösödik. 

12 Hol van az oroszlánok rejtekhelye és mi barlang10) 
volt az oroszlánkölykeknek ? A hová visszavonult11) az orosz-
lán, oroszlánkölyök senkitől se háborgatva? 13 Az oroszlán, 
mely eleget rabolt kölykei számára és a nőstények részére 
fojtogatott, mely megtöltötte lyukait zsákmánynyal és rejtek-
helyeit szakgatottal! 14 íme most reád12) jövök, szól Jahve 

') xhü helyett x b n olvasandó és a 11. v. élére helyezendő 2) i"Qjn 
s) mascul. vocalisálandó. *) olv. mat tehu s) olv. kälä. β) masc . 
vocalisálandó. ') #SO "j D'BhB ") masc. o lvasandó. 10) l i y c 
" ) S'S1? 12) h í m n e m vocalisálandó. 



Nahum könyvének fordítása. 3 

Cebaoth, felégetem füstben (?) harciszekereidet12) (?) és 
oroszlánkölykeidet12) kard fogja falni: véget vetek a földön 
rablásodnak12) és többé nem lehet hallani hírnökeidnek12) 
hangját. 

3 l 1 9 · 

Ja j a gyilkos városnak, mely egészen telve van hazug-
sággal, erőszakkal, hol a rablás nem szűnik meg. 2 Hallga! 
ostorpattogás — hallga! kerőkdübörgés és vágtató ló és 
ugráló szekér. 3 Ágaskodó lovas és kardvillogás és villámló 
dárda és sok elesett és nagyszámú holttest és végtelen sok 
hulla, úgy hogy az ember hanyattesik1) a hullákon: 4 a kecses 
és varázslásban járatos kurva szertelen bujálkodása miatt, 
ki népeket bujálkodásával behálózott és nemzetségeket 
varázslásával. 5 íme most reád jövök, szól Jahve Cebaoth 
és feltakarom ruhaszegélyedet arcodra (?) és megmutatom a 
népeknek szemérmedet és királyságoknak gyalázatodat 6 és 
megdobállak téged szeméttel és megszégyenítlek és látványnyá 
teszlek, 7 úgy hogy mindenki, aki meglát, elsiet tetőled és 
így szól: Elpusztult Nineve! kicsoda bánkódik fe le t te? Hol 
keressek vigasztalókat számodra? 

8 Avagy jobb vagy-e, mint No-Ammon, mely a folyamok 
mentén feküdt, víz volt körülötte, melynek várárka2) a tenger 
volt, víz3) a fala? 9 Kús volt erőssége4) és Egyptom szél-
tében-hosszában, Put és Libya állottak segítségére5). 10 Ο is 
fogságba ment, a számkivetésbe, az δ gyermekei is minden 
utcasarkon agyonzúzattak6) és előkelői felett sorsot vetettek 
és minden nagyjai láncokba verettek. 11 Majd te is meg-
részegülsz, ájulás fog környezni, — majd te is menedéket 
fogsz keresni az ellenség elől. 12 Minden erődítményed, mint 
az érett fügékkel megrakott fügefák: ha megrázzák, leesnek 
az evő szájába. 13 íme a te néped falaidon belül csupa 
asszony, — az ellenség előtt megnyíltak országod kapui, tűz 
emésztette meg házaidat. 14 Meríts magadnak vizet az ostrom 
idejére, javítsd ki erődítményeidet, menj a vályogba és taposd 
az agyagot, fogd a téglaformát — 15 akkor aztán tűz fog 
megemészteni, kard fog elpusztítni [meg fog téged emészteni 
mint a sáska]. Légy bár oly számos7), mint a sáska, légy 
bár oly számos, mint a szöcske, 16 legyen bár több kalmárod 
mint a menny csillagai — útra kel a sáska s elrepül. 17 A te 

') n iphal vocalisálandó. 2) fl^n 3) olv. maj im *) olv. ocmah 
5) egyes 3 ik sz. nőnem olvasandó e) ltP'Bl ') ΉΪ2Γ1ΓΪ 

1* 



4 Hornyánszky A. Nahum könyvének fordítása. 

, mint a sáskák és a te mint1) a szöcskék, 
melyek a falakra telepszenek hideg napon: de ha feljő a nap, 
úgy tovasietnek2) s nem lehet felismerni a helyet3), a hol 
voltak. 18 Alszanak pásztoraid, ó Assiir királya, előkelőid 
megölve hevernek4), néped szétszórva a hegyeken s nincs, 
ki összegyűjtse. 19 Nincs enyhülés sebeidre, gyógyíthatlan 
sérülésed! A ki csak hallja híredet, tapsol örömében feletted, 
mert ki t nem ért szünetlen a te gonoszságod ? 

' ) 312 törlendő 2) HUJ 3) B81p0 4) Π3Β» 

Hornyánszky Aladár. 



Jakab levele. 

I. 

A reformátió fellépésével a szabad vizsgálódás jogosult-
ságot nyert ugy a vallás, mint a tudomány terén. S dacára 
annak, hogy időnként megvolt a törekvés nemcsak a katho-
likus, hanem a protestáns egyházban is, mely ezen szabad 
vizsgálódás elnyomását tűzte ki célúi, mindig akadtak fér-
fiak, a kik az egyház dogmáival szemben saját meggyőző-
désüket hirdették s vizsgálódásuk körébe bevonták a bib-
liát is. 

Már az első reformátorok bizonyos szabadsággal Ítélték 
meg a bibliát s úgy tekintették, mint amely az isteni kije-
lentésnek okmánya ugyan, de emberi kezek munkája. Meg-
külömböztették benne az emberi elemet az istenitől. Luther 
azt mondá: az Isten igéjét el kell hinni saját magáért s nem 
azért, aki prédikálja, még akkor is, ha angyalok prédikál-
nák és nem vonakodott Jakab levelét „szalma-levél"-nek 
nevezni. Ε tényen aztán semmit sem változtat, az, hogy 
a reformátorok tanítványai eltértek mesterük tanításától ós 
a bibliát a maga teljességében nevezték „Isten igéjének", — 
azt vallván, hogy annak minden szavát az Isten diktálta le 
íróinak. Az a szellem azonban, melyet a reformátorok 
inauguráltak : a szabad vizsgálódás szelleme tovább élt szá-
zadokon át és szülőanyjává lett annak a theologiának, amely 
a modern protestantismust megteremtette. Ez a szellem volt 
az igazi tudományos theologiának is megteremtője, amely 
tudományos theologia Pfleiderer találó szavai szerint: „a 
reformátió törvényes örököse, a valódi protestáns elveknek 
őrizője és folytatója a reformátoruk által megkezdett, de 
a 16. században épenséggel be nem végzett munkájának, 
melynek célja az egyháznak minden salaktól való megtisztí-
tása, a hitnek és életnek helyreállítása vala".1) 

') Die Aufgabe der wissenschaftlichen Theologie für die Gegenwart. 
1891. 



6 ifj. Bartók György. 

A tudományos theologia megindulása a bibliai kritikával 
vette kezdetét és mi azt hisszük, hogy feladatunk megoldá-
sában leghelyesebben já runk el, ha, mielőtt saját vélemé-
nyünket elmondanék, röviden előadjuk a főbb nézeteket, a 
melyek a protestáns theologiában Jakab levelére nézve fel-
merültek. Már Spinoza reámutat arra, hogy a szentírás tanul-
mányozásánál természettudományi módszert kell követnünk; 
az egyes iratoknak hű történetét kell egybe állítanunk, hogy 
ezután ebből, mint biztos adatokból a szerző szándekára 
következtethessünk. *) 

A Jakab levelének tekintélye a keresztyénség első ide-
jében igen csekély volt. Az egyházi atyák igen r i tkán beszél-
nek róla. Hogy milyen jelentéktelen szerepet játszott, mutatja 
már az a körülmény is, hogy az új-testámentomi kánonba 
igen későre került be. A latin egyház csak a 4. században 
kezd vele foglalkozni. 

A reformátorok közül, amint már említettük, Luther 
nem is t a r t j a igazi keresztyén i r a tnak ; „szalma-levélnek" 
nevezi. Utánna a vele foglalkozóknak egész serege: Bugen-
hagen, Oslander, Hugo Grotius, Wettstein nem ta r t j ák valódi 
levélnek.2) Természetes, hogy abban az időben, midőn a 
theologiában a betű uralkodott s az írásnak szellemével 
nem sokat törődtek, a bibliai kri t ika nem is foglalhatta el 
az őt megillető helyet. 

Az új-testámentomi bibliai kr i t ika terén Bauer Ferdi-
nándnak (f 1860.) fellépése új korszakot jelöl. Ő alapítja 
meg az u. n. tübingai iskolát, melynek kiválóbb tagja i : Zeller, 
Schwegler, Hilgenfeld, Holsten, Pfleiderer Ottó. Fellépésé-
vel megmutatta az utat , melyen a bibliai kri t ikának haladnia 
kell, ha eredményekre akar jutni. Mi, épen mert Bauer fel-
léptének ilyen nagy fontosságot tulajdonítunk, elsőben az ő 
nézetét fogjuk ismertetni Jakab leveléről „ Vorlesungen über 
die Neutestamentliche Theologie" cimü műve nyomán. 

Jakab levele — Bauer szerint — élénk oppositio Pál apos-
tol tanával szemben. A Pál theologiája főtételének Róm. 3, 28·:  

dr/.aiovaSai πίατει ίίν&ρωπον χωρίς έργων νόμου, Jakab levelében a 
következő tétel állíttatik szembe 2, 2 4 . : οτι εξ έργων δικαιούται 
ανΰρωπος v.ai ovx «κ πίστεως μόνον. Az a feltűnő külömbség, 
mely e két egymásnak ellentmondó tétel közt fennáll, csak 
ugy volna elenyészthető, ha ki lehetne mutatni, hogy e három 
fogalomnak: div.aiovoífai, έργα és πίστις külömböző értelme 
van a ké t írónál. Ámde ez — Baur szerint — lehetetlen. A 

*) Tractatus theologico-politicus ¥11. lap. 
3) Lásd : Hol tzmann: Einleitung in das neue Testament. 1892 .338-339 . 

lapokon. 



Jakab levele. 7 

őtxaiovo&ai értelme Jakabnál és Pálnál ugyanaz, nemkülömben 
az έργα értelme is, mivel Pál apostol egyik levelében sem 
tesz olyan külömbséget, mely felhatalmazna bennünket 
ar ra a felvételre, hogy az έργα szó alatt δ a mózesi tör-
vények cselekvését érti. 

Épen igy áll a dolog a πίατις-szel is. Kétségtelen dolog 
ugyan, hogy Jakab más fogalmat köt e szóhoz, mint Pál, de nem 
szabad azt hinnünk, hogy Jakabnál nemcsak arról a hitről 
lehet beszélni, melyet δ ηίστις szóval kifejez, hanem ezen 
kivül van még egy más hite is s ez volna az igazi hit, mely 
azután megegyezik azzal a hittel, melyről Pál apóstól beszól. 
Jakabnál a πίοτις szónak éppen olyan értelme van, mint 
Pálnál 1. Kor. 13-ban, mely hit magában véve olyan, mint 
a pengő érc és csengő cimbalom. Ε hitnek Pál apostol 
nem tulajdonított megigazító erőt. Csak az a külömbség, 
hogy Pál ezzel az üres, semmit érő hittel szembe állí t ja a 
maga megigazító hitét s ezt mint igazi hitet megkülömböz-
teti amattól; Jakabnál azonban a hitnek semmiféle más 
fogalma nincs, mint az, amelyet a πίβτις alatt ért. 

Különben a 2, u . s következő versekben felhozott ar-
gumentumok is azt bizonyítják, — mondja Baur — hogy 
Jakab igen sekélyes fogalmat birt a hitről. Azt állítja ugyanis 
J a k a b : 1.) ha valaki azt mondja, hogy van hite, de nincs 
cselekedete, ez a hite őt nem teheti boldoggá, mert az, hogy 
δ azt mondja, hogy van hite, annyi, mintha valaki a jótékony-
ság kötelességéről csak beszélne, de nem gyakorolná azt. 
Ezért ki is mondja Jakab a főtételt 5 , 1 7 : a hit cselekedetek 
nélkül holt, nem az elhivés, hanem a hit magában véve 
holt. — 2.) Ha az egyik embernek csak hite van, a másiknak 
pedig van cselekedete is, csak az, kinek cselekedete is van, 
képes bebizonyítani, hogy neki tényleg van hite. Cselekede-
tekből képes az ember bebizonyítani a hitet, a hit azonban 
magában véve, cselekedetek nélkül, nem bir semmivel, ami 
által realitását bebizonyíthatná, tehát tulajdonképpen annyi, 
mintha nem léteznék. — 3.) A dämonok is hisznek, de ret-
tegnek, mert Istentől, mint hitüknek tárgyától, csak félni 
tudnak. Ha praktikus is a hit, igazán vallásos hatása nincs. 
Ha vallásos elem is a hit, nincs meg benne az, ami Istennel 
szemben üdvezitő viszonyba helyezné az embert, ami pedig 
szintén a valláshoz hozzá tartozik. — 4.) Hogy Jakabnak 
sekélyes fogalma van a hitről azt muta t ja 5,2o stb. is. 
Mind ezeknek eredménye pedig az, hogy a ηίοτις έργα nélkül 
éppen olyan holt, mint a test lélek nélkül. Tehát a hit ma-
gában véve annyi, mint semmi. 

Jakab ugyan azt is mondja, hogy πίστις συνεργεί τοϊς 
έ'ργοις 2, és az ember megigazul ουκ εκ πίστεως μόνον 2 24 
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és εκ των έργων τελειονται η πίστις, ámde azért téves dolog 
volna azt gondolni, hogy a πίστις valamelyes bensőbb össze-
függésben áll az ί'ρ/α-val. Mert ha a kettő közt megvolna a 
szorosabb összefüggés, akkor a πίστις az ép/a-nak ható princí-
piuma kellene, hogy legyen s az Ι'ργα csak a hit bensőjének 
nyilvánulása volna. De ez nem áll, mert Jakab az í^ya-nak 
tulajdonit megigazító erőt s nem a πίστις-nek. 

Jakab egész tana külömben — Baur szerint — igen 
gyengén van felépítve. Pál azt állítja, hogy a cselekedetek 
nem nyúj tanak elég alapot a megigazulásra És Jakab ezzel 
szemben mit tesz, hogy az έργα-t megvédelmezze? Elismeri 
azt, hogy a törvény absolut követelhető, sőt 2, i0-ben azt 
mondja, hogy az az ember, ki az egész törvényt betölti, de 
vétkezik annak egy része ellen, az olyan ember hibás az 
egész törvényben. Ámde miként követelheti, hogy ne hágjuk 
át a törvénynek egyetlen részét sem, εν hvi πταίειν, ha maga 
az iró is bevallja, hogy (3, 2) ηολλά πταίομεν απαντες?! A ke-
resztyén embertől έργον τέλειον-t követel, hogy legyenek a 
hivők τέλειοι και ολόκληροι, έν μηδενι λειπόμενοι 1 4 és az az άνήρ 
τέλειος, aki έν λόγψ ου πταίει 3,2. Hogyan lehetséges ez ? Ha 
maga az iró is elismeri, hogy nincs ember, aki a törvényt 
teljesen betöltené, miért állítja, hogy az ember δικαιούται έξ 
έργων? A cselekedetek, melyek által az ember megigazul, a 
törvénnyel teljesen adäquatok kell, hogy legyenek. De ha 
nem tökéletesek a cselekedetek már akkor sem, ha egyben 
hibázunk, hogy lehet követelni, hogy cselekedetek által id-
vezül jünk? Miért alapítja hát a levél irója a megigazulást a 
cselekedetekre? — gondolnia kellett valamire, mi a cseleke-
detek tökéletességét kiegészíti. A hit nem az, mi t e h á t ? Az 
iró számit a bűnbocsánatra, melyet elérhetünk s az isteni 
ítélet irgalmasságára 2, ]3. Beszél a szabadság törvényéről, 
mely nem egyéb, mint a törvény járma alól való felszaba-
dulás. És mivel a hangsúly nem az egyes parancsolatok 
megtartásán fekszik, hanem a törvény egészén, igy ismét 
visszatérünk arra, hogy az llpya-nak valami előfeltétellel kell 
birnia s ez a hit. Ezért beszél az iró a keresztyenekről ugy, 
mint akik πτωχοί τον κοσμοϋ, πλούσιοι έν πίστει 2,5 s állítja 
azt, hogy az az ima, mely hittel mondatik, meghallgattatást 
nyer 5 1 5 . Ε ponton levelünk írójának a Pál elleni polémiája 
ismét igen gyenge. 

Röviden, — Baur felfogása szerint, — Jakabnak a 
páli tantól való külömbsége ezekben rejlik: 1.) a levél 
hangsúlyozza a gyakorlatit, mely a keresztyén ember hi-
tének szükség szerinti megpróbálása,— 2.) a páli értelem-
ben vett hit helyébe Jakab levelében a keresztyén érzü-
let lép, mely általában a Krisztusba vetett bizalomban 
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áll, — ama bizodalomban, mely szerint azok, akik minden 
cselekedetükkel keresztyéni tökéletességre törnek, részesek 
lesznek Istennek kegyelmében s könyörületességében. 

Jakab szerint ezeknél fogva a vallás lényegileg cse-
lekedet. Az iró a törvény álláspontján van, de ez a törvény 
nem a mózesi thora, hanem az erkölcsi törvény, az erkölcsi 
tartalmában felfogott mózesi törvény Valószínűleg ezt értette 
Jakab is a szabadság törvénye alatt. A hivő erős erkölcsi 
öntudata itt épen olyan fontos, mint Pál theologiájában a 
hit. Nála is a hit a keresztyén öntudat princípiuma, de ez 
nem a Krisztus engesztelő halálába vetett bizalom, mint Pál 
apostolnál, hanem az erkölcsi „kell"-ben nyilvánuló. 

Baur azt hiszi, hogy a levél írója a Pál apostol dog-
matikájának teljes mellőzésével a hegyi beszédre aka r j a irá-
nyítani a figyelmet s a hegyi beszéd erkölcstanára utal. 

Baur okoskodásának e rövid vázlatából kitűnik, hogy ő 
szerinte Jakab levele a zsidó-keresztyénség terméke s nem 
egyéb a maga egészében, mint oppositio Pál apostolnak 
theologiájával szemben s a Pál tanával szemben a cseleke-
detek által való megigazulást hirdeti. Hogy okoskodása meny-
nyiben j á r helyes uton vagy nem, azt most nem vizsgáljuk, 
mert ennek bővebb fejtegetése nem is tartozik feladatunknak 
keretébe. Most egyelőre megelégszünk annak egyszerű elő-
adásával, dolgozatunk későbbi folyamán ugy is ki fog tiinni, 
hogy mennyiben ér tünk egyet a nagy theologussal és 
mennyiben térünk álláspontjától el. 

A „Protestáns tudományos szemle" 1869. évfolyamában 
Böhm Károly egy tanulmányt tett közzé e címen : Jakab 
levelének viszonya Pál apostol leveleihez. Ε tanulmány 
magyar theologiai irodalmunk egyik legbecsesebb terméke 
és mint ilyen méltán t a r tha t igényt a theologus figyelmére. 

Böhm munkája elején megjegyzi, hogy a levél a pau-
linismus hatása alatt készült, még pedig 58 —63. évek közöt t ; 
tehát elveti Baur nézetét, mely szerint a levél csak a 2. 
században Íródhatott. Szerinte Jakab és Pál a πίστις és az 
Ι'ργα-t egyforma értelemben vették, de azért nem mondottak 
egymásnak ellent. Álláspontjának igazolása céljából azt 
vizsgálja először, hogy mit értett Jakab és mit Pál a 7ΐίστις 
alatt és hogy vájjon a cselekedetek viszonya a hithez azo-
nos-é mind a két tanfogalomban? 

Jakab szerint a hit addig nem tökéletes, mig cseleke-
detekben nem nyilvánul, έχ των έργων η πίστις έτελειώ&η 2, 22, 
az ilyen hit halott, r) πίοτις χωρίς των έργων νεκρά εστίν 2, 26; hiu, 
αργή 2, 2 2 ; nem üdvezitő 2,14 μη δύναται ή ni στις σώσαι αυτόν. 
Ámde a cselekedeteknek hitből kell származniok, ez az ő 
elemük. A hit és cselekedetek szerves egységet képeznek, 
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correlativ f o g a l m a k : ahol hitbeli cselekedetek vannak, ot t 
van a hit is, ν.άγώ σοι όείξω εκ των έργων μου την πίστιν 2,18>  
ahol pedig nincsenek cselekedetek, ott nincs hit sem; όεϊξόν 
μοι τήν ηίστιν σου χωρίς των έργων 2,18. S midőn Jakab eként az 
élő hitet követeli, Pál apostollal ugyanazon állásponton áll. 
Böhm szerint ezen állítást döntő súllyal bizonyítja Pál apos-
tolnál a hit ós szeretet viszonya. Az igazi hitnek a feleba-
rá tok iránt való szeretetben kell nyilvánulnia, az I. Kor. 13, 2 
szerint καϊ εάν εχω ηασαν την ηίστιν, ωστε ορη μεΟισιάναι, άγενιην 
δε μη εχω, οιάε'ν είμι. Ha tehát Pál nem kiván egyebet, csak 
hitet, miért k íván ja a szeretet is, amely pedig cselekedetek-
ben nyilvánul ? Midőn tehát J akab a cselekedeteket követeli, 
Pál pedig az άγάπη-t, mind a ket tő lényegben azt kívánja. 
Kettőjük között a külömbség csak abban van, hogy Pál a 
cselekedetek eredtető okára, a hitre helyezi a fősúlyt, mig 
Jakab a hit következményeire és a hitre. Jakabnál a hit és 
cselekedetek együttvéve igazítanak. Pálnál ellenben csak az 
élő hit, mert ez szükségképpen nyilatkozik a cselekedetekben. 
Pál mindenütt a zsidó törvény holt cselekedetei ellen polemizál, 
mig Jakabnál a keresztyénség a szabadság törvénye s igy 
a törvénybeli cselekedet a hitbeli cselekedetekkel összeesik. 

Tehát Pál és Jakab a hit tökéletességet illetőleg nem 
külömböznek ; egyik sem állítja igazitóknak a törvény cse-
lekedeteit és őixaiovaücu alatt mind a kettő az Isten előtt való 
megigazulást érti. 

Jakab levele azok ellen a kinövések ellen harcol, melyek 
a ττίστις lényegének félremagyarázásából származtak ós sem-
mi esetre sem akar Pál tana ellen támadást intézni. Ami a 
levél íróját illeti, Böhm Károly Jakab szerzősége mellett 
foglal állást. J a k a b az egyházban eléforduló bajokat korholja, 
hivatkozik az ó-testámentomi példákra és csatlakozik szigo-
rúan Jézus eredeti tanához. Erre az álláspontra pedig a Pál 
apostol tanának következtében emelkedett Jakab, mivel az 
apostoli gyűlés után való ingadozás onnan eredt, hogy lel-
kében a judais t ikus törvényesség ós a Jézus által hozott 
szabadság törvénye harcban állott egymással s miután 
utóbb a szabadság törvénye az ő lelkében is diadalmat vett, 
ez az ingadozás megszűnt. Ennél fogva mig egyrészt függés-
ben van Pál tanától (vagy jobban mondva inkább mig Jézus 
tanát elfogadta), másrészt azt a maga szempontjából adta 
elő, szem előtt tartva a keresztyénség történelmi összefüg-
gését az ó-testámentomi kinyilatkoztatás tényeivel. 

Böhm nézete szerint tehát Jakab és Pál tana közt 
külömbség nincsen, a levél írója Jakab apostol, keletke-
zési ideje 58 — 63 évek közé esik. 
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Az új-testámentomi theologia egyik legkitűnőbb alak-
jának Weizsäckernek Jakab leveléről való nézetét a „Das 
apostolische Zeitalter der christlichen Kircheu c. műve 
nyomán fogjuk ismertetni. Weizsäcker szerint Jakab levele 
bizonyosan zsidó-keresztyén eredetű. Már maga a συναγωγή' 
szó használása a gyülekezet jelzésére 2,2 e mellett bizonyít. 
Épenigy a keresztyénségnek, mint törvénynek való felfogása. 
Hogy a levél hol és mikor keletkezett, Weizsäcker szerint 
nem könnyű kérdés. Nagyon régi időre keletkezését nem 
helyezhetjük, mivel nem engedik azt a Pál tanára való 
hivatkozások és azt sem lehetne állítani, hogy a 2,2—4-ben 
leirt gyülekezet képe Jeruzsálembe vezetne. Azok a gazda-
gok, kikről itt szó van, amin t az 1,10 4,9 4,19 5 U sőt már 
2,1-ből is kitetszik, a községnek tagjai ; tehát nern olyan 
gazdag zsidó férfiak, akik nem tartoztak ugyan a községhez, 
de a kiknek a gyülekezetbe szabad bemenetelük volt. Az 
sem helyes felvétel, hogy Jakab volna a levél szerzője; ez 
ellen bizonyít a görög nyelv játszi kezelése 2,4 4, t l stb. 
és az a körülmény, hogy a levél irója, mint azt levelünk bizo-
nyítja, ismerte a görög irodalmat (különösen 3,6) 

Az irat maga nem is levél; már az alakja sem olyan, 
mint a milyen egy levélé szokott lenni, — a cím, a meg-
szólítás is egész általános. Köziratnak sem nevezhető; 
azonban megvan annak a látszata, mintha az iró a Pál 
apostol leveleit akarta volna utánozni. Sajátságos tulajdon-
sága a levélnek, hogy nagyobb részében nem egyéb, mint 
egy csomó mondásnak laza egybefüzése; ezek a mondások 
pedig nem az iró gondolatai s nem is ilyen összefüggésben 
állottak eredetileg, hanem már készen voltak s az iró állí-
totta azokat egybe. Legvilágosabb példa erre mindjárt az 
első szakasz 1,2_1 8 mely a következő kisebb szakaszokra 
osztható: 1,2—4; 5—g! 9—11! 13-15! ie—is· 

Weizsäcker szerint is az egyes mondások feltűnő rokon-
ságot árulnak el a hegyi beszéd mondásaival, pld. az eskü 
tilalma 5, l 2 rokon a Máté 5, 37-tel; a birtok múlandóságának 
képe 5,21 köV. rokon az Isten és a világ szeretetéről mon-
dott szavakkal; 4,4 a Máté 6,2o és 24-el stb. Ámde ez a körül-
mény még nem jogosít fel e levél magas keletkezési korának 
felvételére, mivel az egyes mondások glossák jellegével 
birnak és tovább vannak már képezve. 

A levélnek az ebjonitismussal való rokonságát árulja el 
a szegények mellett s a gazdagok ellen való beszéde 1 9 — n ; 
2,2 - 7 ; 4, i3—5,6 stb. Másik főjellemvonása, hogy opponál 
Pál megigazulási tanával szemben. Hogy Pállal polemizál, 
mutatja az, hogy nála is ugyanaz amTmgés az έ'ργα ellentéte, 
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mint Pálnál s hogy mindenek előtt a Pál Ábrahámról való 
példáját szeretné másként magyarázni. 

Azonban a levél írójának álláspontja nem a szigorú 
judaismus. Nála szó van a szabadság törvényéről, mely épen 
nem a pozitív törvény a maga követelményeivel. Polémiájá-
nak hangja is teljesen szelíd és kiméletes. 

A mint tehát látjuk, Weizsäcker véleménye főbb 
pontokban megegyezik Baur véleményével. Ő inkább csa,k 
kritikát gyakorol a levél felett, csak arra mutat reá, 
hogy mikor nem keletkezhetett a levél, hogy nem Jakab 
irta, hogy nem szigorú judaisáló volt irója; de hogy ki 
irta, mikor, kiknek stb, ezekre a kérdésekre nem ad feleletet. 

* 
* * 

Az ujabb kritika mind nagyobb és nagyobb mértékben 
foglalkozik Jakab levelének problémájával Némely tudósok, 
— a mint Arnold Meyer1) mondja,— valóságos kedvtelésüket 
lelik abban, hogy a levelet Jakab, az Úr testvére müvének 
s a keresztyén irodalom egyik legrégibb termékének tekin-
tik. Mások ismét azt állítják, hogy közeli rokonságban van a 
Hermas pásztorával s igyekeznek azt minél későbbi időből 
keltezni. 

Az ujabb biblikusok közül A. Jülicher behatóan fog-
lalkozik e levéllel. Szerinte is a levélben nincs semmiféle 
összefüggés, egyes szakaszokból áll, melyek a keresztyén élet 
és érzület kérdéseivel foglalkoznak. Már maga az a körül-
mény, hogy a levél irója 108 versben 54 imperativust 
használ, mutat ja a szerző célzatát: bizonyos bűn-bánati 
predikatió-félét akar adni. Nem akar új bölcsességet hirdetni, 
sem tévtanokat cáfolni, hanem mintegy tükröt akar a hivők 
elé tartani, hogy lássák meg abban saját ábrázatukat. A 
2 , 1 4 - 2 6 sem képez kivételt, mely a hitről és cselekedetekről 
szól ós a mely szakasz a levél középpontját képezi; az Író-
nak szándéka felrázni a hívőket, akik a cselekvő szeretet 
munkáitól való liuzódozásukat hiba nélküli hitökre való hivat-
kozással mentegetik. 

A levél az egész keresztyénségnek szól. A 11 törzs 
alatt az Istennek népét kell értenünk, a mint hogy ez az 
értelme van 1 Péter 2, t()-ben s így lévén a dolog, a levél 
tényleg katholikus levél. 

Felirat szerint a levél irója: „Jakab, az Isten s az Úr 
Jézus Krisztus szolgája." Jülicher szerint már csak annál a 

') A. Meyer : Die moderne Forschung über die Gesch. des Urchris ten-
tums. 1898. 
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körülménynél fogva is, hogy a feliratban nincs ott az apostol 
szó, nem gondolhatunk sem a Zebedeus, sem az Alfeus fiára. 
Külömben is az egyik már meghalt, a másik pedig Jézus 
menybemenetele után letűnt a történelem színpadáról. Az 
első pillanatban kedvezőnek látszik a felvétel, hogy a levél 
irója „Jeruzsálem első püspöke," egy teljesen praktikus, 
konservativ természetű férfiú, épen olyan, amilyennek az iró 
levele által fel van tüntetve. A levél hangja feltűnő rokon-
ságot mutat Jézusnak azon beszédeivel, melyek Máté evan-
gélistánál közöltetnek. Ámde e hypothesis ellen felhozott 
érvek minden kétséget kizárólag bebizonyítják, hogy leve-
lünket nem Jakab irta. Első argumentum az, hogy egy egy-
szerű ács fia nem képes ilyen nagy kézséget tanúsítani a 
görög nyelv használatában. A görög nyelv a szerző anya-
nyelve kellett, hogy legyen. 2. A törvényhez szigorúan hű 
Jakab, ki előtt Péter nem mert a pogányokkal egy asztal 
mellé ülni, hogy írhatott volna egy olyan levelet, melyben 
a kultusz az erkölcsi cselekvésben áll ; hogy beszélhetne 
egész lelkesedéssel a szabadság törvényéről, a mint az a 
felebaráti szeretetben kulminál 2,8 aki tehát a régi törvényt 
tökéletlennek mondja s a szolgaság tör.vényének tekinti ? 3. 
A 2, í4—2ß versekig terjedő szakasz a Jakab szájában teljesen 
lehetetlenség. Ε szakaszban a szerző kétségbe vonja, hogy 
az ember egyedül a hitből — cselekedetek nélkül — meg-
igazulhat : az ilyen hit szerinte holt hit, amilyen a dämo-
noknak is van. Jakab levele itt Pál apostol megigazulási 
tana ellen polemizál. Az egyik levél feltétlenül függ a másik-
tól ; mindenekfelett, ki van zárva, hogy Pál Jakab után irt. 
Az a felvétel, hogy Jakab levele a legrégibb új-szövetségi irat, 
még groteskebb annál, mely szerinti. Péter hamarabb kelet-
kezett Pál főleveleinél. A hit által való megigazulásról Pál apos-
tol fellépése előtt szó sem volt. Az apostoli korban a páli 
tanoknak olyan félreértése, mint e levélben, teljesen elkép-
zelhetetlen. Mert e levélben a hit nem egyéb, mint amolyan 
igaznak tartás, mint a milyennel az ördögök is bírnak Ama 
cselekedetek, amelyeket Pál perhorreskál, a törvény csele-
kedetei, mig Jakabnál a cselekedetek a hit gyümölcsei. Ilyen 
félreértése Pál tanainak csak egy későbbi korban volt lehet-
séges, mikor a zsidó törvény uralmáról már mit se tudtak 
és a törvény cselekedetei alatt erkölcsi cselekedeteket értettek. 
Ennek a későbbi kornak irója írhatta a 2, u—26 versekben 
levő szakaszt, anélkül, hogy Pál apostolt eretnekiteni akarta 
volna, sőt írhatta épen abból a célból, hogy világosan 
megmagyarázza a Pál tanát azokkal szemben, kik azt hivék, 
hogy orthodoxiájukkal már megérdemelték a mennyeknek 
országát; és itt a dölyfös ember kifejezés 2,10 nem Pálra, 
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hanem Pálnak félre magyarázóira értetik. Ellenben ha igaz 
azon feltevés, hogy a levelet Jakab, az igazságos, irta 60—64 
akkor az ellenség, mely ellen az iró harcol, nem a Pál 
apostol tanának félremagyarázói, hanem maga Pál apostol. 

Ezeken az érveken kívül még más érvek is bizonyítanak 
Jakab szerzősége ellen. 

Ha Jakab levele ugy szállott volna ránk, mint anony-
mon, keletkezési korát különféle szempontokból 125 és 150 
közé lehetett volna tenni. Egész gazdag irodalom fekszik 
előtte, nemcsak ó-testámentomi apokryphus iratok, hanem 
keresztyén müvek is pld. Pál apostol levelei, a héberekhez 
írott levél, Péter 1. levele s az evangéliumok. A Kelemen I. 
levelével is szoros és feltűnő érintkezésben van. Alap nézete 
rokon a Hermás Pásztorának alapnézetével, de sajnos, hiány-
zanak a momentumok, amelyek bizonyságul volnának fel-
hozhatók amaz állítás mellett, hogy egyik iró használta a 
másik müvét. Azután a 2, e,7 versek olyan állapotra mutatnak, 
mikor a keresztyének üldöztettek s ugy látszik, hogy még 
az árulók sem hiányoztak a keresztyének között. A közsé-
gek vallás-erkölcsi állapota is olyan sülyedtségre mutat, 
mint a milyen Hermás előtt nem volt meg. A főargumen-
tum azonban az, hogy a levél álláspontja, összehasonlítva 
az apostoli kor nézeteivel s érdekeivel, egy teljesen más 
korba helyez minket. A levél Krisztus nevét alig emliti, a 
messiási kép majdnem teljesen eltűnik, a hit félig tudás lett. 
2, u β köv, félig kitartás 1,6. A törvényről a 2. század stylusá-
ban beszél a szerző. A vallásosság elveszítette az előbbi 
idők éles, konkrét vonásait s csak általános vonásai marad-
tak meg, az Isten jóságában való bizalom, Isten parancsának 
buzgó betöltése. Tény, azt mondja Jülicher, hogy Jakab le-
vele legkevésbbé keresztyénis ezért ellenszen res Luther előtt. 

3,, ós 3 , 1 3 azt mutatják, hogy bizonyos heretikus 
tanokban nem volt hiány, de ugy látszik, hogy a szerző nem 
tartotta legfőbb rosznak ezeket a vitatkozásokat vagy nem 
sok eredményt remélt elérhetni a nyelvelőkkel vivott szó-
harcz által; de hallgatásából (hogy t. i. nem beszél a gnos-
ticus tanokról) nem lehet arra következtetni, hogy ilyenről 
nem tud. Külömben is a gnosis nem lépett mindenütt 
mindjárt veszélyesen fel s hogy levelünk hol keletkezett, 
nem tudjuk s igy azt sem állapithatjuk meg, hogy vájjon 
elhatalmasodott-e már a gnosis levelünk szereztetési helyén. 
Némelyek azt mondják, hogy a levél Rómában keletkezett, 
de arra nézve, hogy palaestinai talajon keletkezett volna, 
nincs semmi bizonyítékunk. Specifikus zsidó vonás még 
kevésbbé állapitható meg a szerzőn, mint specifikus keresz-
tyén, moralismusa inkább hellenisticus, mint palaestinai. A 
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szerző képzett férfiú lehetett , keresztyén család tagja, a ki 
nem azért irt Jakab név alatt , hogy ez által márkirozza a 
zsidó keresztyénségnek a paulinismussal szemben való ellen-
tétét, hanem mert Jakabban az Úr Jézusnak első helyette-
sét tisztelte, Pál és Péter nevét pedig, mivel leveleik isme-
retesek voltak, nem merte használni. 

Tehát Jülicher szerint a Jakab levele az Úr népéhez 
Íratott ; az egész keresztyénségnek. Szerzője semmi esetre 
sem az igazságos Jakab, hanem egy hellén műveltséggel 
biró keresztyén férfiú, ki hogy hol i r ta meg levelét, nem 
tudjuk, de hogy nem Palesztinában, az valószínű. Levelünk 
írója nem Pál, hanem Pál tanának elferdítése ellen ir 2, 
14_26-ban s egész levelének célja nem egyéb, mint a híveket 
tevőleges életfolytatásra serkenteni. Keletkezési kora pedig 
arra az időre esik, mikor már az új-testámentumnak szám-
talan irata megvolt, sőt a Kelemen I. levele is, körülbelül 
125 és 150 között. 

* 
* * 

Holtzmann1) szerint a levél másodlagos helyet foglal 
el az új testámentomi irodalomban s annak egyik legkésőbbi 
terméke. Csak formája szerint levél s a zsidó bölcsesség-
irodalomból többet merit, mint az ó-testámentom prófétáiból. 
Az idézetek is más írókból vétetnek, például 1. Pet. 1 , 2 4 
Római lev. 4 , , Gal 3,6 stb. 1 Pét. l ,2 4-ből vétetik köl-
csön 1, io> Ii j Római lev. 4,3-ból 2,2 3 stb. Az iró ismer-
te Pál leveleit s azoknak terminológiáját használja. Ismer-
te a héber levelet is s valószínűleg a Jelenések könyvét 
is, a synopticus evangéliumokat, valószínűleg a Péter 
I. levelet és számos érintkezési pontja van Római Kelemen-
nel és Hermással. Holtzmann szerint is a levél irója ugyan 
színeit egyes, általa ismert községek képéből veszi, ámde 
valósággal az egész keresztyénséghez beszél. A levél irója 
szerinte sem lehetett Jakab. 

A levél egy csomó mondásnak a halmaza. A 2,1 4_2 6 
versekig ter jedő szakasz a levél legönállóbb része s i t t Jakab 
ellentétbe helyezkedik Pál tanaival, mely szerint a hit a 
törvény cselekedetei nélkül is megigazít Róm. 3,2 8 . Jakab 
ennek épen az ellenkezőjét tanitja 2, 24 : έργων δικαιούται 
αν&ρωπος και OVY. tv. πίστεως μόνον és azt állítja, hogy Ábrahám 
és Rahab cselekedeteik által igazultak meg 2,2 1 ,2 5 azaz Jakab 
a hitből ós cselekedetekből való megigazulást taní t ja 2,24 
vagy mivel a hit a cselekedetek által lesz teljessé, a csele-

') L á s d : „Einleitung in das Neue Testament" 3. Aufl. és „Lehrbuch 
der neutestamentlichen Theologie" c. müveit. 
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kedetek által való megigazulást. A hitet ugyanis cselekede-
tek nélkül megmutatni nem lehet Jakab szerint 2,18 és csak 
ha hitünk van 2,1 9 semmivel sem állunk elébb az ördögök-
nél, akik szintén hisznek; míg ellenben a cselekedetekből a 
hitet meg lehet mutatni. 

A theologusok egyrésze már régóta igyekszik kimutat-
ni, hogy Jakab és Pál hasonlót állit a megigazulásról vagy 
legalább is nem ellentétet s ezen állitásnak bizonyításául 
azt hozzák fel, hogy a hit, a cselekedetek és a megigazulás 
fogalma a két Írónál nem fedi egymást, hanem mind a ke t tő 
más fogalmat köt e szavakhoz. 

Holtzmann vizsgálata tárgyává teszi, hogy vájjon he-
lyes-e ez az állítás ? Legelőször lássuk hát a hit fogalmát. 

Jakab levelében a «(Wíg-nek egységesen keresztül vitt 
fogalma nincsen. Hol a szerző Jézus szavaihoz csatlakozik 
és köti gondolatait, mint pl. 1,6 , 5 ] 6 stb. ott a hit annyi, 
mint fiducia, hol pedig a hit által való megigazulás ellen 
küzd, ott a hitnek a sziv önátadásával nem sok köze van, 
hanem az iró a theol. metaphisika körébe vonja le a hitet, 
amely mint ilyen, természetesen halott 2 , 2 0 . Nagy tévedés 
azt hinni, hogy a holt hit Jakabnál nem hit. 

A mi az εργα fogalmát illeti, Pálnál a hit és cselekede-
tek két ellentétes üdvutat jelölnek., Pál törvényszerű csele-
kedetekről beszél, mint olyanokról, a melyek önmagukért 
követtetnek el élő hit nélkül. Jakab ellenben a cselekede-
tekről beszél általában. Bizonyos mértékig Pál és J akab 
megegyeznek abban, hogy mindkettőjüknél az εργα az isteni 
törvény betöltésének nézőpontja alatt jelenik meg. De ez a 
törvény Pálnál a Mózes törvénye, mig Jakabnál valami 
szellemesitett, bensőbbé tett törvény. 1,25, 2 , 8 , 1 2 . 

Nem különben áll a dolog a megigazulás fogalmával 
sem. Mig Pálnál arról van sző, hogy az ember a hit alap-
ján olyan valaminek ismertetik el, a mi tulajdonképen nem, 
addig Jakabnál olyannak ismertetik el, mint a milyen tény-
leg az ő cselekedeténél fogva. 

Jakabnál tehá t a fogalomképzés egy speciális zsidó 
ágának folytatása tapasztalható. 

Holtzmann szerint Jakabnál nem lehet egy, a paulinis-
mus ellen folytatott polémiáról beszélni. Lehetséges, hogy 
Jakab Pál tanának helytelenül való magyarázása ellen küzd 
ós igy tulajdonképpen Pált védi Pállal szemben. 

Hogy külömben ez a szakasz — 2,14—26 — Pál meg-
igazulási tanára vonatkozik, már az az tény is bizonyltja, hogy a 
hit által való megigazulás tanáról Pál előtt szó sem volt. 
És épen attól, hogy e tétellel όιχαιοΰσ&αι L· πίστεως, csak Pál 
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apostolnál találkozunk, függ Pál apostol életének, munkás-
ságának és életében vívott tusáinak megértése. 

Az őskeresztyénségj problémáival e levélben nem 
találkozunk, iránya a tiszta zsidókeresztyénség Tanít ja az 
egész törvénynek kötelező voltát, az egyes törvényeknek 
solidaritását. Ceremoniális törvényről szó sincsen benne, de 
a 2, n -ben az egész törvény a „királyi törvény"-ben látszik 
összefoglalva, mely, mivel a keresztyének önként betöltik 
1,8 5 , 2,12 a „szabadság törvényének" neveztetik. És i t t már 
a keletkező katholikus egyház álláspontja kezd kialakulni. 

Az a körülmény, hogy a le\7élben az iró a miveltségtől 
s a hit felöl való elmélkedésektől idegenkedik, a levélnek 
bizonyos ebjonita jelleget kölcsönöz. Azonban már kevésbbé 
vehető észre benne az a vonás, mely a tiszta és eredeti 
zsidó keresztyénséget oly nagyon jellemzi, annak hirdetése 
ugyanis, hogy a vallás és nemzetiség együvé tartozik. Sőt 
inkább a szerző gondolkozása a katholikus keresztyénségbe 
nyúlik be a maga végső pontjával. Hogy az evangéliumról 
való felfogása már ebjonszerű, ez azt is mutatja, hogy sem 
a keresztről, sem a Krisztus szenvedéséről és haláláról, 
sem az érettünk hozott engesztelő áldozatáról, nem szól s 
egyáltalában Krisztusról való tanról az egész levélben 
szó sincs. 

* 
* * 

A levelünkre vonatkozó legújabb nézetek közül külö-
nösen kettő érdemel nagyobb figyelmet. A francia Massebieau 
és a német Spitta majdnem egyidejűleg léptek fel azzal az 
állítással, hogy Jakab levele nem is keresztyén termek, 
hanem zsidó irat. 

Spitta könyvéhez nem férhetvén hozzá, kénytelen 
vagyok az ő nézetét Meyer1) után adni elő. Spitta mindenek 
előtt a κνρίον της (Jó^-nek a κυρίου ημών Ίησοΰ Χρισιηΰ της 
δόξης-ΤΆ való átváltoztatásra tesz figyelmessé és egy 
egész sereg zsidó parallelt sorol fel, a melyek azt mutat ják, 
hogy a hegyi beszédre emlékeztető gondolatok lehetségesek 
magának a zsidóságnak talaján is. De mert másfelől sok 
olyan gondolat van a levélben, amely csak hellenistikus 
talajon érthető meg, továbbá, mer t a szabadság törvénye is 
említtetik, amely már egy hamis platói levélben is előfordul, 
ez ama gondolatra vezethetne, hogy a levél hellenistikus 
termék. Épen erre vezetne a diasporában levő 12 törzshöz 

*) Arnold Meyer : Die moderne Forschung etc. 'Spitta művéről lásd m é g : 
Theol. Szaklap. II. évf. Raffay S. cikkét. 

Theol, Szaklap. 1Π. éYf. 2 
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való címzés is. Ami a megigazulásról szóló részét illeti a 
levélnek, Spitta, épenugy, miként Massebieau, azt állítja, 
hogy nem Jakab polemizál Pállal, hanem Pál Jakabbal. 

Massebieau a „Revue de V histoire des Beligions" c. 
folyóiratban tette közzé tanulmányát, amely „L'epitre de 
Jacques est-elle ΐoeuvre dun chrétien ?" cimen 1895-ben kü-
lön füzetben is megjelent Párisban. 

Massebieau mindjárt tanulmánya elején konstatálja, 
hogy a Jézus neve az egész levélben csak kétszer fordul elő 
és a levél eredeti, primitív alakjában nem is volt benne, ma 
is bátran ki lehetne hagyni anélkül, hogy a levél folytonos-
sága csorbát szenvedne, sőt a kihagyás megfelelne a levél 
stylusának. Nem tudja írónk magának megmagyarázni, hogy 
a levél szerzője miként használhatta e kifejezéseket: „Jakab 
Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája" s „a mi 
dicsőséges Urunk, a Jézus Krisztusban való hit"; nem tudja 
megmagyarázni magának Massebieau, hogy mit jelenthet e 
levél theologiájában a Jézus Krisztusban való hit, mert 
hiszen a hit által való megigazulás ellen irott polémiájában 
a hit fogalma egybeesik a tiszta monotheismus fogalmával 
és az Úr Isten az egyedüli, kihez imáinkkal fordulni kell. 
Miért mondja tehát, hogy ő az Úr Jézus szolgája és ez által 
miért vét a parancs ellen, mely szerint egyedül az Istennek 
kell szolgálnunk ? 

A megváltó Jézus egészen hidegen hagyja Jakabot. 
Nála a türelem példányképe Jób, a csodás erőé Illés s ugy 
látszik, hogy előtte három nagy hős van. Ábrahám, aki 
feláldozza fiát Istennek ; Jób, ki türelmes és állhatatos ; Illés, 
aki csodálatos erővel bír. Nemcsak nem hivatkozik sehol a 
Jézus példájára, mint Pál apostol, mint I. Péter, I. János, 
hanem sem életével, sem halálával egyáltalában nem foglal-
kozik s meg sem emliti azokat. Ha Istenről s Istennek 
parancsolatáról van szó, az iró citál; de ha Jézus szavait 
idézi, sohasem külömbözteti meg azokat saját szavaitól, mint 
teszi azt például Pál apostol. Jakab útmutatása szerint nem 
a Jézus szavait, igéjét kell követni, hanem az Igét. Ez a 
körülmény, hogy t. i. Jézus tekinteten kivül hagyatik a 
levél irója által, értelmetlenné teszi a „Jézus szolgája" 
kifejezést. Jézusnak a hegyi beszédben tett nyilatkozatai s 
Jakab egyes állításai közt is külömbség van s ezért 
Massebieau kimondja, hogy Jakabnál a hit és üdvözülés 
theologiája teljes és tökéletes a Jézus nélkül és nincsen 
benne hely a Krisztus számára, sőt a maga egyszerűségében 
Messiásra sincs szüksége. Az egész levél mélységesen hallgat 
mind arról, ami Jézus halálára, tanára ; életére vonatkozik. 
Jézus szavaira nem hivatkozik s ahol úgy látszik, mintha 
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bele hatolt volna a Jézus beszédeibe, némely helyeken 
azoknak egyenesen ellentmond. 

Ezen ellenvetések által már meg volna oldva a kérdés, 
melyet Massebieau dolgozata elejére tűzött, de némelyek azt 
vetik ellen, hogy a levél egy része Pál apostol tanaival 
polemizál. Ez azonban, a mint már fennebb is jeleztük, 
Massebieau szerint, helytelen felfogás, mert Jakab levele 
előbb megvolt, mint Pál apostoléi s maga Pál is ismerte azt, 
sőt épen δ polemizál Jakab ellen. 

A levél külömben hivő zsidókhoz Íratott és szerzője 
nem más, mint egy hellen műveltségű férfiú, aki gondosan 
ügyelt stylusára, megválogatta kifejezéseit, kerülte az ismét-
léseket, szereti a filozofiát és levelében mindenütt bizonyos 
dualismus észlelhető. 

Szóval Massebieau vizsgálódása, eredményeként ki-
mondja, hogy a levélben Jézus szerepéről, személyéről 
emlités sincs; szerzője egy hellenista zsidó, ki ismerős 
a görög filozófiával, a diasporában élő zsidók theologiá-

jával s következésképpen a levél nem a Jézus Krisztus 
testvérének, és nem is egy keresztyén embernek a, műve. 

Ménégoz, a párisi iskola egyik megalapítója, nem 
régiben foglalkozott igen szellemesen és érdekesen Jakab 
levelével „ Étude comporative de Ρenseigment desaintPaul 
et de saint Jacques sur la justification par la foi" című 
tanulmányában, mely az „Etudes de theologie et de l'his-
toire" c. műben jelent meg. (1901). 

Ménégoz szerint Jakab levelének figyelmes tanulmányo-
zása meggyőz bennünket arról, hogy ennek tana a megiga-
zulásról nem áll ellentétben a Pál apostol tanításával. Sze-
rinte a levél szerzője Pál apostol theologiáját tartotta szem 
előtt, zsidókeresztyén férfiú volt és Pál theologiáját nem 
ismerte tökéletesen. Ami a levél szereztetési idejét illeti, 
Jakab és Pál levele szinte egyidejűleg kellett, hogy Írattas-
sanak, mivel a hit által való megigazulás tana Pál előtt 
formulázva elméletileg nem volt és Pál halála után tana 
ellen való polémia egészen célszerűtlen lett volna, mert θ 
tant Pál után senki sem képviselte. 

A hagyomány szerint a levél szerzője Jakab az apostol. 
Ámde ez teljesen lehetetlen, mert Jakab apostol meghalt, 
mielőtt a paulinismus és petrinismus harca kitört volt. 
Némely theologus pedig azt állítja, hogy az iró Jakab, az 
Ur testvére volt, a jeruzsálemi gyülekezet feje, kinek Pállal 
való összeütközése ismeretes. És valóban a levélnek Pál 

2* 
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apostol tana ellen való polémikus iránya megerősíteni lát-
szik e hypothesist. Ámde Jakab, az Ur testvére és Pál kö-
zött való vita nem a jó cselekedetek körül forgot t ; és azu-
tán az egész levélben nincs egyetlen vonás, mely a zsidó 
legalismusra emlékeztetne. Ez a körülmény pedig nem folel 
meg annak a Jakab jellemének, ki t az Ap. Csel.-ből s a Pál 
leveleiből ismerünk. — Felmerült az a hypothesis is mondja 
Ménégoz, hogy a levél eredetileg anonymon volt s csak 
később valamelyik keresztyén író lá t ta el a Jakab felírással, 
hogy ez által a levél bekerüljön a kánonba. Ilyen hypothesis 
felvételét azonban semmi sem igazolja. A szerző nem nevezi 
magát apostolnak s a Jakab név\ ralószinüleg mindig ott állott 
a levél elején. Mivel abban az időben a Jakab név nagyon 
el volt terjedve, az irót nem szükség azonosítanunk az 
apostol Jakabbal; megelékszünk a puszta névvel s azzal 
az erőteljes képpel, melyet a levél ad írójáról. 

Hogy a szerző zsidó férfiú volt, az bizonyos. A legális 
vonások teljes hiánya azt sejteti velünk, hogy a szerző azok 
közé a zsidók közé tartozott, kik a thora rituális törvé-
nyeinek megtartását nem vették olyan szigorúan ós inkább 
a morális törvények felé vonzódtak. Ez a Jakab valószínűleg 
hallotta az Úr beszédeit, mert r igen sok alaki ós anyagi 
hasonlóság van levelében az Úr tanításával; mindenesetre 
behatott az evangélium primitív prédikálásának szellemébe 
anélkül, hogy azt theologiai feldolgozás tárgyává te t te volna. 

ifj. Bartók György. 



Szent-Abrahámi Mihály, mint dogmatikus. 
ív. 

Fejtegetéseink során elérkeztünk a dogmatikák gordiusi 
csomójához vagyis a christologiához. Ε pontnál válik meg: 
keresztyen-e valamely dogmatikus vagy sem? 

A határozottan és következetesen unitárius, vagy mond-
juk inkább igy: a merőben rationalis állásponton álló dog-
matikában christologiának helye nincs, mert a szerint a hit-
nek egyedüli tárgya az Isten s az Isten dolgát, vagyis az 
üdvösségnek munkáját elvégzi egymagán az Istennek igéje, 
az isteni igazság. A többi, — tehát az Istennek választott 
emberei, a próféták és vallásallapitók s köztük a legkiválóbb 
próféta és vallásalapító, a Jézus Krisztus is szintén hitalanyok 
és nem hittárgyak. Közöttünk és köztük csak is az a kü-
lömbség, hogy őket az Isten egyéni kiválóságuknál fogva 
történeti eszközökként használta fel a maga igéje, szóval az 
isteni igazság terjesztésére. Ugyanaz áll tehát Jézus Krisz-
tusról is, a mit Pál apostol magáról és apostoltársairól mond: 
„Kicsoda azért Pál és kicsoda Apollos, ha nem szolgák, kik 
által hittetek?" (I. Kor. 3,5.) 

Ezt az álláspontot foglalja el többek közt Lang Henrik 
a maga „Keresztyén Dogmatikájá"-ban s épen azért δ egész 
következetesen ki is küszöböli rendszeréből a christologiát. 
S ugyan e törekvés jellemzi az ujabbkori magyar unitárius 
dogmatikusokat is. „Jézus — mondja többek közt Vári Albert 
— mint a synoptikus evangéliumok által bemutatott történeti 
személy, tulajdonképen a hitnek nem tárgya, hanem annak 
kezdője és mutatója, az emberben levő istentudatnak kifej-
tője, a tökéletes élet képe, s mint ilyen nem tartozik a hit-
tudomány körébe". S ha csakugyan nem volna több, úgy 
igaza is volna. Ámde mi ép keresztyén hitünkben többnek 
tudjuk, mint a hit kezdőjének és mutatójának, többnek, mint 
puszta tanítónak és erkölcsi példaadónak. A keresztyén hit 
kezdettől fogva máig voltakép nem a Jézus vallástörténeti 
alakjához, hanem Jézusban a Krisztushoz, vagyis az élő Isten 
ama Fiához tapadt, a ki tegnap és ma ős mindörökké ugyanaz, 
a ki nem csak volt, hanem van és leszen is mindenha, a 
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kiben magának a vallásnak eszméje testesült meg. Igen — 
mi Pál apostollal szólva — ha ismertük is a Krisztust test 
szerint (azaz, mint Jézust), mindazáltal most többé nem is-
merjük (II. Kor. 5,16.) 

A keresztyénség lényege minden időben a Jézusba, mint 
Krisztusba vetett hit vala. Ε hit az első tanítványok szivé-
ben addig, mig Jézus e földön velük együtt j á r t kelt, csak 
sejtésszerüleg élt, — de teljes bizonyosságra vált, midőn 
meghalt és feltámasztatott és nekik, mint e világot, bűnt ós 
halált meggyőző Ur, mint az élet fejedelme dicsőséges test-
ben megjelent. S mint ilyet tapasztaljuk meg őt mi is hi-
tünkben az evangéliumok alapján a Szent-lélek által. 
Azért mi b e n n e hiszünk. Hisszük, hogy ő Isten orszá-
gának s ez ország igazságának, az isteni igének nemcsak 
hirdetője, tanítója s egykor-akkor életében mutatója, hanem 
örök valósága, megtestesítője ós megszemélyesítője. Hisszük 
hogy ő maga az Ige, a ki újjáteremtette az ő Szent-Lelke 
által a világot. S mert ezt hisszük (és e hitünket, a mely 
öröklött bizonyosság az emberi szívben, melyet az emberi 
tudomány sem meg nem adhat, sem el nem vehet mitőlünk), 
azért Jézusról, mint Krisztusról igenis beszélünk a dogmati-
kában is. 

Szent-Ábrahámi Mihály, a ki a maga dogmatikai rend-
szerét, mint láttuk, szintén positiv alapon, vagyis nem az 
emberi ész, hanem az isteni kijelentés álláspontjára helyez-
kedve építette fel, szintén beszél, s ez ok miatt kettős érdek-
kel foglalkozunk az ő christologiájával. 

Eleve is ki kell emelnem, hogy Szent-Ábrahámi a chris-
tologiában is páratlanúl nagy dogmatikusnak bizonyul. Korát 
meghaladó mély vallásos és bölcseimi érzékkel úgy a Krisz;-
tus személyéről, mint a Krisztus művéről szóló tanából ki-
rekeszt minden metaphysikai speculativ elemet. 

A mi a Krisztus személyét illeti, kétségtelen dolog — 
s ebben Vári Albertnek is igaza van —, hogy e tekintetben 
az élő hit érdeke hamarosan háttérbe szorult s úgy a rabbi-
nistikus theologiai, mint főképen a hellenistikus philosophiai 
képzetek túlzásba csapó irányba terelték a dogmatikai gon-
dolkozást. Az alaptóvedés, a mely az athanasiusi szenthárom-
sági dogmában fogalmilag teljesen kijegőczödött, az vala, 
hogy azt az Igét, a mely Jézus Krisztusban történetileg meg-
testesült és személyes alakot öltött, már az ő megjelenése 
előtt is az egy Istenen kivül és az egy Isten mellett, mint 
öröktől fogva személyesen létező isteni hypostasist, Jazaz, 
mint egy második Istent fogták fel s ezzel a Jézus Krisztus-
nak, mint történeti személyiségnek igaz emberségét eleve 
illusoriussá tették, holott az Ige, mint örök isteni gondolat 
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és igazság, kezdetben csakis az Istenben vala személyes 
s Jézus Krisztusban személyessé csak történetileg lett 
volt. 

Azért Szent-Ábrahámi — a nélkül, hogy Jézus Krisz-
tusnak transcendentalis metaphysikai létele kérdését fesze-
getné — ott ragadja meg az ő személyiségét, a hol abban 
ránk nézve az isteni kijelentés kezdetét veszi, vagyis az ő 
földi léte kezdeténél s igy emelkedik mind feljebb, fel a benne 
megtestesült Ige örök eszméjeig. Az ekként szorosan megha-
tározott körben azonban minden pontra nézve az evangéli-
umok alapján és a Szent-Lélek által beszél ő róla. 

Először is behelyezi Jézns Krisztus személyiségét az 
üdvtörténeti keretbe. Az ószövetség az árnyékképek és jel-
képek kora volt. Ez a kor lejárván, Isten a maga akaratát 
teljességében kijelentette, megkötötte kegyelmének ós irgal-
mának újszövetségét az egész világgal. Ez újszövetség egye-
temes, utolsó és teljes tökéletes. Előkészítője Keresztelő János 
közbenjárója az Isten Fia, a Jézus Krisztus. 

Aztán szól a Jézus Krisztus személyéről, közelebb az 
ő születéséről, életéről, haláláról, feltámadásáról, felmagasz-
talásáról vagy menybemeneteléről és Isten jobbjára üléséről. 
Mint már jelentettük, a fogantatásnál és születésnél kezdi 
az Ur megismertetését, mert szerinte arról, hogy ő elébb is 
létezett volna, arról nincs az írásban egy hely sem, a mely 
határozott bizonyságot tenne és ezt igyekszik az idézni szo-
kott helyek értelmének felderítésével ki is mutatni. A fo-
gantatás és születés ismertetését egyébként egészen az 
evangéliumok szerint adja. Vallja, hogy .lézus Krisztus Dávid 
magvából származott, hogy anyja a boldogságos szűz Mária 
vólt, kinek méhébe.i a Szent-Lélek beárnyékozása és rászál-
lása következtében Názáretben csodálatos módon fogantatott, 
Isten különös gondviselése alatt Betlehemben született s 
minthogy Istenen kivül atyja nem vala, azonnal Isten Fiának 
mondatott. A törvény értelmében nyolczadnapra körülmetélte-
tek s a negyvenedik napon a jeruzsálemi templomban az Urnák 
bemutattatott a törvény szerint. Názáretben növekedett böl-
cseségben és testének állapotában, tizenkét éves korában 
a jeruzsálmi templomban a tanítókkal vitatkozott. Harmincz 
éves korában Keresztelő János által megkereszteltetett, az 
Ördögtől a pusztában megkísértetett. Az után hivatalát el-
kezdette : tanított és csodadolgokat cselekedett. Működése 
negyedik évében az egész emberi nemre hasznos, de kísér-
téseknek és szenvedéseknek kitett életét Júdás Iskariotes 
árulása következtében halál váltotta fel. A zsidó főtanács 
halálra Ítélte, Pilátus pedig, lázadástól tartva, az Ítéletet 
végrehajtotta, Jézust két gonosztevő közé keresztre feszi-
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tette s itt az Ur Krisztus csodák, könyörgések és gúnyolo-
dások között lelkét a mennyei Atyának ajánlva kiadta. 

Ezek a közönségesen ismert történeti adatok. Dogma-
tikai szempontból is fontos azonban Szent-Ábraháminak a 
Krisztus halálára vonatkozó megjegyzése, „Isten akarta —úgy 
mond — hogy Krisztus meghaljon s akarata előtt Krisztus ön-
ként meghajolt, — de Krisztus halála nem az isteni harag követ-
kezménye, mert Krisztus ártatlan vala, hanem ép ellenkező-
leg, az isteni szeretet kijelentése !" De ezt is csak mellesleg 
emeljük ki. Lentebb, a Krisztusnak művéről szólva, ez állás-
pont elvi jelentősége úgyis ki fog domborodni. 

Krisztus halálának csalhatatlan bizonyítéka volt az ő 
eltemettetése s elegendő ideig sirban maradása. 

A poklokra szállást, mint külön üdvtörténeti mozzanatot 
Szent-Ábrahámi nem ismeri, hanem teljesen egynek \reszi azt 
a halálban, sírban vagy koporsóban való tartózkodással; igy 
hát ő azt még szintén az alacsonyság állapotához számítja s 
ennyiben inkább egyez a református dogmatikai felfogással, 
bár magának a ténynek értelmezésében attól lényegesen eltér, 
lóvén a reformátusok szerint a descensus nem egyéb, mint a ke-
resztre feszitettnek kimondhatatlan lelki kinja és gyötrelme. 

Ezután áttér Szent-Ábrahámi a felmagasztaltatás állapo-
tának ismertetésére. Ennek első foka a feltámadás, a mi 
hogy valósággal megtörtént, azt bizonyítja az üres sírbolt, 
a tanítványok bizonyságtétele és az életre kelt Krisztusnak 
40 nap alatt történt különböző megjelenései. 

Krisztus feltámadása közelebb ugyanazon testtel történt 
meg, a melylyel eltemettetett, de halhatatlanul és — mint 
azt az egész írás tanítja — Isten ereje által, miért is a 
Jézus Krisztus feltámadása az Isten hatalma ős dicsősége s 
tanítása isteni volta mellett tanúskodik. 

A felmagasztaltatás második foka a mennybemenetel. 
Ennek igazságát bizonyítják az apostolok, a kik tanúi voltak 
Krisztus felemelkedésének, de bizonyítja a Szent-Lélek kiön-
tése is. A valóságos halál igazolására elég volt 3 nap, a 
mennybemenetel azonban csak a feltámadás után való 40-ik 
napon történt, hogy a bizonyságtévők a feltámadás igazsá-
gáról jobban meggyőzödjenek s a lelki ország titkaiba bő-
vebben beavattassanak. 

Ε pontnál Szent-Ábrahámi ismét egy igen figyelemre 
méltó kijelentést tesz, a melynek éle voltakép a lutheri 
christologia ubiquitás-tana ellen irányul. Abban teljesen egyet-
ért a mi dogmatikusainkkal, hogy Krisztus emberi természete 
szerint (mert hisz ugyanazon, de halhatatlan testben támadott 
fel!) valóságos helybeli mozgással és láthatóképen (az Olaj-
fák hegyéről s az ég felé néző apostolok szeme láttára) vi-
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tetett fel a földről az égbe Isten legmagasabb királyi széké-
hez, — de „úgy látszik (szerinte), hogy a Mát. 2 8 , ; 18, 
20, Jel. 1, 1 3 ; 2, t stb. bibliai helyek sem czéloznak a Krisz-
tus testének minden helyen való valamelyes szétömlésére, 
hanem inkább Krisztusnak ama gondját jelzik, melylyel δ 
híveit az égből kormányozza és védelmezi." Ε pontra nézve 
tehát inkább a református dogmatikai felfogás felé hajlik, 
mint a mely szerint az Atya jobbja, a hol Krisztus ül, egy 
bizonyos hely a legfelsőbb égben, a mennyekben. (II. Helv. c. II.). 

A felmagasztaltatás harmadik foka az Isten jobbján való 
ülés. Ε kifejezés Szent-Ábrahámi szerint képes beszéd s azt 
jelenti, hogy az Úr Krisztus az ő mennybemenetele után ál-
landó s Istenhez legközelebb levő dicső helyet nyert még 
pedig királyi és ítélő hatalommal. Látnivaló tehát, hogy e 
pontra nézve is inkább velünk evangélikusokkal, mintsem a 
reformátusokkal tart , a kik az Isten jobbja alatt bizonyos 
maghatározott helyet értenek. De azért mégis van némi kü-
lönbség közté s köztünk is. Az evangélikus felfogás az „Isten 
jobbja" képzetét minden érzéki vonástól megtisztítja s va-
lóban mélységes szellemi értelmet visz bele, a midőn kije-
lenti, hogy „dextera Dei ubique est. Non est certus aliquis 
et circumscriptus in coelo locus: sed nihil aliud est, nisi 
omnipotens Dei virtus, in cuius possessionem Christus iuxta hu-
manitetem suam realiter venit." 

S érzi Szent-Ábrahámi is, hogy a feltámadás és menny-
bemenetel tényén alapszik voltakép a Jézusba, mint Krisz-
tusba vetett hit elvi igazsága és az isteni Ígéretek iránt való 
reménységünk. Azért e kettős tényből le is vonja Jézus 
Krisztus személyére vonatkozólag a szükségszerű következ-
tetéseket. 

Sarkalatos hittótelekként állítja fel a Jézus üdvtörtóneti 
életmozanatai alapján, hogy az ő személyében a prófétai jö-
vendölések beteljesedtenek, vagyis, hogy 1) a M á r i á t ó l 
s z ü l e t e t t J é z u s a K r i s z t u s , a m e g í g é r t M e s s i á s s 
hogy 2.) a megígért Messiás, a Jézus Krisztus, természetére 
nézve i g a z i e m b e r . 

Állapodjunk meg e pontnál egy kissé. Mit ért Szent-
Ábrahámi Jézusnak, mint Krisztusnak igaz embersége alatt ? 
Azt láttuk már, hogy ő Jézus Krisztus megismerését az ő 
földi megjelenésénél, fogantatásánál ós születésénél kezdi, 
mert praeexistentiája iránt az írásból nem tud megbizonyo-
sodni. Ebből az következnék, hogy tehát ő Jézus Krisztus 
igaz emberségét tisztán ethikais nem egyszersmind dogmatikai 
szempont alá helyezi. Ha így volna, akkor hitből folyó tételt 
az ő személyére vonatkozólag felállítani épensóggel nem le-
hetne. más szóval őt nemcsak hogy isten-embernek, de sőt 
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i g a z e m b e r n e k sem lehetne tekinteni, mert arra az 
emberi személyre — neveztessék bár Jézus Krisztusnak az 
illető —, a ki csak ember — legyen bár ethikai szempont-
ból még oly kiváló — vallási szempontból az „igaz" jelzőt al-
kalmazni nem lehet. Vallási szempontból, vagyis az Istenhez 
való viszony tekintetében minden ember bűnös, mert — mint 
az apostol mondja Róm. 3,n — „nincs igaz csak egy is". 
Szent-Ábrahámi ezt nagyon jól érezte, — azért — mint majd 
legott látni fogjuk — Jézus Krisztus igaz emberségét δ is 
dogmatikai alapra fekteti, s ezzel akarva nem akarva már 
eleve, eredeténél fogva kiemeli és elkülöníti őt a többi, fo-
gantatásuknál és születésüknél fogva bűnös emberek közül 
s igy — ha határozottan ki sem is jelenti — az ö személyé-
ben az isten-emberi életelv egységét vagy — mint a mi evan-
gélikus dogmatikánk tanítja — az ő személyében a kettős, 
emberi és isteni természet egységét ős közösségét hallgata-
gon elfogadja. 

Azon előre bocsátott hittétel alapján ugyanis, hogy Jézus 
Krisztus földi atya nélkül a Szent-Lélek által fogantatott, 
szükségép rájut itt, a hol az ő igaz emberségéről szól, arra 
a másik hittételre, hogy Jézus Krisztus a többi emberekkel 
mindenben egyenlő, egyet kivéve t. i. a b ű n t , a melyről — 
helyesen jegyzi meg —, hogy az az emberi természetet sem 
nem alkotja, sem ki nem forgatja. S ily értelemben — szin-
tén egész következetesen emeli ki a dogmatikai szempont-
ból vett igazi, vagyis bűntelen emberség nagy jelentősége 
gyanánt, hogy annak felvétele nélkül üdvösségünk iránt bi-
zonyosak nem lehetnénk azaz nem hihetnők, hogy Jézus a 
megígért Messiás, hogy bűneink az δ halála által kiengesz-
teltettek, s hogy az δ példaadása az Isten iránt való enge-
delmességben ható erővel bir bennünk. 

Ezek után már most egész természetesnek találhatjuk, 
ha Szent-Ábrahámi a Jézus Krisztus igaz emberségével kap-
csolatban szintoly határozottan kiemeli az δ i g a z i s t e n -
s é g é t is, vagyis hogy szintén sarkalatos hittételként állítja 
fel, hogy 3.) a megígért Messiás, az ember Jézus Krisztus, 
az Isten fia, és hogy 4.) az ember Jézus Krisztus, az Isten 
fia, i g a z i I s t e n . 

Állapodjunk meg e pontnál is egy kissé. 
Hangsúlyozva, hogy „jólehet a Krisztus természetére 

nézve valódi ember," — azért úgymond mégsem kell őt közönsé-
ges embernek tartanunk, mert származásánál, méltóságánál és 
állapotánál fogva más emberek fölé magasztaltatott, s a kö-
zönséges halandók sorából kiemeltetett. Ő különös, még az 
angyalokénál is különösebb módon Isten fia, azaz δ Isten tu-
lajdon és egyszülött fia, még pedig először is azért, mert mig 
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más emberek a teremtésnél fogva mondatnak Isten fiainak, 
ő neki Isten — a természet rendjén kívül — a Szent-Lélek 
erejével történt fogantatás és születés által adott léteit ; to-
vábbá, mert hivatalába senki másra nem illő módon avat-
tatott be, s mert Isten nem mértékkel adván neki a Lelket, 
oly nagy volt Istenhez való hasonlatossága bölcseségre, cso-
datévő hatalomra és szentségre nézve, hogy ő mintegy az 
Atya alakjában és képében volt s végre, mert a halálból fel-
támasztatott s mint az Atya javainak örököse a mennyben ki-
rálylyá s mindeneknek birájává tétetett. 

Mi hát a Jézus Krisztus vóltakép ? Szent-Ábrahámi erre 
azt a nyilt és határozott feleletet ad ja : az Isten fia, igazi 
Isten. 

Maga is érzi e kijelentés nagy horderejét. Unitárius 
dogmatikus ajkáról ily kijelentés bővebb magyarázat nélkül 
el nem hangozhatik. Azért e tétel igazságának hosszabb fej-
tegetést szentel. 

Először is egész általánosságban ismerteti az „isten" szó 
különböző jelentéseit és alkalmazását. Sokakkal közös az. 
Az írásban tulajdoníttatik embereknek, angyaloknak, mert 
— mint az apostol is mondja — sok isten és úr van (I. Kor. 
8, 6.) De valójában csak egyet illet meg, azt, a kitől a. 
többiek is mind függnek s ki ép azért az istenek Istenének 
(V. Móz. 10, 17.) is mondatik, s kihez hasonló nincsen (II. 
Sám. 7.22·)· 

Hogy az istenségnek minő ismertető jegye illet meg 
kit-kit, azt tehát nem magából a kifejezésből, hanem az 
alanynak, akiről állíttatik, a természetéből kell megállapítani. 
Mikor az ..isten" szó alanyilag áll, a legfőbb Istent jelenti. 
Ily értelemben az Isten szó Krisztusra sehol sem alkal-
maztatik. 

Jézus Krisztusra vonatkozólag az ő i s t e η s é g e volta-
kép egy azonos az ő u r a s á g á v a l , mert a mely okok miatt 
Krisztus mindeneknek ura, ugyanazon okok miatt isten is, és 
a mily természetű és terjedelmű az 6 urasága, épen olyan 
istensége is. Ha urasága nem független, hanem függő, — is-
tensége is az. Azért, amaz egy Isten, a kiből mindenek (Ján. 
17,3.) a mi Ui'unk Jézus Krisztusnak, ki által mindenek, 
szintén Istene és Atyja, nem mintha az Atya nem volna Úr, 
a ki által mindenek; hanem mert Úrrá, a k i által mindenek, 
Istentől nem tétetett senki a Krisztuson, az embernek fián 
kivül, s így az urak közül sem hasonló ő hozzá senki. 

Ebből foly, hogy Krisztus istensége mindeneken, még 
az angyalokén is felül áll, egyet kivéve, az Atyát ; az Úr 
Krisztus tehát az Atyának alá van vetve (I. Kor. 15, 27.) s 
az Atya kiváltsági jogai a Krisztuséi előtt ós fölött állanak. 
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íme a subordinatio gondolata! S e gondolatot Szent-
Ábrahámi alapos irásmagyarázattal igazolja is. 

Kimutatja közelebbről, hogy Krisztus az Atyától függ, 
mert tőle kapta életét (Ján. δ,2(ϊ.) hatalmát, uraságát (Máté 
28,8 ; 20,23; Csel. 2,?3 stb.) tudományát, szolgálatát; mert 
az Atya nagyobb nála (Ján. 14, 28.), Isten a Krisztus feje 
(I. Kor. 11,,.) sőt Istene (Mát. 27,46; Márk 1 5 ^ stb.) ő 
közbenjáró stb. De azért oly benső összeköttetés és szoros 
egység van köztük akaratra ós egyetértésre nézve, hogy 
méltán mondhatja az írás, miszerint az Atya a Fiúban és 
a Fiú az Atyában van (Ján. 10,38.) s hogy az Atya megis-
merése, mit az írás a „látás" szóval fejez ki, a Krisztus 
megismerésében benne foglaltatik (Ján. 12,4R.), vagyis hogy 
a láthatatlan Istent (I. Tin. 6,1(;.) az Úr Krisztus által meg-
láthatjuk (Ján. I,i8·)· Ezért nevezi az írás a Fiút a látha-
tatlan Isten képének (Kol. dicsősége fényének, s való-
sága vagy lénye kinyomatának (Zsid. 1,3.). A Krisztusban 
ugyanis t e s t i k é p e n (azaz nemcsak ábrázolatilag vagy ár-
nyékszerüen (Kol. 2,9.) lakozik az istenség teljessége. De 
másfelől, ha (Fii. 2,s,) azt mondja, hogy a Fiú I s t e n a l ak -
j á b a η volt Isten gyanánt, ugyanott a 9. 10, 11 versek meg-
mondják azt is, hogy a Fiú volt Jézus Krisztus, sőt azt is, 
hogy minden hatalmát ós méltóságát az Atyától kapta aján-
dékul s az Isten iránt való engedelmessége jutalmáúl. 

Szóval az írás határozott különbséget tesz a Fiú ós az 
Atya között s az elsőséget az Atyának tulajdonítja és ez 
igen természetes, mert a legfőbb dolog nem iehet egyenlő 
valamely mással; ennélfogva Isten, a legfőbb lény, csakis egy. 

Vannak ugyan a bibliában egyes helyek, a mik első 
pillanatra a Krisztus örök istenségére engednek következ-
tetni ; igy Ján. 10,30., a mely szerint az Atya és a Fiú egy, 
de ez egység mibenlétet, okát és módját maga Krisztus meg-
magyarázta (Ján. 17,1t, 21,23.) s e magyarázatból kitűnik, 
hogy ott nem lényegbeli, hanem erkölcsi egységről van szó. 
Ugyanez áll eme szavakról: „mindaz, a mi a Fiúé, az Atyáé 
és az Atyáé, a Fiúé (Ján. 1 7 , ; 16,]^). Itt viszont a birt 
dolgok közösségéről van szó, miket a Fiu az Atyának alá-
rendelten bir s melyekért könyörög. S ha végre azt olvassuk 
a Krisztusról, hogy ő az „Alfa és Omega, az első ós az utolsó, 
a kezdet és a vég", — ezeket nem kell a szó szoros értel-
mében venni, mert ő igenis a kezdet, de nem, a kitől vagy 
a kiből, hanem a ki által lettek mindenek (Ján. 1,3.). A 
mindenség teremtője a Jézus Krisztus Atyja; de az uj terem-
tés a Jézns Krisztus által lett. Jézus tehát csak a gyüleke-
zet vagy egyház kezdője és bevégzője. Róla e szerint nem 
mondható, mint olyanról, a ki született ós megöletett, hogy 
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se kezdete se vége, hanem igenis elmondható arról, a ki a 
feltámadás után örökön úgy ól (Jel. l,17,i8.), hogy semmi 
változást nem szenved sem állapotában, sem tanitmányában, 
a mi az evangélium hirdetésének kezdete óta mindig ugyan-
az volt és ugyanaz leszen (Zsid. 13,8.). 

Ez Szent-Ábrahámi tana a Jézus Krisztus személyéről. 
Ha immár a mondottak után feltesszük a kérdést : ki 

tehát szerinte a Jézus Krisztus? úgy a feleletet röviden a kö-
vetkezőkbe foglalhatjuk. 

Szent-Ábrahámi egyike azon dogmatikusoknak, a kik a 
Jézus Krisztus igaz emberségét komolyan veszik s a doke-
tismus veszedelmét minden áron kikerülni akarva, az isteni 
természet, illetőleg személyiség örök praeexistentiáját felál-
dozzák, csakhogy a történeti emberi személyiséget megment-
sék. Szerinte Jézus Krisztus embernek és istennek mondható 
ugyan, de nem oly értelemben, mintha benne két ellentétes 
alany vagy személy egyesült volna, mert az alany csak egy, 
tudnillik maga az ember Jézus Krisztus, hanem igenis ez az 
ember, a ki velünk — a bűnt kivéve — mindenben egyenlő, 
földi élete folyamán fokról fokra feljebb és végre egyenesen 
isteni méltóságra emeltetett. Épen azért az emberség az ő 
személyében természet szerinti, mert ő embernek született 
az istenség ellenben csak méltóság, a melyre felemeltetett, 
Más szóval: az ember fia természet szerint ember; az Isten 
fia természet szerint nem Isten, vagyis nem a legfőbb Isten, 
nem az, a ki az Atyja. Ép úgy, mint a hivek is Isten fiai, 
de nem természet szerint istenek, noha az isteni természet-
nek ők is részesei (II. Pót. 1,4.). 

De mert Jézus Krisztus, ha nem is öröktől fogva való 
Isten, elvégre emberből mégis csak isteni méltóságra emel-
tetett és igazi Istenné és Úrrá tétetett, — ez Istentől jutal-
múl nyert isteni méltóságában megilleti az istentisztelet, a 
mi az ő — hálaadással összekötött — imádásában és segít-
ségül hívásában áll. 

Ε tisztelet alapja Krisztusban az ő bölcsesége, melynél 
fogva gondolatainkat belátja, az ő hatalma, mely szerint 
minket halhatatlansággal megajándékozhat és megbüntethet; 
az ő jósága, melynél fogva teljesiti azt, a mit helyesen kérünk. 

Épen azért, a kik a Krisztust tisztelik, nem emberben 
bírnak s nem embertől kérnek segítséget, mert a Krisztus 
immár megelevenítő lélek (I. Kor. 15,46.), kire ezt a dicső-
séget maga az Isten terjesztette ki, anélkül, hogy ez által 
a maga dicsőségét megrövidítette volna. És így a Krisztust 
tisztelve, sem több fő Istent nem tisztelünk, sem az Isten 
imádását meg nem osztjuk s meg nem kisebbítjük, mert akkor 
is s az által is tiszteljük Istent, ha az δ parancsa következ-
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tében a Krisztus iránt tiszteletet nyilvánítunk s benne az 
6 hatalmát felismerjük. 

De azért mégis van némi külömbség az Atya és Krisz-
tus iránt való tisztelet között. Az Atya ugyanis segítségül 
hívható a Krisztus segítségül hivása nélkül is, a mint ez a 
Mi Atyánkban történik. 

Látni való mindebből, hogy Szent Ábraháminak a Krisz-
tus személyére vonatkozó tana voltakép csak a kiinduló 
pontra nézve tér el a mi evang. egyházi christologiánktól, 
— a végső pontban ellenben teljesen találkozik azzal. Nem 
tanítja ugyan a Jézus Krisztus személyében az isteni és em-
beri természet örök metaphysikai ós supernaturális egységét 
(unió personalis) s ebből folyólag mit sem tud az örök em-
beri természetnek kettős állapotáról, közelebb lealacsonyo-
dásáról, de taní t ja a történeti emberi természetnek, az igaz 
emberségnek felmagasztaltatását, isteni méltóságra emelteté-
sét. Más szóval nem vallja az Isten emberrélevósét, hanem 
igenis vallja az ember istenné levését. S mert ezt őszinte 
meggyőződéssel vallja, — azért Jézus Krisztust a hit tár-
gyává teszi s mint ilyennek, a mint személyiségét, ágy mű-
ködését is kiemeli a közönséges emberi keretek közül s be-
szól az ő üdvözítő tevékenységéről, közelebb elhivatásáról és 
hivataláról. 

Lássuk tehát ezt is közelebbről. 
A mi Jézus Kristusnak üdvművót illeti, e részben Szent-

Ábrahámi vert nyomokon halad ugyan, de kora dogmatiku-
saival szemben mégis óriási haladást jelez, mondhatnók korát 
századokkal megelőzte. 

A Krisztus személyébe vetett hit voltakép az ő müvén 
alapszik. A milyen a mű, olyan a személy s viszont a milyen 
a személy, olyan a mű. 

A dogmatörténetből tudjuk, hogy Jézus Krisztus művét 
általában két egymással ellentétes alapon ós szempontból 
fogták fel, a szerint, a mint annak vagy egyik vagy másik 
oldalára fektet ték a hangsúlyt. Az egyik felfogást — azt, a 
melyik merőben az isteni oldalt tartja szem előtt — dogma-
tikai, a másikat — azt, a melyik inkább az emberi oldalt 
tart ja szem előtt — ethikai felfogásnak nevezhetjük. Volta-
képen mind a kettő páli alapokra megy vissza azzal a kü-
lönbséggel, hogy mig Pálnál a két szempont elvi egységbe 
olvad, — a későbbi dogmatikusoknál ama szent egység ki-
sebb nagyobb mértékekben megbomlik s egyoldalúságba vész. 

Mindkét egyoldalú felfogásnak a középkorban találják 
meg claszikus kepviselőit. Az ó-kor e részben meddőnek bi-
zonyult, a mi különben egészen érthető dolog. Az ó-kori 
atyák minden érdeklődése ugyanis nem a Krisztus művére 
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hanem személyére irányult. De a mint a Krisztus személyére 
vonatkozó egyházi dogma teljesen kialakult, — legott be-
hatóbban kezdtek foglalkozni az δ művévél is. így találta 
meg a váltságelmélet a maga nagy hőseit, Anselmust és 
Abälardust. 

Anselmus Jézus Krisztus személyében s igy hát művé-
ben is az isteni oldalt ragadja meg s „Cur Deus homo" cz. 
iratában arra a kérdésre felel, hogy miért lett Jézus Krisz-
tusban az Isten emberré? Nem lehet feladatunk, hogy az δ 
váltságelméletét részletesen ismertessük. Elég, ha alapgon-
dolatára mutatunk rá. Isten emberré lett, hogy mint ember 
az emberiség bűneért a bűn által megsértett Istennek teljes 
helyettes elégtételt nyújtson. Jézus Krisztusban, különösen 
az δ halálában, mely a mi bűneinkért elszenvedett büntetés, 
tehát helyettes engesztelő áldozat vala, a végtelen sértésért 
a végtelen elégtétel megadatott s ez alapon az δ érdeme 
nekünk beszámíttatván, Isten és a bűnös emberiség között 
a normális viszony helyre állt, a kiengesztelődés megtörtént. 

Látni való ebből, hogy tehát Anselmus szerint az incar-
natió lényege merőben dogmatikai mozzanatban keresendő 
s hogy az Isten és a bűnös emberiség között való abnormis 
viszony jogi alapokon rendeztetik. Röviden: Jézus Krisztus 
halála az isteni harag kijelentése, a bűnös emberiség bűnei-
ért való büntetésnek elszenvedése s így a helyettes elégté-
tel megadása. 

Egészen más alapoji indul meg és egészen más ered-
ményre ju t Abälardus. Ő Jézus Krisztus személyében s így 
hát művében is az emberi oldalt ragadja meg s váltságel-
méletét az ethikai mozzanatra épiti fel. Szerinte Isten Jézus 
Krisztusban s különösen is az ő halálában nem bűntető ha-
ragját, hanem irántunk, bűnös emberek iránt való végtelen 
kegyelmét ós szeretetét mutatja ki. „Úgy szerette Isten e 
világot, hogy az δ egyszülött Fiát adá stb." S ez üdvtény-
nyel czélja, hogy minket a Fiú tana (praedicatió) és példája 
(exemplum) révén az δ igazsága ismeretével felfegyverezzen 
és kijelentett szeretete erejével magához ragadjon s szive-
inkben iránta való viszont szeretetet gerjesszen. Más szóval 
hogy az δ Jézus Krisztusban, s főként ennek halálában irán-
tunk való végtelen szeretete megtörje a mi ellenszegülésünket. 

A róm. kath. egyházban Aquinoi Tamás segítségével 
Anselmus tana győzött azon hozzátétellel, hogy a Krisztus 
halálának elégtétele és érdeme teljes tökéletes (satisfactio 
perfecta), hogy az eltörlé az eredendő bűnt, de a keresztség 
után elkövetett bűnökért maga az ember tartozik per 
Christum érvényes elégtételt tenni. 

Evangélikus egyházunk szintén az anselmusi váltságtant 
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fogadta el s ennyiben a róm. kath. egyházzal egyazonos ala-
pon áll, de eltér attól, amennyiben kijelenti, hogy a Krisztus 
halálának elégtétele és érdeme nem magát az eredendő bűnt, 
hanem annak csak súlyát, vádját törli el, s épen azért a ke-
resztség után is csak a Krisztusba vetett hit által állhatunk 
meg Isten előtt. Szóval, hogy Krisztus érdemén és nem a mi 
érdemünkön, illetőleg cselekedeteinken fordul meg üdvös-
ségünk. 

Lássuk már most mely alapon s irányban indul meg 
Krisztus műve tárgyalásában Szent-Ábrahámi Mihály ? 

Szent-Ábrahámi, amint azt már az ő Krisztus személyé-
ről szóló tanából is sejthetjük, határozottan Abälard állás-
pontjára helyezkedik. Határozottan elveti a helyettes engesz-
telő áldozati halál és elégtétel gondolatát és kijelenti, hogy 
„a Krisztus halála az Isten és a Krisztus irántunk való ki-
mondhatatlan szeretetének legnyilvánosabb bizonysága (Rom. 
5, 6-8) . Isten ugyanis az 6 jósága által indíttatva elhatá-
rozta, hogy az Úr Krisztus önként és az irántunk emberek 
iránt való szeretetből folyólag kegyetlen halált szenvedjen 
az emberi nem megváltásáért. A Krisztus pedig az Atya 
akaratának annyira engedelmeskedett, hogy mindazon dol-
gokban, melyeket érettünk s bűneink megbocsátása végett 
az Atya ő tőle megkívánt, őneki teljesen eleget tett, s szá-
munkra a bűnök megbocsátásának és az örök életnek kegyelme 
megadatott. Mert jóllehet az egyik ember szenvedései a má-
sikéi nem lehetnek oly módon, mint például a pénz, de azért 
vehetők ügy, hogy azokból a másikra jótétemény és haszon 
származhassék: Isten is, ki a bűnbocsátás jogát bírja, irgal-
masságánál fogva becsülte annyira az Úr Krisztus engedel-
mességét. Azért az ő halála elégséges váltságdíj ugyan az 
emberi nemzetért, de mégis úgy, hogy — Isten végzése sze-
rint — csak a hívőknek és engedelmeskedőknek válik hasz-
nára. " 

Ε lényeges elvi szempont alá helyezi Szent-Ábrahámi 
Jésus Krisztus művét. Egyszerű szavakkal szólva, szerinte 
sem azért halt meg a Jézus Krisztus, hogy megszerezze ré-
szünkre az Isten szeretetét, hanem ép ellenkezőleg meghalt, 
hogy halálában teljesen kimutassa az Isten irántunk való 
végtelen kegyelmét és szeretetét s ez által minket is Isten 
iránt való szeretetre gerjesszen. 

Abban azonban már egészen a hagyományos dogmatikai 
eljárást követi, hogy Jézus Krisztus művét részleteiben szin-
tén a hármas hivatal keretébon tárgyalja, de mégis egy 
nagy különbséggel. Mig ugyanis más korabeli, sőt még ké-
sőbbi és mai dogmatikusok Jézus Krisztus hármas hivatalát 
egymással szerves összefüggésbe hozni nemcsak hogy nem 
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tudják, de még csak meg sem is kísérlik, — ő hangsúlyozva 
kiemeli, hogy „Jézus Krisztus hármas t. i. prófétai, papi és 
királyi hivatalát, bárha szorosan összefüggenek, egymással 
sem összetéveszteni, sem úgy elválasztani nem szabad, hogy 
az idvezitésnek ügyét csupán az egyiknek tulajdonítsuk, mert 
ez a három hivatal az emberi nyomorúság különfóleségéhez 
képest, különbözökép szolgál arra, hogy a bűnből és örök 
haláltól való megváltatásunk a legteljesebben eszközöltessék." 
De egységes alapra mindamellett δ sem tudja azokat vissza-
vezetni. Érzi az egység szükségét, de azért a hivatalokat 
mégis az egységpont megjelölése nélkül egymás mellé ren-
deli. Ennek oka, hogy valamint Jézus Krisztus személyisé-
gének, úgy. müvének voltaképi lényegébe nem hatol be. 

Jézus Krisztus személyiségének örök lényege az isten-
fiuság. Isten fia Isten ereje nélkül contradictio in adjecto. 
Szent-Ábrahámi a születésnél kezdi az 5 megismerését. Itt 
jelentkezik alaptévedése. Az Isten Fia, mint örök Ige, volt 
minekelőtte testté, azaz emberré lett. S a tény, mit Szent-
Ábrahám is elismer, t. i. hogy az ember Jézus Krisztus nem 
közönséges módon, hanem a Szent-Lélektől fogantatott, ép 
azt akarja kifejezni, hogy Jézusban az Ige maga lépett a 
világba, vagyis, hogy δ már születése pillanatában Isten Fia 
volt, vagyis egy oly személyiség a történeti lét körében, kire 
öröktől fogva irányult az Isten szeretetakarata és világ-
czélja. S e szeretetakarat ós világczél az vala, kogy a testté 
lett Ige, vagyis a Jézus Krisztus, mint az δ egyszülött fia 
által itt e földön a maga üdvországát alapítsa meg. S tény-
leg Jézus egész élete, minden ténykedése arra irányult, hogy 
mint Isten fia Isten erejével az Isten országát megvalósítsa. 
A mint tehát ő maga, úgy az δ országa sem e világból való, 
sőt egyenesen oly ország, amely ê  világot meggyőzi. Azért 
lévén δ mint Isten Fia, maga az Úr és Király, élethivatása 
is ország, királyság, szóval országalapítás. 

Ebből foly, hogy Jézus Krisztus nem csak lett, nemcsak 
felemeltetett Isten Fiává, Úrrá és királylyá, hanem már ere-
detileg, mint Isten Fia, mint Úr és király jelent meg, noha 
a világ, sőt maguk az δ tanítványai is csak földi óiete be-
végzése, közelebb feltámadása után ismerték fel benne az 
Isten Fiát, Urukat és királvukat. A királyság tehát az az 
egységes szempont, a mely alatt személyét is, művet is fel 
kell fognunk. Igen δ király volt mindég, az volt alacsony-
sága állapotában is s épen ez biztosítja az δ prófétai és papi 
működésének igazi értékét is. Ha nem volt volna Isten Fia, 
Ür és király, — egy sorba esnék más nagy emberekkel, más 
prófétákkal és papokkal, — de δ igenis Isten Fia, Ur és 
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király volt mindég s így prófétasága is királyi prófétaság, 
papsága is királyi papság. 

Közelebbről királyi működése egyfelől Istentől az em-
beriségre, másfelöl az emberiségtől Istenre irányúit. Az első 
viszonytatban, mint királyi próféta kijelentette nemcsak szó-
ban, hanem egy egész élet tényében Isten akaratát, — a 
megvált Igét, melyen országa nyugoszik s ez a kegyelem 
s szeretet ereje. S viszont a második viszonylatban ő mint 
királvi pap, az Ige ereje által megváltott emberiséget sze-
mélye közösségébe vonva képviselte Isten előtt ós így végre-
hajtá a kiengesztelés nagy művét. 

Szent-Ábrahámi ez egységalapig nem hatol, hanem, igaz, 
hogy Jézus Krisztus szenelyére vonatkozó tanaihoz híven, 
beszól külön-külön úgy a prófétai, mint a papi és királyi 
hivatalokról s nem a személyiség királyi lényege alapján 
fogja fel a prófétai és papi ténykedést, hanem a prófétai ós 
papi ténykedésre alapítja a királyi móltóságot. Innét, hogy ő 
voltakép Jézus Krisztusban csak az embert, de nála ellenmon-
dásosan a Szent-Lélektől fogant, és bűntelen embert) látva, 
közte és más próféták és papok között csupán foki különb-
séget állapit meg, a mikor ís merőben érthetetlenné válik 
a végső eredmény vagyis az ember Jézus Krisztusnak királyi, 
illetőleg isteni méltóságra emeltetése. S itt a lényeges kü-
lönbség közte és köztünk. Mi onnét indulunk ki, hogy Jézus 
Krisztusban Isten Fia, az örök Ige lett testté, — azért az ő 
megdicsőittetése érthető is, természetes ís. Ó viszont onnét 
indul ki, hogy Jézus Krisztus természete szerint csak em-
ber, azért nála az isteni méltóságra felemeltetés érthetetlen 
és természetesellenes csoda. 

De hogy a dologra té r jünk: az Űr Krisztus tehát első 
sorban prófétai hivatást töltött be vagyis kijelentette, még 
pedig teljesebben és tökéletesebben, mint Mózes, az Istennek 
az emberek idvezitésére czólzó akaratát. Ez akarat az evan-
géliom tanitmánya, melyben nemcsak lelki ígéretek, hanem 
határozottan kifejezett parancsolatok is vannak. Krisztus te-
hát voltakép egy uj törvényadó. Uj törvénye a szeretet pa-
rancsa. De ez uj törvény kihirdetése által az evangéliom 
igája nem lett nehezebbé a Mózes törvényénél, mert azt a 
hozzákapcsolt ígéretek nagysága ős a Szent-Lélek kegyelme 
megkönnyítik s mert az ó-szövetségnek sem szertartási, sem 
bírói törvényei minket többé nem köteleznek. 

Jézus Krisztus a maga prófétai hivatalának s ezen 
minőségében hirdetett tanításának tekintélyt és ható erőt 
adott, a mennyiben azt jövendöléseivel, élete ártatlanságával, 
a milyen soha senkiben nem találtatott és különösen is cso-
datetteivel, a milyeneket ő előtte senki sem cselekedett volt 
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s végre méltatlan és keserves halála által, a melyet önként 
elviselt, megerősítette. 

Szent-Ábrahámi álláspontja, a mint lát juk, a prófétai hi-
vatal dolgában nagyjából egyezik a mi evang. egyházunk 
tanával, de mégis némi különbség forog fenn. A mi evang. 
egyházunk ugyanis Jézus Krisztust hanem mondja is ki, éppen 
az ő személyőre vonatkozó felfogásból kifolyólag királyi pró-
fétának tekinti, a mennyiben határozottan hangsúlyozza, hogy 
δ benne a kinyilatkoztató személy (λύγος τον daov) ós a ki-
nyilatkoztatott tartalom (λόγος τον ΰεοΐ) egy és ugyanaz, va-
gyis, hogy ő maga az absolut isteni kijelentés s hogy éppen 
azért tőle mint „λόγος ασάρχος"-tói ered, a pogány és zsidó 
világban szétszórt ige (σπερματιχ ός) és az előkészítő és Krisz-
tus ra vezérlő törvény is s hogy benne, mint^óyos £wra£xos"-ban 
vagyis mint Jézus Krisztusban valósult meg és valósul meg 
folytonosan elküldött Szent-Lelke által az emberiség körében 
a te l jes isteni kijelentés. Más szóval: evang. egyházunk sze-
rint Jézus Krisztus már prófétai hivatalánál fogva is közben-
járó (μεσίτης) vagyis az Isten és az emberek között való vi-
szony értelmi rendezője és üdvözítő (σώτηρ) vagyis az isteni 
üdvismeretnek az emberiséggel való közlője. Ő tehát egy-
szóval : a prófétai vagyis az isteni akarat, kijelentő működés 
tekintetében is az Alfa és Omega a kezdet és a vég. 

Egy tekintetben azonban Szent-Ábrahámi tana a prófétai 
hivatalt illetőleg a mi egyházunk ós általán a korabeli dog-
matikusok tanával szemben is határozott haladást mutat s 
ez az, hogy szerinte Jézus Krisztus, mint próféta az isteni 
akara t lényegét, nemcsak igéiben, hanem életében s különö-
sen is szenvedéseiben ós halálában is kijelentette. Közönsé-
gesen ugyanis Jézus Krisztus halálát a papi hivatal köróbe 
sorozzák, holott az isteni szeretet-akarat legteljesebb kije-
lentése épen az a tény, hogy δ a hirdetett ige igazságát igaz 
fiúi engedelmességgel és hűséggel önkéntes halálában kimu-
ta t ta s ekként az Istennek irántunk bűnös emberek iránt 
való véghetetlen kegyelmét ós szeretetét megpecsételte. 

Nagy tévedés azonban Szent-Ábraháminál, de az δ chris-
tológiai álláspontjából teljesen érthető, hogy δ Jézus Krisz-
tusban is csak egy, a többieknél mindnél, még Mózesnél is 
nagyobb, közönséges emberi prófétát és egy u j törvényhozót 
lát, holott a Jézus Krisztus királyi prófétaságával, mint az 
isteni akarat tökélyes kijelentésével s személyes megtestesi-
tésével minden prófétia ós törvény véget ért. mer t betöltetett, 
teljes igazságra ju to t t s Jézus Krisztus személyében az δ 
Igéje és Szent Lelke által ól s mint élő és éltető hatalom 
uralkodik bennünk. 

A prófétai hivatallal, közelebbről a Jézus Krisztus cso-
3* 
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datetteivel kapcsolatban tárgyalja Szent-Ábrahámi a csodák 
kérdését is. Csoda alatt ő, mint ezt már emiitettük, nem ter-
mészetellenes, hanem csupán természetfeletti, vagyis oly 
történéseket ért, amiket a közönséges természeti erőkből és 
azok ismert törvényeiből megérteni nem lehet, s a melyek 
által Jézus Krisztust illetőleg a természet teremtője, mint 
valamely megbízó és felhatalmazó levél által az 6 isteni kül-
detését igazolta. Krisztus csodáit illetőleg azonban megjegyzi, 
hogy azok nem esnek egy sorba más közönséges csodákkal. 
Az ő csodái igazi csodák, a miket hivatalba lépése után azért 
vitt véghez, hogy hivatalának tekintélyt szerezzen általuk, 
továbbá, hogy az ő csodái nem érzéki csalódások, hanem 
valósággal megtörtént események és egynehányat kivéve az 
embereket hozzá édesgető valódi jótétemények voltak. S ha 
az általa véghezvitt csodákhoz még hozzávesszük azokat is, 
a melyek az ő születésével, halálával, feltámadásával és meg-
dicsőitettésével, valamint a Szent-Léleknek az apostolokra 
való kiöntésével kapcsolatosak, úgy nyilvánuló, hogy az Ur 
Krisztusban megvolt az isteni küldetés csalatkozhatlan bi-
zonyítéka. Azért kötelességünk, hogy életünket a Krisztus 
tanításaihoz alkalmazzuk. 

A Krisztus prófétai hivatala után Szent-Ábrahámi is az 
ő papi hivataláról szól, mint olyanról, mely ama mellé sora-
kozik. 

A Krisztus papi hivatala szerinte általában az embere-
kért az Istennél végzendő ama cselekedetekben áll, melyek az 
emberi bűnök megbocsátása, a kegyelem trónjához vezető 
út erősítése, vagyis az örökélet megnyerése érdekében szük-
ségesek. Ε hivatalnak tehát két része, vagy eljárási módja 
van t. i. az áldozattétel és az esedező közbenjárás. Mind-
akettőt, könnyebb megértés végett, az ószövetségi főpapi 
hivatallal hasonlítja össze. 

Az ószövetségi áldozatnál — úgymond— szoros különb-
séget kell tennünk az áldozattételre való előkészület és magá-
nak az áldozásnak ténye, vagyis az áldozat bemutatása közt. Az 
előbbit, a mi az állatok leöléséből állott, bárki elvégezhette, 
de magát az áldozatot csakis a pap mutathatta be Isten 
előtt az oltáron. így a Krisztus papi áldozattételében is a 
földön az ő halála által végzett előkészületet meg kell külön-
böztetni a mennyei szentélyben végzett áldozattételtől, midőn 
mintegy a saját vérével behintve jelent meg az Atya előtt. 
A Krisztus engesztelő áldozata alatt tehát voltaképen nem 
az ő halálát, hanem az ő halála által a mennyben egyszer 
végbevitt, de örökre érvényes áldozattételét kell érteni. Az 
írás szerint is Isten csak a feltámadás után nevezi Krisztust 
főpapnak, vagyis akkor, a midőn már a szentélybe bement 
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(Zsid. 5ftl 9 n , 24, 2r) és az Isten s nem ember által állított 
valódi sátor áldozó papjává lett (Zsid. 82) mert ha földön 
volna, még csak pap se volna. 

A Krisztus főpapi hivatalának második része az esedező 
közbejárás vagy közbenjárói kérés. Ezalatt Jézusnak nem a 
földön végzett munkáját, sem pedig valamely alázatos térde-
léssel, esdő szavakkal s kiterjesztett kezekkel végrehajtott 
cselekményt kell értenünk, mert ez az Úr Krisztus királyi 
és dicső állapotával nem illenék össze, hanem inkább képle 
tesen szólva a Krisztusnak a kereszten kiontott vére erejénél 
fogva az Isten szine előtt való folytonos megjelenését (Zsid. 
924) és ott bűneink megbocsáttatásának ós üdvözülésünknek 
szüntelen való gondozását és eszközlését és pedig a földi védő-
énél hatékonyabb és biztosabb pártfogással. 

Egyébként a Krisztus főpapi hivatala üdvös eredmé-
nyének s az emberi nem megváltásának helyes értelmezése 
végett Szent-Ábrahámi a következő szabályokat állítja fel: 
1) Nem szabad csupán Krisztus halálában keresni az ő pap-
ságának teljességét és a mi üdvösségünknek egész munkáját, 
mert így főpapi hivatalának többi részét fölöslegessé, vagy 
szükségtelenné tesszük. Igaz, hogy a szentírók gyakran em-
lítik Krisztus halálát és vérét az üdvösség dolgával kapcso-
latosan, de ők ezt az δ három hivatalára való tekintet miatt 
teszik, vagyis azért, mert az δ halála által pecsételtetett 
meg az újszövetség, mert halála volt az út királyi hivatalá-
hoz, mert halála az Isten és a Krisztus irántunk való szere-
tetének legnyilvánosabb bizonysága s a Krisztus engedel-
mességének legfőbb jele, mert halálában elviselt szenvedései 
által buzdittatunk leginkább az iránta való tiszteletre és 
engedelmességre, mert halálát szokták összeköttetésbe hozni 
az ó-szövetségi véres áldozatokkal s mert végre tényleg az 
δ halálának a mi üdvösségünk s bűneink megbocsátása dol-
gában nagy ereje és hatása van. 2) A Krisztus főpapságát 
ugy kell magyaráznunk, hogy az isteni kegyelem és a bűnök 
megbocsátása számára hely maradjon, mert ha üdvösségünket 
a Krisztus érdemének tulajdonitanók, ez az érdem teljesen 
megsemmisítené az isteni kegyelmet s a büntetés a bűnök 
megbocsátását. 3) Vigyáznunk kell arra is, hogy a Krisztus 
engedelmességének és halálának csak akkora erőt tulajdo-
nítsunk, hogy az által a mi hitünk és jócselekedeteink szük-
ségtelenekké ne váljanak s a vétkezés biztonsága be ne követ-
kezzék. Már pedig szükségtelenekké válnának, ha ama fel-
tételeket helyettünk más teljesítette, vagy ha azok elhanyago-
lása miatt helyettünk más büntettetett meg. 4) Isten más 
módon is is üdvözíthetett volna minket, de néki legjobbnak 
látszott legkedvesebb fiának keserves hálála. 5) Istent az 
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emberi nem iránt való könyörületre nem a Krisztus halála 
indította, hanem inkább irántunk való könyörületes szere-
teténél fogva adta a halálra a Krisztust. így a mi üdvös-
ségünknek főoka az Isten könyörületessége, közvetítő oka 
a Krisztus halála s feltétele a mi engedelmességünk; mert 
a bűnök teljes megbocsátásához a mi megtérésünk is kíván-
tatik. 6. Az idvesség ezen munkájában Isten kijelentette a 
maga igazságosságát, mert az igazságtól δ sohasem tér el 
s mindenkinek megadja a magáét. Azért a mi megigazitásunk 
nem a cselekedetek érdeméből származik, hanem ennek ke-
gyelmes becsléséből nyeri erejét; a Krisztusban ugyanis azok 
is igazak, a kiknek Krisztusba vetett hit által bűneik meg-
bocsáttattak. És a ki az ily kegyelemből való megigazítás 
által Isten iránt való viszontszeretetre nem gerjed, azt az 
Isten méltán bünteti. 7. Az Isten pedig ezt az igazságossá-
got mint független és szabados úr gyakorolja, mert 8. neki 
jogában áll a bűnöket megbüntetni vagy elengedni, vagy a 
büntetést elhalasztani, vagy pedig szelídebben alkalmazni a 
nélkül, hogy a bűnössel szemben igazságossága a legkisebb 
csorbát is szenvedné. — De már 9. az isteni igazságossággal 
ellenkezik az ártatlant büntetni. Mert a bűntető jog előre 
felteszi a bűntethetós (büntetendőség) jogát, mely jog az 
érdemtelenségből van, ez pedig a bűn. Tehát nincs büntetés 
bűn nélkül. Isten soha senkit sem büntet azért, mert úgy 
akarja, hanem azért, mert az illető bűnös megérdemli. Hogy 
ezt jobban megérthessük, meg kell különböztetnünk a szen-
vedéseket vagy ártalmas dolgokat magától a büntetéstől, 
mert nem minden csapás büntetés. A csapás isteni főúri jo-
gon érhet minket, de a büntetés érdemi vagy ítéleti jogon. 
Azért, mikor ketten szenvedik ugyanazt, az nem ugyanaz. 
Más dolog tehát más miatt szenvedni, más vétsége miatt, 
alkalmából büntettetni. Ebből következik 10., hogy az Úr 
Krisztus helyettünk büntetést nem szenvedhetett, mert ő 
ártatlan volt. Kezes sem volt érettünk, mert Isten őt a mi 
gyengeségünk támogatása végett s isteni jóakaratból tet te 
az újszövetség kezesévé, hogy az isteni Ígéretek teljesülése 
iránt ne kételkedjünk. Ha a helyettes elégtétel tanát elfo-
gadnék, nem maradna hely az isteni kegyelemnek, mert ha 
a mi bűneink a Krisztus érdeméért elengedtettek, akkor 
nincs szükségünk bűnbocsánatra. Abból is bizonyos, hogy a 
Jézus nem szenvedett a mi bűneinkért, mert mi mindnyájan 
elszenvedjük ezeknek méltó büntetését a halálban, a Krisztus 
pedig megtalálta ártatlan szenvedéseinek jutalmát a feltáma-
dásban. Tehát mikor azt mondja az írás, hogy a Krisztus a 
mi bűneinkért vagy a bűnökért vagy érettünk szenvedett, 
meghalt, ennek értelme az, hogy a Krisztus a mi bűneink 
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okából ós alkalmából a mi javunkra, arra a czélra halt meg, 
hogy mi az örök halálnak, melyet megérdemeltünk volna, 
alája ne vettessünk, ha t. i. az Isten akaratának engedel-
meskedünk. 

Ezek után az a kérdés, mi haszna vagyon tehát ránk 
nézve a Krisztus halálának ? Erre e felelet 11., hogy Jézus 
a maga halála által az újszövetséget megerősítette, hogy meg-
szabadított a büntetéstől ós annak félelmétől az által, hogy 
jogot szerzett nékünk az örök élethez és a halálos büntetést 
elhárítja rólunk; mert Krisztus a szenvedések által lett kö-
nyörülő főpappá, élők és holtak birájává s megnyervén a 
teljes jogot és hatalmat arra, hogy bűneinket megbocsássa 
s örök életet ajándékozzon, bennünk bizalmat teremtett, to-
vábbá, mivel a bűnök vádjától és a büntetéstől csak az sza-
badul meg, a ki hiszen a Krisztusban, ugyancsak a Krisztus 
halálának haszna, hogy példája, Isten szeretetének felmuta-
tása, s a bűnbocsánat reményének szivünkbe oltása által meg-
könnyítette a bűnöktől való megszabadulást és megtisztu-
lást. S mind e haszon nemcsak Krisztus halálából, hanem 
egész életéből árad reánk, de csak azon feltétel mellett, ha 
mi benne hiszünk, a bűnöket kerüljük és meggyűlöljük, Isten 
és Krisztus szeretetét megismerjük és a bűnök sokasága 
miatt az azok megbocsátása felől való bizodalomtól s az élet 
megjavításától vissza nem rettenünk. 

Ez Szent-Ábrahámi tana a Krisztus papi hivataláról. 
De szerinte a prófétai és papi hivatal voltaképen csak 

lépcső a legfontosabb, vagyis a k irályi hivatalhoz. S itt e 
pontnál legmélyebben pillant be Jézus Krisztus személyisége 
igaz lényegébe. Nyilván kijelenti ugyanis — a mire már fen-
tebb czéloztunk —, hogy voltakép Jézus Krisztus működé-
sének koronája a királyi hivatal. A jövendölés szerint király 
volt ő már születésénél s rendeltetésénél fogva s e méltósá-
gának, bár alázott állapotban élt, már itt e földön bizonyos 
jeleit adta, — de valójában csakis feltámadása után mutatta 
azt ki teljességében. ,,Ma már — úgymond —, miután Isten 
jobbjára űlt, mindenek felett teljes és mindenekre elégséges 
hatalmat kapott az Atyától s ennek bizonysága a Szent-Lé-
lek pünkösd napján történt kiöntése és hatásai. 

Mindazáltal a Krisztus ezen hatalma alája van vetve az 
Atyának, mert az Atya a királyságról nem mondott le, de 
azért mégis oly nagy és széleskörű a Krisztusnak ezen király-
sága, hogy az Atyát kivéve, neki mindenek alája vannak 
vetve. S bár hatalma volna elpusztítani, azért mégis megtűri 
Krisztus ezen ő királyi országában az ő és az övéinek sok 
ellenségét is, hogy ez által vitézkedő egyházának erejét ki-
próbálja. A világ végezetekor azonban teljesen megsemmi-



4 0 Dr. Masznyik Endre. 

siti őket. Ennélfogva a Krisztus királyi hivatala nem egyéb, 
mint az Istentől Krisztusnak adott ama mindenek felett való 
hatalom, mely szerint az ő egyházát kormányozza, az ellen-
ségek ellen védelmezi, híveit majd megjutalmazza, az ellen-
szegülőket pedig megbünteti. S a mennyei királyság nem 
puszta czim, hanem Krisztus azt tényleg gyakorolja az által, 
hogy országában egyházi szolgákat rendel, törvényeket ad s 
ezeket jutalommal és büntetéssel szentesíti, övéit gondozza, 
mint tagjait, juhait, lelkével segíti s Íteletet mond nemcsak 
a jelenben, hanem főleg amaz utolsó napon, mikor mindenek 
helyreállításának ideje leszen és dicsőségben eljövend. 

S Krisztus ezen országa nem olyan, mint a világi or-
szágok, hanem változhatatlan és örökkévaló. Lelki ország 
ez, nem e világból való. A mi kötelességünk azért, hogy ezt 
a királyt tiszteljük, imádjuk, könyörgések, dicséretek és há-
laadások által, magunkat az ő törvényeihez alkalmazzuk, 
mert a király akarata ellen senki sem árthat nekünk, ő pe-
dig a gonoszokat félelembe ejtheti, a jókat megjutalmazza, 
a rosszakat megbünteti. 

Ezzel — Szent-Ábrahámi dogmatikája véget ér. 
Álláspontjához hiven az ő hitének Istenen és az őFián, 

a Jézus Krisztuson, mint az újszövetség megalapítóján, fején 
és királyán s kiváltkópen törvónyadóján kívül más tárgya 
nincs. 

A hivő feladata, hogy az újszövetség a Krisztus orszá-
ga körében az Istennek Jézus Krisztus által kijelentett aka-
rata és törvénye szerint éljen. Ezt megteheti a Szent-Lólek 
által, a mi alatt Istennek amaz ereje értendő, a mely által 
az Isten az ő híveit megszentelte és lelki ajándékaival meg-
töltötte s a mely a mint az Úr Krisztust rendkívüli módon 
mérték felett, — úgy híveit is rendes úton megtölti, meg-
világosítja és vezérli minden jóra. 

Mindenről azonban már nem a dogmatika, hanem az 
erkölcstan számol be. S tényleg Szent-Ábrahámi művének 
harmadik része már a keresztyén erkölcstanról vagyis a ke-
resztyén vallás feltóteleiről szól. 

Ε részben beszól közelebb a Szent-Lélekről, az Isten 
parancsolatairól, az emberek erkölcsi cselekedeteiről, a bűnök-
ről, a keresztyének kötelességeiről még pedig különösen is 
az Isten és a Krisztus iránt való kötelességekről s az utóbbi 
körbe osztva, mint az Úr Krisztus parancsolatainak megtar-
tásáról a szentségekről, a keresztségről és úrvacsoráról, majd 
a keresztyének önmagok ós mások iránt való kötelességei-
ről. S végre egész külöu a negyedik részben szól a keresz-
tyén vallás tagjairól vagyis az Úr Krisztus egyházáról s 
annak kórmányzásáról. 
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Kétségtelenül igen érdekes dolog volna e részeket is kö-
zelebbről ismertetői, de ezúttal czélnak csak az vólt, hogy 
Szent-Ábrahámit, mint dogmatikust mutassuk be. Dogmati-
kai álláspontjára vet világot az a tény is, hogy sok oly dol-
got, a mi szerintünk a hit körébe vág, δ az erkölcstanba 
visz át. Ez nála a christológiai elvi felfogásnak szükség-
szerű folyamánya. 

Végezetül — ismétlésekbe bocsátkozni nem akarván — 
csak egy tényt óhajtok megállapítani s ez az, hogy Szent-
Ábrahámiban kétségkívül egyik legnagyobb, majdnem azt 
merném mondani, páratlanúl álló magyar dogmatikusunkat 
tisztelhetjük. Megérdemelné, hogy művét szűkebb felekezete 
körén kivül is minél többen olvassák és tanulmányozzák, 
s megérdemelné, hogy nagy szellemének e szerény emléknél 
méltóbb emléket is állítsanak, bár a legméltóbbat kétségtelen 
maga állította önmagának a saját művében. 

Dr. Masznyik Endre. 



Ignatius levele a rómaiakhoz. 

Ignatius antióchiai püspök nevén nem kevesebb, mint 
15 levél maradt ránk. Ezek közül azonban a kritika csak 
hetet hajlandó valódinak elfogadni, mig nyolcat hiteltelennek 
tart . A hitelesnek elismert 7 levél a következő: 1. az efe-
zusiakhoz, 2. a magnesiabeliekhez ; 3. a trallesiabeliekhez, 4. 
a rómaiakhoz, 5., a filadelíiaiakhoz, 6. a smyrnaiakhoz, 7. 
Polykarpushoz. 

A többi nyolc levélből három csupán csak latin nyelven 
maradt ránk. Ezek közül kettő János apostolhoz, egy pedig 
Szűz Máriához szól s ehez van csatolva Máriánák a válasza 
is. Ezeket általánosan, hitelteleneknek tar t ják . 

Ezeken kívül van még öt olyan levél, a melyek mind 
görög nyelven is fönmaradtak, s a melyeket már nem tar-
tanak valamennyien sem hiteleseknek, sem hitelteleneknek, 
de mégis a nagy többség föltétlenül elveti. Ezek: 1. a 
Cassobolíta Mária levelére irt válasz, 2. a tarsusiakhoz, 3. 
az antiochiaiakhoz, 4. Hero antióchiai diakonushoz, 5. a 
filippibeliekhez. 

A római levél tehát a hitelesek közé tartozik, sőt pl. 
Renan csakis ezt az egyet tartotta hitelesnek. Levelünket 
ismerte már Irenaeus (adv. haer. V. 28,4), ki a 4 n -e t továbbá 
Origenes ki Orat. 20-ban 3,3-at, In cant. cant. prolog, pedig 
7,2-öí, idézi. Eusebius már többször is megemlékezik levelünkről. 

Ignatíusnak a római levele több különböző szövegben 
maradt ránk. Nevezetesen 1., az általam is használt görög 
szövegben, mely a codex Mediceo-Laurentianusbólj van véve 
s a Harnack-Gebhardt-Zahn Patrum Apostolicorum opera 
Il.-ben (Lipsiae, Hinrichs, 1876) olvasható, Ennek a szövegnek, 
melyet hitelesnek tartanak, a tudományos jele G1. 

2. Ugyanazon szövegkiadásban találjuk meg a toldá-
sokkal bővített másik görög szöveget is, melynek a tudo-
mányos jelzése G 2. Ezt a szöveget mindenütt tekintetbe ve-
szem, párhuzamosan jegyzetben az eltéréseket jelzem. Nem-
csak a teljesség kedvéért teszem pedig ezt, hanem azért 
is, mert a toldások legtöbbször vagy a kanonikus iratokból 
s nevezetesen Mátéból, és János evangéliumából s egy-egy 
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izben a zsoltárokból és a galatai levélből vett idézetek, vagy 
pedig olyan glossák, a melyek az értelmezést igen megkönyítik. 

3. A Cureton által kiadott syr szövegben, melyet sokan 
— köztük egy ideig Lipsiusis — az eredetihez legközelebb álló-
nak hittek. Ma már ezt senki sem állítja. Ide sorolom azt 
a másik syr codexet is, a mely csak az efezusi, és római 
gyülekezetekhez és a Polykarpushoz intézett leveleket 
tartalmazza. 

4. Több latin nyelvű fordításban. 
A 3. és 4. pont alatt említett szövegeket, minthogy 

különben is fordítások, nem vettem tekintetbe. 
Ignatius akkor irta e levelét a rómaiakhoz, a mikor a 

syriai helytartó által „ad bestias," vagyis a vadállatok közé 
vetésre lévén elítélve, Rómába vitetett. Mint többi leve-
leit, úgy ezt is útközben irta. Irta pedig azért, mert félt, 
hogy a római keresztyének testvéri szeretetből meg fogják 
gátolni az δ vértanú halálát. A római jog szerint ugyanis 
nemcsak magának az elítéltnek, hanem bárki másnak is, 
még pedig az elítélt tudta nélkül is meghallgatták az apel-
latíóját és kegyelmi kórvényét. Ignatius attól félt, hogy a 
a rómaiak kérni fogják az δ megkegyelmeztetését, ezért irja 
meg előre e levelét, hogy hagyják öt egészen a sorsára. 

Levelünk érdekes bizonysága azon sajátságos szellem-
nek, a mely a vallási rajongókat jellemzi, hogy szinte törik 
magukat a meggyőződésükért való szenvedésre ős e szen-
vedésben állhatatosságuk ós biztosságuk megbizonyítására. 
Ignatiust ezért a szellemért a bauri iskola pózolónak nevezte, 
s affektálásnak minősítette a martiriumra való törekvését. 
Pedig legyen elég csak Pál apostolra utalnunk, a ki maga 
is azt mondja II. Kor. 5,8-ban : „Szeretnénk kiköltözni e 
testből és lakozni az Úrnál." v. ö. Filippi 1,22—23· Pál nem-
csak mystikus. hanem valósággal exaltált lelkületü ember 
vojt, a kiről, tudtommal, senkinek sem jutott még eszébe e 
miatt azt mondani, hogy egyszerűen teszi magát. Nincs hát 
jogunk ezt mondani Ignatiusról sem. A keresztyénség első 
századai elég példát szolgáltatnak arra, hogy igen sokan 
őszintén vágyakoztak a Krisztus módjára szenvedni és vér-
tanú-halált halni az igazságért. És ezt a vágyakozást eléggé 
megérteti Jézusnak ama mondása: „Boldogok lesztek, a 
mikor miattam gyaláznak és üldöznek titeket és minden-
féle gonoszságot mondanak rátok a hazugok. Örüljetek és 
örvendezzetek mert nágy a ti jutalmatok a mennyekben. 
Mert így üldözték a ti előttetek élt prófétákat is. Máté 
5)11—12· Ignatius ennek a rajongó s a vértauúságot óhajtó 
kegyességnek egyik érdekes példája. 

Ignatiusnak az élete folyásáról vajmi keveset tudunk. Eu-
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sebius azt mondja róla egyháztörténetében e folyásáhogy „An-
tiochiában Euodius után, ki ott az első püspök volt, ez időben 
mint második püspök, Ignatius volt ismeretes." (Η. Ε. III. 
22. ν. ö. Chron. Π. 158,) Más adatok szerint (Harnack, Die 
Zeit des Ignatius. Ignatius nem a második, hanem a harmadik 
püspöke volt Antiochiának s előtte Euodiuson kivül Péter is 
püspök volt. Chrysosthomos szerint már közvetlen Péter 
után következett Ignatius, az Apostoli Constitutiok VII. 46 
szerint pedig Péter apostol avatta fel úgy Euodiust, mint 
Ignatiust. 

Az is nagyon vitás, hogy Ignatius mikor szenvedte el 
a vértanú-halált. Harnack egészen Mark Aurél korára tolja 
ki a halál idejét. Ez ellen azonban mindjárt felemlíthetjük 
azt, hogy ez esetben Ireneus aligha idézhetne leveléből. Az 
általános nézet az, hogy Ignatius Traján alatt végeztetett ki. 
Ε terminus ellen azt szokták felhozni, hogy Ignatius leve-
leiben oly fejlett az egyházi szervezet, a milyent a második 
század első éveiben nehéz elgondolni, továbbá az általa ostro-
molt haeresisek nagyon is eleven színekkel vannak rajzolva. 
Ez érveket azonban pl. Krűger is (Gesch. d. altchristl. Litte-
ratur 1895.) gyengékkek tar t ja arra nézve, hogy miattuk a 
levelek szerzése idejét a második század közepéig, vagy ép 
azokon túl is kitoljuk. 

Ignatius szenvedéséről terjedelmes elbeszélés maradt 
ránk, még pedig nem is csak egy formában és terjedelem-
ben. A Patrum Apostolicorum II. ben Zahn egymás után 
közli a Martyrium Ignatii Colbertinumot, a melyet legjobb-
nak tartanak, továbbá a Martyrium Ignatii Vaticanumot, s 
végül a Matyrium Ignatii per Simeonem Metaphrasten con-
scriptumot, mely az előbbi kettő alapján készült. Ezekről az 
a meggyőződés, hogy egyikük sem hiteles, mert a levelek 
adatainak ellentmondanak és mert a régi egyházi irók előtt 
nem ismeretesek. R. Ε. II. 6. 689 szerint az ötödik század-
ban keletkeztek. 

így tehát Ignatiusról nem tudunk többet, mint hogy 
Antióchia püspöke volt, s hogy ad bestias ítélték el és 
Trajánus alatt ez ítéletet ra j ta végre is hajtották. 

Az Ignatiusra vonatkozó irodalom Krüger Gesch. d. 
altchristl. Litteratur 1895 c. müveben van összeállítva. 
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A levél szövege a következő: 

A rómaiakhoz. 

Ignatius, kit Theoforosnak is neveznek, a magasságos 
Istennek ]) és az δ egyszülött Fiának a Jézus Krisztusnak 
fenségében irgalmat nyert és a minden létezőt akaró 2) 
Isten akaratából a mi Istenünkben 3) a Jézus Krisztusban 
való szeretet l.) szerint megvilágosított szent gyülekezetnek, 
a mely Róma vidékének vezére, Isten kedve szerint való, 
elismerésre, boldogságra, dicséretre, szerencsére, tiszteletre 
méltó, mintája a szeretetnek, — s a mely a Krisztus törvé-
nyének és az Atya nevének birtokosa, 5) — melyet is az 
Isten 6) fiának a Jézus Krisztusnak nevében üdvözlök. Nék-
tek, kik az δ összes parancsaiban test és lélek szerint szen-
tek, és az Istennek 7) kegyelmével különbség nélkül telve 
vagytok és meg vagytok tisztítva minden idegen elemtől8) a 
mi Istenünk a Jézus Krisztusban9) a legőszintébb üdvözletet 
mondok. 

I. Miután kértem az Istentől, hogy szerencsém legyen 
a ti Istennek tetsző arcotokat meglátni, amint azt sokszo-
rosan törekedtem is elérni, most remélem, hogy mint a Krisztus 

Ε dagályos bevezetés, a melynek egyszerűbb mását a 
páli levelekben találjuk, Ignatius beköszöntője. Ugyanolyan 
dicsérettel emeli ki a római gyülekezet valláserkölcsi életé-
nek példaszerüségét, mint Pál apostol. A római gyülekezet a 
környékbeli gyülekezeteknek vezére volt, bizonyosan nemcsak 
valláserkölcsi kiválósága, hanem számbeli és társadalmi elő-
nyei miatt is. A papistikus szempontokat itt még nem 
kereshetjük jogosan. Különösen jellemző, hogy Jézust egye-
nesen „a mi Istenünkének mondja, de e mellett az Isten, 
mint Atya egyszülött fiának is nevezi. Ezért e levél dogma-
történetileg is különösen fontos. 

' ) A G : szöveg eltéréseit itt a jegyzetben közlöm. Mindjárt itt ez áll : 
Atyaistennek. 

2) alkotó. *) és megváltónkban 4) hit és szeretet. 
6) és a Szentléleknek hordozója. Ezzel e szöveg már a szenthárom-

ságot is egészen kifejezetten hirdeti. Az eredeti szövegből ez még hiányzott. 
6) a mindeneket alkotó Isten ' ) minden kegyelmével. 
8) Ε mondatban a χρώμα a szót nem színnel, hanem a magyar 

szólásmódnak megfelelően, elemnek mondom. 
' ) Ív xteiö xal τιαιηϊ y.ui χνρίφ ημών ' / . Χρ. 
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Jézusban fogoly köszöntelek titeket, ha ugyan Isten akarata 
arra méltat, hogy a célig eljussak. Mert a kezdet jól indult, 
ha ugyan kegyelmet nyerek, hogy életsorsomat akadályta-
lanul betöltsem. Mert félek a ti szeretetektől, hogy ártal-
mamra lesz. Mert nektek könnyű azt tennetek, amit akartok, 
de nekem, ha ti nem tartózkodtok tőlem, nehéz az Istenhez 
eljutnom! 

II. Mert nem akarom, hogy ember kedvében járjatok, 
hanem hogy Istennek tessetek, amint hogy tetszetek is. 
Mert se nekem nem lesz többé ilyen alkalmam az Istenhez 
eljutni, se ti nem tehettek jobb dolgot, mintha hallgattok.2) 
Mert ha hallgattok rólam, ugy Isten (igéjé)vé leszek 3), de 
e ha szeretitek az én testemet, ugy ismét futnom kell. 
2. Különösen azt engedjétek meg, hogy feláldoztassam Isten-
nek, a míg az áldozó oltár készen áll, hogy a szeretetben 
dalkarrá válva énekeljetek a Krisztus Jézusban Atyának, hogy 
Syria püspökét az Isten áldozattá méltatta, elhiván őt keletről.4) 
Dicső dolog a világtól Istenhez jutni, hogy beléje olvadjak.5) 

I. Ignatius ép úgy vágyakozik a kidicsért rómaiak után, 
mint Pál apostol vágyakozott. A két eset között van is sok 
rokonság. Ignatius azonban nem kívánja a testvéries be-
fogadást, hanem inkább azt, hogy hidegen viselkedjenek 
vele és sorsával szemben, nehogy az érdekében valami 
mentő lépést tegyenek csupa szeretetből. Mert neki csak egy 
vágya van : az Űrhöz eljutni. 

II. A levél voltaképeni tárgya az itt kifejezett kérés, a 
melyet többször ismétel, hogy ne akadályozzák meg a közbe-
lépéssel az υ vértanú halálát. Az Úrral való egyesülésre ezt 
a kitűnő alkalmat sajnálná elszalasztani, de meg a rómaiak 
sem tehetnek jobb dolgot a hallgatásnál. 

') G !-ben a pont vegén még ez áll: προφιίσα φιλίας σάρκινης, ami 
a tartózkodás tárgya. 

'') Ezt a mondást Ignatius igy fejezi ki: οντε νμης. für αιωπψψε, 
χριίττοη (ργφ ϊχετε (ηιγηαφηναι. Ezt a frázist, minthogy a felírás ma már 
nincsen közhasználatban, egyszerűbben adtam vissza. 

3) G--ben a λόγος γενήσομαι Οίον helyett (νια γενήαομαι áll, ami a 
szövegen való könnyítésnek is vehető ugyan, de mert sok eredeti görög 
codexben is előfordul, s mert az értelemnek egészen megfelel, eredetinek is 
vehetjük. A fordításban ragaszkodtam az alapszöveghez, bár tudom, hogy az 
Isten igéjévé léteinek sem párhuzamosa, sem értelme nincsen 

4) Nyugatra, a maga szenvedéseinek vértanúságára. 
6) A G'-ben Svvai, a G'-ben ύιαλνβηναι áll, de ez az értelmen mit se 

változtat. 
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III. Soha senkinek nem tet te tek kárt, másokat taní-
tot ta tok. De én azt akarom, hogy amit tanítva előadtok> 

meg legyen bizonyítva. 2. Csak erőt kér je tek számomra 
kívülre és belülre, hogy ne csak beszéljek, hanem akar jak 
is, hogy ne csak mondjanak, hanem találjanak is keresztyén-
nek. Mert ha annak találnak, akkor annak is mondhatnak 
is akkor is hűnek, mikor e világra nézve megszűnöm. 3. Semmi 
látható sem jó.1) Mert a mi Istenünk a Jézus Krisztus az 
Atyában lévén, jobban kitűnik. A kereszténység nem a 
rábeszélésnek, hanem a fenségnek a dolga, mikor a világ 
gyűlöli.s) 

IV. írok az összes gyülekezeteknek és valamennyinek 
tudtára adom, hogy készséggel halok meg az Istenért, hahogy 
ti meg nem akadályozzátok. Intelek titeket, hogy ne tanúsít-
satok velem szemben alkalmatlan jóakaratot. Hagyjatok 
engem vadállatok eledeléül3), a melyek által ju tok én Isten-

in . Ignatius bízik benne, hogy a rómaiak, ha még sen-
kinek sem tettek kárt , neki sem fognak tenni, de sőt a 
másoknak adott jó tanítást megbizonyítják viselkedésükkel. 
Mert a keresztyénség nem szépen hangzó, tetszetős tan-
rendszer, a melyet másokba belebeszélnek, hanem ép a világ 
gyűlöletében megálló nagyság, szellemi fensőbbség. Ezért 
nem a közbenjárásra, nem a mentésre sarkal ja Ignatius a 
rómaiakat, hanem hogy kérjenek neki az Istentől lelki-testi 
erőt, hogy a reá váró szenvedésekben szilárdul meg tudjon 
állani s így bizonyságát adja ép a szenvedések között, hogy 
az ő keresztyénsége (jellemző a szó: χριστιανισμός) nemcsak 
beszédben áll, hanem erőben is. Érdekes az a kijelentés, hogy 
a Jézus Krisztus az Atyában jobban kitűnik. Más szóval a 
Krisztus fensége azóta, hogy a mennybe ment s ott az 
Atya jobbjára ült, sokkal világosabb, mint volt földi műkö-
dése alatt . 

*) G'2-ben αγα&ΰν helyett άιάνιον áll. És ezt a szót követi aztán 
II. Kor. 4, 18 szószerű idézete: Mert a láthatók múlandók, a láthatatlanok 
pedig örökkévalók. 

a) Ezt a G2 így m o n d j a ; »A mikor a világ gyűlöli (t. i. a keresztyén-
séget), akkor szereti az Isten. Mert ha e világból valók vagytok — úgymond — 
úgy a világ szereti az övét, de ti nem vagytok e világból, hanem én válasz-
tottalak kt titeket. Maradja tok nálam.« Lát juk, hogy itt János 16, ,9-re van 
utalás, a m i azonban az eredetiben nem volt meg. 

*) G ' -ben βοράν, G2-ben βρώμα átl. 
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hez. Isten búzája vagyok és a vadak fogai őrölnek meg 
engemet, hogy a Krisztus1) tiszta kenyerének találtassam. 
2. Inkább hízelegjetek a vadállatoknak, hogy legyenek 
sirommá és mit se hagyjanak hátra az én testemből, hogy 
senkinek holtomban terhére ne legyek. Akkor leszek ón 
Krisztusnak2) igaz tanítványa, ha a világ még a testemet se 
látja. Kérjétek a Krisztust 3) én érettem, hogy ezen eszközök 
segítségével Istennek áldozatul szolgáljak. 3. Nem paran-
csolom ón ezt nektek, Péter és Pál módjára. Azok a Jézus 
Krisztus apostolai, én egy elitélt *), azok szabadok, 5) én 
máig is szolga. De ha szenvedek, a Jézus Krisztusnak fel-
szabadultja leszek és benne szabadnak támadok fel. Most 
mint lekötözött6) megtanulom, hogy semmit ne kívánjak7). 

IV. Ebből a kijelentésből arra lehetne következtetni, 
hogy a római levéllel egyidejűleg írta Ignatus a többi leve-
leit is. Ámde e mondásból csak az világlik ki, hogy többfelé 
megírta, milyen örömmel nagy a halál elé. Az sem bizonyos, 
hogy ama gyülekezeti levelekre kell itt gondolnunk, a melyek 
Ignatius után hátramaradtak, hanem talán csak a syriai gyü-
lekezetekkel tudatta a halálon való örömét. Érdekes itt az 
a lelkesült elszántság, a melylyel a vadállatok eledeléül 
vágyódik lenni. De érdekes a kép is, hogy ő az Isten búza-
szeme, melyet a vadállatok fogai őrölnek Krisztus kenye-
révé. Ezeket tekinti amaz eszközöknek, melyek által Istenhez 
eljuthat. S ezt oly szent célnak tekinti, hogy kész volna 
a vadállatokat is megvesztegettetni, csak ne hagyjanak belőle 
hátra egyetlen kis darabot sem, nehogy teste maradványainak 
eltakarításával is terheljen másokat. A világ megutálásának 
ferde eszméjét láthatjuk abban, hogy csak akkor tekinti 
magát a Krisztus igazi tanítványának, ha testét is kivonhatja 
a világból. Itt ismét felismerhetjük Pál apostol hatását, a ki 
a testről és a világról szintén tet t hasonló kijelentéseket. A 
3. pontban hogy Péterre és Pálra hivatkozik, azt várnók és 
szeretnők, ha megemlékeznék arról is, hogy ezek egyike 
vagy másika, vagy mindkettője, milyen viszonyban volt a 
római gyülekezettel. De ezzel adós marad s a legnagyobb 
bizonytalanságban hagy bennünket arra nézve is, vájjon 
azért hozza-e fel Pétert és Pált, mert azok a rómaiak között 

*) G2-ben 9-tov áll. 2) Ίησον χριστοο. 8) az Urat. 
4) G. 2.ben a κατάκοιτος helyett έΐάχιστος 
5) G.ben. meg van toldva ezzel: ok δούλοι 0-τον. ') iv αντω. 
') Meg van toldva ezzel: xoouixüν 'ή μάταιοτ. 
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V. Syriától Rómáig kiizködöm én szárazon és vizén, éjjel és 
nappal 10 leopardhoz, azaz a kirendeltkatonákhozkötözve, akik 
még a jóértisroszszal fizetnek. Az δ gonoszságukon én inkább 
tanulok „tfe azért ebben sem igazolom magamat". 2. Örülök a 
számomrakészen álló vadállatoknak, amelyekre epedve vágyom, 
s a melyeketcsábitani is fogok, hogy gyorsanfaljanak fel, ne úgy, 
mint némelyeket vonakodnak megragadni. S ha nem akarják az 
akarót, úgy erőszakolni fogom. 3. Engedjetek meg, én tudom, 
mi való nekem. Most kezdek tanítvány lenni. Engem semmi-
féle látható vagy láthatatlan dolog el nem csábít, hogy a 
Jézus Krisztushoz jussak. Tűz és kereszt, vadak tömege, 
hasogatások, szabdalások, csontok zúzása, tagok törése, 
egész test őrlése és az ördög átka jöjjenek bár reám, csak 
a Jézus Krisztushoz jussak el! 

VI. Mit se használ nekem ez az egész világ ós az élet 
hatalmasságai. Dicsőbb nekem meghalnom a Jézus Krisztus 
számára mintsem uralkodni e föld határain. 8) Őt keresem 

parancsolgattak is, vagy csak azért, hogy a maga óhajtá-
sának a kérő jellemét annál inkább kiemelje? Annál nehe-
zebb pedig e dologbari a tiszta látás, mert nem a múltban, 
hanem a jelenben beszól róluk, mintha még most is élnének. 
Hogy azonban még sem élhetnek, mutat ja az, hogy részükre 
szóló üzenetről egyetlen betű sincs e levélben. 

V. Ε szakaszból látszik, hogy Ignatius már úton van. 
Úgy mint annak idején Pál apostol, ő is a kisérő katonákhoz 
volt láncolva, s tűlük úgy látszik sokat szenvedett. Gonosz-
ságukon azonban δ csak erősödött a maga szelid keresztyén-
ségében, de ezzel nem dicsekedni akar, sem pedig ezt önma-
gának igazságúl be nein tudja. Ezért idézi szó szerint I. Kor. 
4.4-nek egyrészét. Azután szinte kéjeleg a vadállatokkal való 
találkozás borzalmaiban, s úgy tekinti e halálos útját, 
mint a Krisztushoz való méltó voltának kezdetét. Felvette a 
Krisztus keresztjét, és mosta szenvedésbe is követi a mestert. 
S mintha csak Pálnak Róm 8, s5 versét akarta volna Ignátius 
más formába önteni, oly bizonyossággal sorolja fel a kín-
zások egész tömegét, amelyek ha mind reá zúdulnak is, 
még sem akadályozhatják meg, hogy a Krisztushoz jusson. 
Nem lehetetlen, hogy ezek a kínzások Ignátius idején a 
keresztyénekkel szemben mind alkalmazásban voltak. 

') G ' -ben ής Χαιστόν 'Τηάονν, GJ-ben pedig S-ιά Ίηαονν Χριστό)· áll. 
2) Ga-ben itt Mt. 16, l e v a n idézve: „Mert mi t használ az embernek, ha 

Theol. Szaklap. Ι Π . é i f . 4 
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aki érettünk meghalt, őt akarom, ') aki érettünk feltámadott. 
Születés előtt állok 2) 2., Engedjétek meg nekem testvéreim, 
ne akadályozzátok, hogy éljek3), ne akarjatok megölni4). Ki 
Istené akarok lenni, ne ajándékozzatok a világnak, 5) se az 
anyagtól ne csalattassátok meg magatokat. Engedjetek, hogy 
tiszta fényhez jussak, oda jutva leszek én emberré 6). 3. 
Engedjétek, hogy utánzója legyek az én Istenem 7) szenve-
désének. Ha valaki birja őt magában, megérti, mit akarok, s 
velem együtt érez, tudván mit értek. 

VII. Ε világnak fejedelme el akar engem rabolni és 
megrontani az én Istenemre irányuló meggyőződésemet. Közü-
letek senki se akadjon segítségére, hanem inkább legyetek 
enyéim, tehát Istenéi. Ne beszéljetek a Jézus Krisztusról, ha 
a világot sokra becsülitek. 2., Csalfaság ne lakozzék köz-

VI. Ignátius„az életnek és halálnak egyetlen céljául a 
Krisztust ismeri. Őt keresi ez életben, s reá talál a halálban. 
Ezért kéri a rómaikat, hogy amidőn most a halálban az uj-
életre születés előtt áll, ne akadályozzák őt, hogy az élethez 
jusson, mert az igazi élet nem e földön, hanem a földön túl 
a halállal kezdődik. Ha a rómaiak az iránta való szeretettől 
indíttatva, lépéseket tesznek az ő életének megmentésére, 
s így a világnak akarnák őt ajándékozni, valósággal a külső 
anyag vesztegetné meg őket, holott tudniok kell, hogy az 
embernek igazi mivolta nem a test, hanem a lélek, s akkor 
lesz az ember igazán emberré, amikor az anyagot leteszi. A 
Krisztus szenvedésének az utánzója kíván lenni, amit min-
den tudatos keresztyén bizonyosan méltó célnak tekint. 
Jellemző, hogy itt is Istennek nevezi Krisztust, aki mint Isten 
szenvedett. 

VII. Mi tekintetben akarta Ignatiust a világ fejedelme, a 
gonosz, elcsábítani, miután maga mondja, hogy az ő világra 
irányúló kívánságai már mind kihaltak belőle ? nem tudjuk. 
Talán a híveknek mentő szeretetében látja ő a világ fejedel-

az egész világot birja is, de a lelkét veszti ! l S ezután a következő mondat 
áll: „Én az urat, az igaz Istennek és atyának a fiát Jézus Krisztust kívánom". 

*) G2-ben e szavak: „őt akarom, ki értünk," hiányoznak. 
2) G2 ben e mondat hiányzik. 
3) G'-ben a ζηπαι helyett ez á l l : eig ξωήν φΰάσαι, s ez után ez a 

mondat: .Mert Jézus a hivők élete". 
4) G'-ben még folytatólag: „Mert Krisztus nélkül az élet halál". 
5) G'-ből a következő mondat hiányzik. 
') G--ben »eov is áll. ') G'-ben Χριατον is áll. 
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tetek. Még ha magam személyesen rábeszélnélek is, ne enge-
delmeskedjetek, inkább azoknak engedelmeskedjetek, amiket 
irok nektek. Mert élve irok nektek, vágyakozván meghalni 
Az én kívánságom megfeszíttetett és nincs bennem anyagi 
szeretetnek tüze, 2) hanem élő és beszélő s) víz, amely belől 
azt mondja nekem: „Menj az Atyához 1" 3. Nem kívánom a 
múló eledelt, sem pedig az életnek örömét. Istennek a kenyerét 
akarom 4) ami a Krisztus Jézusnak 5) a teste, aki született 6) 
Dávidnak 7) magvából; és italúl az δ vérét kívánom, ami 
romolhatlan szeretet8) 

Vili. Nem akarok többé emberi életet élni. Ez meg is 
lesz, ha ti akarjátok. Akarjátok, hogy ti teket is akarjanak 9) 
2. Kevés szóval kórlek titetek,10) higyjetek nekem11). A'Jézus 
Krisztus pedig ki fogja ezt nektek nyilatkoztatni, hogy igazat 
beszélek12) nem hazug szájjal, a melylyel igazán az Atya 
beszólt. 3. Könyörögjetek értem, hogy czélra jussak.13) Nem 

mének cselvetését. A maga ügyét különben teljesen azono-
sítja Istenével, ezért inti a rómaikat ismételten, hogy még 
akkor se igyekezzenek őt életben tartani, ha netalán a sok 
szenvedésben megtörve δ maga kérné Rómában létekor, hogy 
vessek közbe magukat az δ érdekében. János evangéliumának 
az eszmekörében mozogva beszél Ignátius a Krisztus testének 
és vérének elvezetéről. Ebben azonban nem annyira az urva-
csorára, mint inkább a Krisztussal való mystikus egyesü-
lésre irányuló vágyát ju t ta t ja kifejezésre. 

VIII. Ignatius végkép lemondott az életről, de a halált 

1) G-a: a Krisztusért. ') G2-ben φιλόνίον helyett ψιΐονν τι áll. 
3) G ;-ben χαϊ ληλονν helyett áXXóutrov áll. 
4) G--ben még : mennyei kenyeret, az élet kenyerét. 
5) G' ben még: az Isten fiának. 
e) GJ-ben még: lv νπτέηφ is áll, amikor a mondat értelme az, hogy 

e levél Íróját Jézus születésétől nem nagy idő választja el. 
') Ga-ben: és Ábrahámnak. 
8) G2-: és örök élet. 
*) G'-ből ez a mondat hiányzik. Ellenben meg van toldva ezzel: ..Krisz-

tussal feszíttetem meg. Élek pedig bizony nem én, hanem él bennem a 
Krisztus." (Gal. 2, 90.) 

10) G'-ben még ez is: μη /if. 
u ) G'-ben més:: „hogy szeretem Jézust, a ki én érettem halálra ada-

tott." „Mivel fizessek az Úrnak, mindazért, a mit nekem ajándékozott? (Zsolt. 
116, ,,.) Maga az Isten pedig, az Atya és az Ú r j é z u s Krisztus stb." 

" ) G'-ből a többi hiányzik. 
" ) G'-ben így: „hogy elvégezzem a munkát a szentlélekben". 

4* 
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emberi mód írtam nektek, hanem az Isten értelmében. Ha 
szenvedek, akartátok.1). , ha méltatlanság esik rajtam, gyűlöl-
tetek. 

IX. Imádságtokban emlékezzetek meg a syriai gyüleke-
zetről, a melynek helyettem Istenre van pásztorul szük-
sége. 0 maga, a Jézus Krisztus ügyel fel reá és a ti szere-
tetek 3) 2. Én pedig szégyenkezem, hogy közülök valónak 
mondanak, mert nem vagyok méltó, lévén azok között leg-
utolsó és idétlen, De irgalmat nyerek, ha Istenhez jutok. 3. 
Köszönt titeket az én lelkem és ama gyülekezeteknek szere-
tete, a melyek engem a Jézus Krisztus nevében felvettek, s 
nem is mint idegent. Mert akik engem az én földi vándor-
lásom nem is követhettek, legalább városról városra mentek 
elibém. 4) 

nagyon is a rómaiaktól függőnek tekinti. S Baur ép azért 
mondja, hogy Ignatius affektál, mert lehetetlen, hogy a római 
hatóság a halálra ítélteket egy-két szóra szabadon bocsá-
totta volna. Az a mondás: Akarjátok, hogy titeket is akar-
janak, bizonyosan arra vonatkozik, hogy a rómaiaknak akar-
niok kell Ignatius Krisztushoz jutását, hogy velük szemben 
is u. a. jóakarat nyilatkozzék meg. A fejezet többi részei 
nagyon mozzaikszerüen állanak egymás mellett. 

IX. Ignatius itt a syriai és a Syriából való elindulása 
óta érintett kisázsiai gyülekezetekről emlékezik meg. A syriai 
gyülekezetben nincsen utódja, maga a Krisztus ott most a 
pásztor. Ha a második pont az antióchiai vagy általában a 
syriai gyülekezetekre vonatkozik, akkor azokat ugyancsak 
megdicséri Ignatius. Mint már az előzőkben is láttuk, most 
is Pál kifejezése módjával él, bár nem szó szerint idézi I. 
Kor. 15,9. versét. A harmadik pont kétségtelenül a kisázsiai 
gyülekezetekre vonatkozik, a melyek őt szeretettel, test-
vériesen befogadták, s habár nem is hallgatták őt, mint az 
antióchiaiak, ós nem is követhették vándorútján, legalább 
eléje mentek s úgy mutatták ki iránta való tiszteletüket és 
szeretetüket. Ezek üdvözletét társítja most a saját lelke 
üdvözletével. 

') G2-ben: szerettetek. 
2) G2-ben: „Az Ürra, a ki azt m o n d á : „Én vagyok ama jó pásztor" 

(Ján. 10, „ . ) 
' ) G2-ben még ez is: „iránta való" , értvén ezen nem a gyülekezetet, 

h a n e m a Jézus Krisztust . 
4) G2-ben ez az utolsó mondat némi eltérést muta t , de ez a lényeget 

n e m érinti. 
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X. Ezeket pedig Smyrnából a boldogságra méltó efezusiak 
által irom nektek. Mert sok mással együtt velem van Krokos 
is, a ki nekem oly kedves. 2. Azokról, akik előttem mennek 
Syriából Rómába az Isten dicsőségére, hiszem, hogy tuda-
sítani foglak; ezekről megtudhatjátok, hogy közel vagyok. 
Mert mind méltó Istenhez és hozzátok, a kiket mindenekben 
illik támogatnotok. 3. í r tam pedig ezeket néktek augusztus 
24.-én. Éljetek mindvégig a Jézus Krisztusban való kitar-
tásban. 

X. A levél Írásának helye tehát Smyrna, a hol Ignatius 
átutazóban van, ideje pedig — sajnos, az év megnevezése 
nélkül — augusztus 24.-ike. Ezt azért közli, mert belőle 
könnyen kiszámíthatják, mely időtájt őr Rómába a szállít-
mány. Hogy többen is voltak Syriából, mutatja a 2. pont. 
Azok is uton vannak, s előbb érnek Rómába, mint Ignatius. 
Ε levelet az efezusiak közvetítik. Úgy látszik, az efezusiak, 
a kik közül Krokost külön is megemlíti a püspök, keres-
kedelmi úton jár tak s egyenesen Rómába mentek. 

Baffay Sándor. 
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Ha majd a nap begöngyölül, 
az összes csillag szétrepül, 
a hegy mozgásra kényszerűi, 
a teve tőgye kimerül, 
minden vadállat egybegyűl, 
a tengerár kiszélesűl, 
a test s a lélek egyesül, 
s a mauudáról kiderül, 
mely bűnért halt kegyetlenül ? 
az írt tekercs ha szétterül, 
a mennybort eltűnik felül 
s a pokol ég szünetlenül, 
a kert is közelbe kerül — 
14 megtudja akkor minden lélek, hogy mit végzett. 

Im esküszöm a sok bolygóra, 
a futóra, az elbuvóra, 
s az éjre, ha már foszladóba', 
s a hajnalra, ha pirkadóba': 

Hogy egy nemes követ hozója a Koránnak, 
ki hatalmas s becses a trón urának, 
megbízható, kit angyalok szolgálnak. 
Társatokat ne hidd dzsinntől megszálltnak, 
hisz látta őt szélén a szem határnak, 
s a titkos dolgot nem tar t ja magának. 
Nem szava ez az átkozott sátánnak. 
Hová is gondolnának ? 
Nem más ez, mint nagy intés a világnak, 
azoknak, kik közííletek megállni akarnának. 
29 De nem akarjátok, ha nem akarja Isten, ura a világnak! 

A szúra két részre oszlik. Az első (1—14. sor) a vég-
itéletet bevezető csodás jelenségek leírása, a második (15—29. 
sor) apologia Mohammed prófétai küldetése és szavainak 
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isteni eredete mellett. Mindkét théma a mekkai perikopák-
ban lépten-nyomon megismétlődik. Egyik is, másik is amolyan 
„kedvenc" tárgy, amitől a szűk körben mozgó Mohammed 
nem tud szabadulni s amit nem győz elégszer megforgatva 
hallgatóinak feltálalni. Annál kevésbbé, mert ez utóbbiak 
számára mindkettő ízetlen és élvezhetetlen újdonság. Hogy 
a halál után még számadást tartozik az elhunyt tenni, ez a 
pogány arab szemében csak nyilvánvaló hóbort lehetett. 
A közhit mást tudott és mást vallott a sir utáni állapotról. 
„A régi költemények minden irányban variálják a gondolatot, 
hogy a halállal mindennek vége. A mementó mórit intésül 
használják fel arra, hogy kiki élvezze a kevés életet, mely 
rendelkezésére áll. A remény halvány sugara sem ragyog a 
kétségbeesettnek a jelen életen túl. Az egyetlen vigasztalás, 
hogy a halál egyetemes és a legfürgébb, legóvatosabb vad 
se menekül meg e vadász elől".1) Mohammed evvel homlok-
egyenest ellenkezőleg folyton azt prédikálta, hogy a halál 
csak átmenet a második életbe. Isten meg hagyja halni az 
embert, azután ismét életre kelti. Egyszer majd beköszönt a 
feltámadás ós vele a végső ítélet, a jóknak üdvre, a gono-
szaknak kárhozatra. Működésének legelső szakában erősen 
élt benne a meggyőződés, hogy az a »majd« a legközelebbi 
jövő kérdése, hogy a világítóiét már az ajtó előtt áll. Az 
»óra« már kopogtat, mondja a 101-ik szúra2.) Később nem 
mert ily határozottan nyilatkozni. Világossá lőn előtte is, 
hogy az idők ós alkalmatosságok ismerete nem tartozik az 
emberekre (73. sz. 42—4r,). Csak az biztos, hogy eljő az a 
nagy nap, eljő oly rendkívüli jelenségekkel, minőket szem 
még nem látott, fül soha sem hallott. Az ő feladata nem 
több, mint kitartóan inteni u világot és hallgatói előtt élénk 
képét adni ez utolsó felvonásnak. A szúrák egész sora tesz 
bizonyságot, mily sokat foglalkozott e tárgygyal. (82, 81, 84, 
77, 78, 99 stb.) Ezek a részletek a legmegkapóbbak az egész 
Koránban. Felizgatott benseje sehol se nyilatkozik meg oly 
hévvel, erővel és lendülettel mint itt. A rajz, mit az olvasó 
e szakaszokból nyer, nem egységes. Külömböző helyeken 
Mohammed külömbözőkép irja le a végítéletkor bekövetkező 
átalakulást. Ily eltérések, gyakran ellenmondások nála ép 
nem meglepők. Amit hirdetett, nem volt rendszer, hanem 
élet, mely egy fegyelmezetlen gondolkodású ember lelkéből 
fakadt. A végitélet napjának rajzai között ő maga a hagyo-

') Wellhausen, Reste arabischen Heidenthums2 1897. 185. old. 
s) Az ó-testámentomi próféták nagy része is azt hirdeti, hogy a jom 

Adonáj, a végitélet, már az 6 napja ikban bekövetkezik. Pál a parusiát még a 
saját életében beállónak gondolta. 
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mány szerint legtökéletesebbnek a fenti szúrában foglalt 
rajzot tartotta. »Mohammed maga kijelentette, hogy ki a fel-
támadás napját látni kívánja, olvassa el a 81. szúra leírását«.]) 
— A mily szívósan kitartott a végítélet hirdetése mellett, 
oly görcsösen ragaszkodott a tudathoz, hogy amit beszól, az 
nem e világból való bölcsesség, hanem isteni kinyilatkoztatás. 
Ez egy második théma volt, mit a pogány mekkaiak nem 
tudtak megemészteni. A különös szellemi képességeket, a 
lélek nem köznapi nyilvánulását Izráel a ruach Jahvéra 
(J. szelleme) vezette vissza. Kire a ruach ráugrik, az át-
alakul, lelkileg elütővé válik a többi halandótól. A ruach 
szerepét az araboknál a dzsinnek (daemonok) ós sajtánok 
(sátánok) töltik be. Kit ezek közül egy időnként megszáll, 
az olyanra képes, mit más nem tud megtenni. A költő azért 
tud verseket mondani, mert daemonja van2.) A kähin (jós) 
azért tud titokzatos dolgokról felvilágosítást adni, mert a 
dzsinn szól belőle. A szokatlan viselkedésű, furcsákat beszélő 
Mohammedben is pogány hallgatói egy ily dzsinntől meg-
szállt társat vagy kähint lát tak (5229). A prófétai meghivatás 
kezdetén ő maga is úgy látszik madzsnunnak tartotta magát. 
Bizonyára valami démon a forrása, úgy vélte, a tűrhetetlen nyug-
talanságnak, az izgató visióknak és hallucinátióknak, melyek 
ez időben meglepték. Csak lassanként alakult, ki nála a hit, 
hogy az, ami benne megszólal, Istennek szava. Ő isteni küldött, 
kivel a világ ura egy közvetítő lény által érintkezik. Attól 
kezdve hevesen visszautasított minden gyanúsítást, mely őt 
a dzsinnekkel hozta összeköttetésbe. „Te a te urad kegyelme 
folytán nem vagy dzsinntől megszállt" (682). Sőt formális 
irtó háborút indított a daemonok ellen. Mig azelőtt hajlandó 
volt megengedni, hogy a dzsinnek a menny kapuinál hall-
gatódzva egyet-mást ellesnek az égi dolgokból s azt lehozva 
egyes emberekkel közlik, addig most kijelentette, hogy e hall-
gatódzásnak Isten immár véget vetet. Ha dzsinn vagy sátán 
merészel közeledni a menny kapuihoz, ott angyalok fogadják, 
csillagokat dobálnak feléje és elűzik (37e-9). Ezek a földről 
látható futó csillagok. A költők iránti gyűlölete a dzsinneknek 
szólt, kik a költőket inspirálják. 

A végitélet napjának rajzánál a 81. szúrában bizonyos 
dispositio és egymásutániság észlelhető. A leirás első része 

9. sor) azokkal az átalakulásokkal foglalkozik, amelyeket 
a mostani világrend szenvedni fog, második szakasza (1 0-1 4 . sor) 

x) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammed. 2. Ausgabe. 
1869. II. 501. 

a) Goldziher, A pogány arab költészet hagyománya 1893. Abhandlungen 
zur arabischen Philologie I. 1896. 
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azokról a teljesen uj jelenségekről beszél, amelyeket e nap 
magával hoz. Az átalakulások 3 csoportba sorozódnak, a kör 
szerint, amelyben lejátszódnak: első helyen áll a mennybolt 
(1—2)) a másodikon a föld ( 3 - 5 ) , a harmadikón a föld alatti 
regio (g-g)1). A nap, így kezdődik a leírás, össze fog gön-
gyölülni, mint a hogy a turbán összecsavarodik a fej körül. 2) 
Ennek következménye, hogy elveszíti fényét, egyszerre 
sötétség áll be. Az ó-test.-i próféták közül egyesek szintén 
hirdetik, hogy a jom Adonáj „sötétség lesz és nem vilá-
gosság". Am 5 l 8 Zeph. 115. Azután a csillagok szétszóród-
nak, leesnek a magasból, mint 822-ben is. A prótéta a menny-
boltról a földre tér át. A hegyek elhagyják helyöket (50l0). 
„Mohammed és korának felfogása szerint a hegyek azért vannak 
a földbe erősítve, hogy az meg ne mozduljon s így a hegyek 
a föld számára ugyanaz, ami a horgony a hajó számára 2132, 
16l5, 9732."3) Hasonló a képzet az Ö-T.-ban is. A hegyek kimoz-
dulásával megmozdul a föld, a világ fölfordul.4) A hegyekkel 
történt átalakulás különös nagy szerepet játszik Mohammed 
nyilatkozataiban. De az olvasó folyton más ós más válto-
zásról értesül. A hegyek a végítéletkor meg fognak remegni 
és porrá zúzódnak, mondja az egyik hely (73u 7710 6 9 u 565 
20lo5), színes gyapjúszálakként (70ä 1015) vagy délibábként 
(7820) a levegőben fognak repdesni, mondja a másik. Az ilyen 
differentiák a prófétát nem zavarják. Homályos a követ-
kező sor értelme. Nem szabad elhallgatni, hogy az eredeti 
többet mond, mint a mi a fordításban található. Mohammed 
a tíz hónapja terhes tevékről beszél, mit a magyarban alig 
ha lehet egy szóval visszaadni. Ezekről azt mondja a pró-
féta, hogy „megfosztatnak". Mitől? Az arab commentátorok 
a tejre vagy pásztorokra gondolnak,5) de sok egyébre is 
gondolhattak volna. A választásra bő alkalom kínálkozik. 
Az 5. sor sem ment a homálytól: a vadállatok egybe fognak 

') A mindenség e hármas beosztása közös sémi. Megtalálható Izráelnél 
és a babilóniaiaknál is (Jeremias, Das alte Testament im Lichte des alten 
Orients 1904. 8. old.) 

J) Úgy látszik, Ullmann, der Koran (ford) 1897, 9. kiadás és Henning, 
der Koran (ford.) 1901 is így gondolja. Mások máskép értelmezik a kifejezést. 
Sprenger II. 500: Um eine grosse Fackel zu machen, benetzt man Fetzen von 
Baumwollenzeug mit Oel und man löscht sie aus, indem man sie zusammen-
drückt: daher dieses Bild. Maraccius Alcoranus 1698: cum sol involutus fuerit 
tenebris, Dzsaläl ad din nyomán. Az eredetiben használt szó alapjelentése: 
spirali forma capiti ob volvia cidarim. 

s) Sprenger II. 545. 
*) A hegyek kimozdítása egyike a legnagyobb csodáknak v. ö. 1. Kor. 

13a ττιοτν lüorf όρη μί&ιοταναι. 
') Dzsalal-ad-din, utána Maraccius. Sprenger II. 500: Wenn (die Ver-

wirrung so gross ist, dass selbst) der Geburt nahe Kameele vernachlässigt worden. 
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gyűlni a végitélet napján. Miért? A Korán egyebütt sehol 
sem említi a vadállatokat és zavarban hagyja az olvasót, 
hogy mikép értelmezze e megjegyzést. A magyarázók kény-
telenek a sötétben tapogatódzni. Ez azt véli, hogy oltalom 
keresés czéljából történik az egybesereglés1) az, hogy egyik 
a másikon bosszút álljon, és hogy azután ezek az állatok a 
porba térjenek."2) A legközelebb eső gondolat mégis csak 
az, hogy a vadállatok, melyek most szétszórtan és egymással 
állandó ellenségeskedésben élnek, az ítéletnapkor rémülve 
összebújnak, mint a megriasztott birkanyáj. A rettenetes 
jelenségek az oroszlánt báránynyá változtatják át. Hogy az 
állatok is részt vesznek a végső dolgokban, ,ez a keleti gon-
dolkozás számára természetes. így tudja a Ó-T. is. A világ-
itéletkor együtt szenvednek az emberrel (Zeph. 12), a mes-
siatikus időben élvezik az egyetemes békét (Jes. l l e - 8 ) . A 
próféta elhagyja a föld felületét és a föld alatti birodalomról 
kezd beszélni. Ennek egyik részét a tengerek képezik, 
amelyek most gátak közé szorítva (2762 Jer. 522) csendesen 
viselkednek, de amelyek ama nagy napon átszakítják korlá-
taikat és egy nagy áradattá növekszenek. (823.) A másik 
rész a föld mélye, ahol a halottak nyugszanak. Meg fog tör-
ténni, ami semmikép se megy a mekkaiak fejébe : a lélek 
ismét belészáll a testbe, a halottak megelevenednek. Ugyan-
abban a formában, amelyet földi életükkor viseltek (824 1009). 
Fel fognak támadni az élve eltemetett leányok is. Moham-
med a pogány araboknál divó barbár szokásra czéloz. Ha 
nem is volt általános, sok helyen előfordult, hogy az apa 
ujdonszülött leánygyermekét élve eltemette. Az ilyen leány 
neve az arabban mauuda, az eljárásé tuada. Az ok, amely e 
kegyetlen divatot megmagyarázná, nem világos. Az arabok 
magok is külömbözőkép adják elő, miért gyakorolták elődeik 
az élveeltemetést. Majd egyes törzsek szegénységét emle-
getik, majd az apa félelmét, hogy a leány felnövekedve szé-
gyent és gyalázatot hozhatna reá.3) Talán vallásos motívu-
mok rejlenek a háttérben. Mohammed képten-nyomon éles 
polémiát folytatott e szívtelenség ellen (1659—61 61S2 1733) és 
nem eredmény nélkül. Az iszlám idejében csak mint a „bar-
bárság korának" egy rettenetes megtévelyedését ismerték 
az arabok a tuadát. A 81. szúrában is szóvá teszi a próféta 
a könyörtelen szokást. Az ítéletnapkor a feltámasztott leány-
gyermekektől meg fogják kérdezni, hogy mivel érdemelték 

l) Henning. 
•) Dzsalal-ad-din. 
») Goldziher, Az iszlám 1881. 2 3 - 2 6 old. Zapletal, Der Toteniismus 

und die Religion Israels 1901. 147—150 old. 
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ki borzalmas sorsukat. A felelet nyilvánvaló. Az ujdonszülött 
gyermeknek nem lehet bűne, tehát ártatlanul szenvedtek 
halált. Ez félelmetes vád lesz az apák ellen. — A feltámadással 
megkezdődik az ítélet azon csodás jelenségek kíséretében, 
amelyek speciálisan a végső leszámolással függnek össze. 
Mohammed tanítása szerint minden embernek Istennél egy 
pergamentlapja van.1) Erre jegyzik fel a kirendelt angyalok 
kinek-kinek bűneit és jócselekedeteit (82]0—12 837—9, 18—21.) 
A pergamentlapot az Ítéletnapkor az angyalok átadják az 
Ítélőszék előtt állóknak. A jóknak a jobb kézbe, a gonoszak-
nak a bal kézbe (847—12). Ott nem használ aztán tagadás és 
színlelés, kiki hitelesen maga előtt fogja látni egész élete 
folyását. Az égboltozat el fog tűnni, „ Je fog nyúzatni," mint 
a teve bőre, mondja az eredeti. Az Ó T-ban a mennybol-
tozat, a rakia; az ég és föld válaszfala, szilárd anyag, öntött 
tükörhöz hasonló (Íj. 3718), félgömbformában a földre 
borítva. (Ij. 26l0), melynek ajtajai és ablakai vannak 
(Gn. 7jj. Zs. 7823.) Hasonló a felfogás Bábelben is. A 104. Zs. 
2. verse szerint Isten „az eget kifeszítette, mint egy sátor-
takarót" (Jes. 4022). Ε takaró mögött van a mennyország, 
Istennek lakása. A Koránban az Ó T-ból ismert képzetek 
visszatérnek. Isten tartózkodási helyét az ember a földről 
nem láthatja, mert azt az „ég" elfedi a kíváncsi szemek 
elől. Ez ég Mohammednél is szilárd anyag, mely a végitélet-
kor olvadó érchez lesz hasonló (70g) vagy szét fog szakadni 
(6916 84; 73 l8 82t 779), melynek tornyai vannak (85JS mely-
nek kapuiból jön az esővíz (54u). A fenti szúrában használt 
kifejezés leginkább a 104. Zs.-ban található képzetre emlé-
keztet: a mennyboltozat el fog távolittatni, mint a hogy 
valaki eltávolítja a sátortakarót. Ennek következtében a 
feltámadt emberek egyenesen belátnak a mennyországba s 
Istennel szemtől-szembe találják magokat. Az Ítéletnap utolsó 
részlete a büntetés és jutalom kiosztása. Előbbi a pokol, 
utóbbi a kert. Mindkettő ott lesz a közelben, várva, hogy 
benépesedjék. A pokol, a dzsahannama (7821) vagy dzsahim 
(7936. 39.) vagy hutama (104J az örök tűz, melyben az ember 
„nem hal meg és nem is él" (8713). Nincs benne árnyék, csak 
füst és hőség. Lakói lánczokba verve (7312—13. 6932) sülnek-
főnek, táplálékuk bogáncskóró (886) vagy forró evesség 
(6(J36), italuk bűzhödt, meleg ital (7824. 25. 88ä). A paradicsom 
viszont gyönyörteli kert a hívők és kegyesek számára. 
Mindenütt üditő árnyék, teli gyümölcsfák, friss források. 
(774l). Kik ide jutnak, magas párnákan heverésznek (88,2—16), 

l ) Az O-T. is ismeri az „élet könyvét'1. Zs. 69, 
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körbe jár közöt tök a kancsó finom mosuszszagú borral 
töltve, Tasznimvízzel keverve (8323 - 2e), mely nem okoz fej-
fájást, bár mennyit igyék is valaki belőle. Halhatatlan i f jak 
végzik a szolgálatot (52^4) s nagy szemű, örökifjú leányok, 
„kik olyanok, mint a re j te t t gyöngy" gondoskodnak a szóra-
kozásról (55. 56. szúra). Ha mindez bekövetkezik, fejezi be 
a próféta a végitéletről adot t leirást, akkor minden ember 
tisztában lesz azzal, hogy földi életében mit végzett. Jó t vagy 
rosszat, magának örök üdvül vagy örök kárhozatul. 

Hornyánszky Aladár. 



Lapszemle. 

Zeitschrift f. d. ntl. Wissenschaft u. Kunde des Urchristentums. 1904. 

1. szám. 

Preuschen E. (Darmstadt). Todesjahr und Todestag Jesu. 
Szerzőt a vizsgálódásra Achelisnek 1902 nov. 1-én a göttingeni 
tudományos akadémiában tartott e tárgyú felolvasása indította, 
a mely azóta nemcsak könyv alakban is megjelent, hanem 
bizonyos javításon is ment át. Nevezetesen Achelis a felolvasá-
sában astronomiai alapon azt mutatta ki, hogy Pontius Pilátus 
10 éves hivataloskodása alatt kétszer esett a péntek Nisan 14 
illetve 15-re, még pedig 783-ban, vagyis Kr. u. 30-ban április 
6=Nisan 14. péntek, s ez esetben a jánosi adat áll meg, hogy 
Jézus az ünnep előtt halt meg s igy a törvényes paschát meg 
nem ehette; 786-ban, vagyis Kr. u. 33-ban pedig április 
3=Nisan 15 a péntek, mely esetben a synoptikusok adata áll 
meg, hogy Jézus a törvényes páscha vacsorát elköltötte. A Christ-
liche Welt 1903 évi folyamában, a 327. és 882. oldalon azonban, 
miután előbb már a tudós világot bejárta Achelisnek a berlini 
csillagászati intézet által is hitelesített kiszámításának dicsó'sége, 
maga Achelis igazítja ki az előbbi adatokat oly módon, hogy 
33-ban április 3-án a péntek Nisan 14-ére, 30-ban pedig április 
7-én a péntek Nisan 15-ére esett. Schmiedel a Protestantische 
Monatshefte 1904. évi 9. számában Achelisnek ezt a tévedését 
gúnyos megjegyzésekkel tálalja föl és végül azt a következtetést 
vonja le, hogy Jézus születésének és halálának idejét lehetetlen 
pontosan kiszámítani. Schmiedel ezzel a negativ eredménynyel 
elégszik meg, Preuschen ellenben más adatok segítségével újra 
megindítja a számítás kísérletét. Abból a bizonyos tényből indul 
ki, hogy Jézus pénteken halt meg. Már most az az első nehéz-
ség, hogy mert Jézus a synoptikus evangéliumok szerint a tör-
vényes páschát még elköltötte, s mert a páscha vacsorát a 
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zsidók mindig Nisan 15-én, a mi természetesen este kezdődött, 
tartották, a Jézus halálát hozó pénteknek feltétlenül Nisan 15 
napjának a folyamatára kellett esnie. Ennek ellentmond a János 
evangeliuma, mely szerint Jézus pénteken halt ugyan meg, de 
nem 15-én, hanem 14-én reggel végezték ki, mert még csak 
készültek a bárány elköltésére, s így Jézus a törvényes páscha 
vacsorát meg nem ehette. Ε két adat tehát ellentétes. Melyiknek 
lehet igaza ? Az bizonyos, hogy a kovásztalanokkal kezdődő 
páscha ünnepének elsó' napja mindig Nisan 15, a mely, miután, 
a zsidók holdév szerint számítottak, mindig holdtöltére esett. 
A berlini csillagászati intézet számítása szerint 30-ban április 
6-án, csütörtökön d. u. 10—11 óra közt kezdó'dött a holdtölte, 
33-ban pedig április 3-án, pénteken d. u. 5—6 óra közt. A synop-
tikusok szerint Jézus csakugyan csütörtökön este a kovászta-
lanok napján április 6-án tehát Nisan 15. kezdődésekor ette meg 
a páscha vacsorát s péntekre virradóra elfogták, délelőtt, ép a 
páscha első napján, április 7-én kivégezték, és este felé elte-
mették. János szerint pedig csütörtökön április 2-án 33-ban ét-
kezik utoljára tanítványaival s ép a kovásztalanok napján délután, 
mielőtt még maga az ünnep megkezdődött volna, meghal. Miként 
látszik, mindkét dátum egyaránt igazolható ós csak attól függ a 
döntés a kettő között, hogy inkább a synoptikusoknak, vagy 
inkább Jánosnak adunk-e igazat? — Más adatokat kell tehát 
tájékoztatásul keresni. Ezek közé tartozik a Rubellius Geminus 
és Fufius Geminus konsulátusa, mely szerint János 29. márcz. 
25-én (7»2) halt meg. De ez nem állhat meg, mert Lukács 3, t . 
szerint a fellépés éve Tiberius 15 éve = 29. már pedig Jézus 
u. e. évnek húsvétján, mely különben is ápr. 17-re és nem márc. 
25-re esett, meg nem halhatott. — Jézus halála évének legrész-
letesebb dátumát Clemens Alexandrinus adja Stromata 1.21,145 
s következőkben. Clemens szerint Jézus halálától Jeruzsálem 
elestéig 42 óv 3 hónap telt el, Jeruzsálem elestétől Commodus 
haláláig 121 év 10 hónap 3 nap, s minthogy Commodus 182-ről 
193-ra hajló Sylvester éjjelén halt meg, így Jeruzsálem 71. év 
február 28-án esett el, Jézus pedig 28. decz. 28-án halt meg. Ez 
tehát igy mit sem ér, ezért Preuschen a 3 hónapot tévedésnek 
veszi és 3 napra javítja ki, mely esetben a végső eredmény 29 
márcz. 25, s így az előbbivel egyező. — Újabb dátumot talált 
azonban Prenschen Stromata 1. 21, 146-ban, mely szerint Jézus 
Tiberius 16-ik évében, tehát 783=30-ban halt meg. De Clemens a 
hónapot három változatban is közli s így az teljesen megbíz-
hatlan: márcz. 21 «•= Phamenoth 25 ; április 19 = Pharmuthi 25; 
április 14 = Pharmuthi 19. De ha nem az általánosan 
használt római, hanem az egyptomi naptár szerint számítunk, 
akkor Pharumlhi 25 csakugyan április 25-re esik s így e szerint 
is 30 április 7-én halt meg Jézus. Az egyptomi számítás alapján 
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a Gemini konsulatusa is teljesen idevág, amenyiben 29 augusztus 
16 és 30. aug. 16 közt csakugyan ezek viselték e hivatalt. — A 
33. évet nem fogadja el Preuschen azért, mert Jézus műkö-
désére sok idő esik, és mert 33-ban az a napfogyatkozás, melyre 
hivatkozni szoktak nem húsvétkor, hanem nov. 24-én volt. — 
Van olyan adat is, hogy Jézus 58. márcz. 25-én halt meg, de 
olyan is, mely szerint 49-ben 12 évi működés után feszítették 
meg. — Epifanius adatai teljesen megbizhatlanok és nagyon 
változóak. — Preuschen szerint Mark 14!— 2

 i s igazolja, hogy 
Jézus nem költötte el a páscha vacsorát, s így megegyezik János 
evangéliumával. Ezt igazolja I. Kor.57—8, hol a páscha lefolyá-
sára történik utalás és 15. á0 is, hol az απαρχή a Nisan 16-ának 
bekövetkezésekor este levágott és másnap bemutatott „zsengé"-re 
utal. Az ünnep előtti dátumot igazolja a főpapok törvénykezése, 
valamint a kivégzés ténye is. Végeredmény: Jézus 30-ban április 
7-én Nisan 14-én pénteken halt meg, amint azt János több helye, 
Márk. 14n Pál apostol, a csillagászati kiszámítások, a zsidó húsvét 
időpontja, és a későbbi húsvéti viták is bizonyítják. A Nisan 15. nem 
palestinai eredetű, hanem pogány körben vétetett fel, mint sym-
bolikus szám. 

Hollmann. G. (Halle.) Die Unechtheit des 2. Thessalonicher-
briefs. Zahn, Jülicher, Harnack s részben Wrede állításaival szem-
ben azt vitatja, hogy I. Thess. 1,5—u és II. Thess. 2, 12-nek a 
parusiára vonatkozó nyilatkozata oly ellentétes, hogy azt egy 
ember semmikép sem írhatta. Amott ugyanis mindenki tudja, 
hogy mint a tolvaj jő el a végitélet napja, emitt pedig külön-
féle jelek előzetes feltűnése előzi meg. Hollmann ezt kiegyen-
líteni nem tudja és nem látja igazoltnak az erre irányúló törek-
véseket. II. 2, χ — ι a nem a páli, hanem egy szintén Jézus kijelen-
tésén alapuló, de más szempontból felfogott parusiahitre mutat, 
mely szerint a parusia nem egyhamar következik be és sokféle 
előjel előzi meg a beállását. Hollmann szerint a II Thess. levél 
hiteltelenségét bizonyítja: 1. az I. Thess. levéllel való rokonsága 
2. II. 2, 12 és I. ö j . . . ellenmondása, 3. a személyi mozza-
natok hiánya, 4. II. 2, 2 és II, 3,1 7 viszonya. —Nézetem szerint 
Jülicherékkel szemben Hollmann nem vette fel diadalmasan a 
harczot. 

» 
Drews P. (Glessen) Untersuchungen zur Didache czímen 

közöl hosszú tanulmányt, melyben a Didachének a páli levelek-
hez való viszonyát vizsgálván azon eredményre jut, hogyaDida-
ché szerzője a páli leveleket nem ismerte. Másik eredménye, 
hogy a Didaché szerzőjének az Úr beszédeinek valamelyes gyűj-
teménye állott rendelkezésére. Végül az úrvacsorára vonatkozó 
adatokat veszi beható vizsgálat alá. 
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2. szám. 
Holtzmann 0. (Glessen) Das Abendmahl im Urchristentum. 

Spittának a Zur Geschichte und Litteratur des Urchristentums 
I. 1893, 205 — 327 lapján tárgyalt. Die urchristlichen Traditionen 
über Ursprung und Sinn des Abendmahls czimű munkájának 
egyes eredményeit és állításait teszi vizsgálat tárgyává. Ε vizs-
gálattal kapcsolatban maga is behatóan fejtegeti a szentiratoknak 
az úrvacsorára vonatkozó közléseit. Hosszan és igen érdekesen 
tárgyalja az úrvacsora szereztetésének és jelentó'ségének kér-
dését. Végső eredménykép kimondja, hogy a mikor Jézus kezében 
az utolsó vacsora alkalmával a kenyér véletlenül megtört, ebben 
ő kó'zeli halálának előjelét ismerte fel, azért hagyta meg tanítvá-
nyainak, hogy ezután tegyék szokássá a kenyér törését és emlé-
kezzenek az ő halálára. Az Újszövetségben a úrvacsorát ezért 
nevezik a kenyér megtörésének. A pohár megtöltése ettől füg-
getlen volt, s csak a későbbi egyházi szokásban került szorosan 
a kenyér törése mellé. Az egész cselekmény csakis emlékünnepnek 
volt számva. — Ε czikkre később még visszatérek. 

Waitz H. (Darmstadt) Simon Mágus in der altchristlichen 
Literatur. A pseudoklementinákból indulva ki, Simon Mágus tör-
téneti alakját kívánja megfesteni. Felhordja Justinus, Irenaeus, 
Tertullian, Hippolytus, Celsus, (Origenes) Clemens Alex., Josephus, 
a Péter Acta stb. adatait, megállapítja a történeti tényt, végig-
kíséri Simon Mágust összes vándorlásain s megmagyarázza azt 
a történetileg téves, kortörténetileg azonban érthető tényt, hogy ezt 
az embert minden haeresis kezdőjéül, minden helytelenség meg-
testesül éseül tekintették. 

Klein G. (Stockholm) Zur Erläuterung der Evangelien aus 
Talmud und Midrasch. Szerinte ·— igen helyesen — Jézus meg-
értéséhez nem az alexiandriai, hanem a palestinai gondolatvilág 
alapos ismerése szükséges. Jézus bizonyosan a zsidók írástudó-
inak előadásmódját használta. Ezért a Talmud és Midras tanul-
mányozása első rendű fontosságú. Ezekből kitűnik, hogy minden 
fejtegetés valamely iráshelyhez fűződött. Hogy ez így volt Jézusnál 
is, azt több adat egész határozottan igazolja. Klein szerint Jézus 
életének egyes eseményei és bizonyos iráshelyek hatása alatt 
alakultak ki, a mit több példával igyekezik igazolni. A czikknek 
az exegetikai anyag gyarapítása az érdeme, de tévedése a merész 
hypothesis-gyártás, a melynek egyik jellemző példája, hogy a 
Mk. 1,12—13-ban érintett s Mt. 3,13— l7-ben részletesen elbeszélt 
megkísértést a Mk. 8-ban elmondott Péter-féle vallomással hozza 
összeköttetésbe s azt állítja, hogy a kisértő sátán maga volt 
Péter. 
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Gramer A, (Gravenhage.) Die erste Apologie Justins. Eredeti 
formáját akarja megállap'tani. A czikket a 3. számban folytatja. 
3. szám. 

Wrede W, (Breslau.) Zur Messiaserkenntnis der Daemonen 
bei Markus. A messiási titokról szóló könyvében erre vonatko-
zólag mondott állításait Weisz J. Das älteste Evangelium czimű 
munkájában támadta s most itt e támadás ellen védi előbbi 
nézeteit. 

Lincke K. (Jena.) Simon Petrus und Johannes Markus. Igazi 
typikus terméke a modern combinativ theologiai iskolának. Márk 
maga is kezdettől fogva tanúja volt Jézus működésének, s mindig 
bizalmasa Péternek, a kinek adatai alapján írta meg már a negy-
venes években az evangéliumát és annak folytatásakép a gali-
leaiak 36-évi húsvéti tiltakozását, melynek következménye volt 
Jakab kivégzése, Péter elfogatása. Az általa írt Acta István 
megköveztetésének elbeszélésével végződött. Ekkor hagyta el 
Márk Jeruzsálemet 36 pünkösdje után és Antióchiában telepedett 
le. II. Kor. 8,18-ban Titus útitársa Márk, a ki hires az evangé-
liuma miatt. 

Conrat (Cohn) Μ. (Amsterdam.) Das Erbrecht im Galater-
brief 3,15— 4,7. Igen terjedelmes czikkben tárgyalja ezt a kérdést. 
De nem theologiai, hanem mint a római jog profesorra, tisztán 
jogi szempontból. 

Clemen C. (Bonn.) Miscellen zu den Paulusakten czimen a 
Schmidt által legújabban kiadott kopt nyelvű munkának a szer-
kezetét és történeti értékét teszi szóvá. 

Greszmann H. (Kiel.) Studien zum syrischen Tetraevangelium, 
czimen hosszabb tanulmányt kezd, melyet azonban ez évfolyam-
ban nem végzett be. 

4. szám. 
A folyóirat tulajdonosa a lap élén Usenert ünnepli 70. 

születésnapján, s minden egyes czikk az ő tiszteletére és az ő 
munkásságát érintő thémákról készült. 

Corssen P. (Berlin.) Die Vita Policarpi czimen igen terje-
delmes tanulmányt közöl. 

Spitta Fr. (Strassburg.) Beiträge zur Erklärung der Synop-
iker. A Messiás tűzkeresztségéhez, Márk evangéliumának bekez-

déséhez, a Jézus keresztelésékor elhangzott mennyei szózathoz, 
és a leszálló galambhoz, a megkísérlés történetében említett 
vadállatokhoz, nemcsak az ó testamentumból és általában a régi 
irodalomból hoz fel párhuzamos képzeteket és utalásokat, ha-
nem felvilágosító, sokszor valóban hasznos megjegyzéseket is 
fűz az adatokhoz. Tanulmányát a jövő évfolyamban folytatni fogja. 

Theol. Siaklap. 1Π. é r f . 5 
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Conybeare F. Dialógus de Christi die natali, czímen örmény 
és latin codex alapján azt a nevezetes párbeszédet közli szó 
szerint, a mely Jézus születésének pontos meghatározását tartal-
mazza. Folyóiratunk legközelebbi számában a párbeszédet ma-
gyar fordításban fogom közölni. 

Wendland Ρ. ~ωτηρ czímen valláslörténeti tanulmányt közöl. 
Adatokkal igazolja, hogy ez elnevezést istenek, héroszok, termé-
szeti elemek, emberek egyaránt viselték. „Sótér mindig a segítő, 
a ki gyógyulást, menekvést hoz." Ε formába új tartalmat öntött 
a keresztyénség, a mely Jézust a világ megváltójává tette. A 
sótér elnevezéssel megkönyítette a pogányságnak is a Jézus 
messianításának megértését és elfogadását. Soltau nyíltan hir-
deti, hogy az evangélium irói tudatosn helyezték szembe Krisz-
tust Augusztus császárral. Wendland csak annyira megy, hogy 
mert a kereszténység, a mikor a császárku'itus ellen harczolt, 
annak bizonyosan sok elemét felvette, igen érdekesnek tartaná 
annak kimutatását, mennyit tulajdonított el az udvari költészet, 
szónoklat és történetírás színeiből is ? — 

Wrede W. (Breslau.) Zur Heilung des Gelähmten(Mk. 2,x...). 
Az egészet mesterséges összeállításnak s nem eredeti történetnek 
tartja. Jézus e szavai: „A te bűneid meg vannak bocsátva" csak 
kihívás az ezt követő vita megindítására. Ugyancsak Wrede 
már e czikkében is foglalkozik az „emberfia" kifejezéssel, de 
külön is tárgyalja azt e füzet végén. Vitatja, hogy Jézus magáról 
sohasem használta e szót. 

Közli: Ilaffaij Sándor. 



Könyvismertetés. 

Örömhír a mi Urunk Jézus Krisztusról. Irta Márk. Görőgből 
magyarra fordította Kecskeméthy István. Kiadja: a Bethania-egylet. 
Budapest, 1903. 52 oldal. 20 fillér. 

A budapesti Bethania-egylet igen helyesen cselekedett, a 
mikor nem várva meg a Károli-féle fordítás javított kiadását, 
Kecskeméthy István dr. kolozsvári theol. tanár fordításában rész-
letenként megkezdte az újszövetség kiadását. Ilyen új, eredeti, 
népies, a mai szóhasználat szabályai szerint készült fordításokra 
még akkor is szükségünk lesz, ha a Károli javított kiadása meg 
fog jelenni, s ha esetleg az Újtestamentum az Ónál jobban si-
kerül is. 

Nem tudom, véletlen-e, vagy kiszámított dolog, hogy a ka-
nonikus evangéliumoknak ép a legrégibbjét, Márk evangéliumát 
adták l<i először. Minden esetben oly kötelezettségbe sodorta 
azonban ez úgy a fordítót, mint a kiadó egyesületet, a melyet 
beváltani nem lesz többé képes. A Márk evangéliumának hom-
lokán álló elsó' mondat ugyanis megengedi, sőt mint egy kihívja, 
hogy az evengélium szót örömhírrel fordítsuk, de hogy ezt az 
eró'szakoltság és idegenszerűség bizonyos látszata nélkül a többi 
evangéliumban s az egész szentírásban keresztül lehessen vinni, 
azt én nem hiszem. Az idegen szavak magyarral való felcseré-
lése, én is vallom, helyes dolog, de olyan szavakat, a milyen az 
evangélium is, a melyet ezredes szokás honfiúsított, a melyet 
mindenki megért és egyformán értelmez, s a melynek használata 
egyházunk hivatalos elnevezésében is nélkülözhetetlen, újjal ki-
csér elni helytelennek tartom. 

Szintén kétes értékű újításnak vélem a szakaszokra való 
osztást is úgy, amint azt ebben a fordításban látjuk. Angol minta 
után készült ez is, mint a Gospel után az örömhír. Csakhogy ne 
vegyünk át az idegenből mindent úgy, a mint azt ott találjuk. 
Az olvasást magát kétségtelenül nagyon megkönnyíti, ha a tárgy 
és forma szerint is együvé tartozók egy czím alá vannak fog-
lalva, de ez nem teszi fölöslegessé a fejezetek szerint való el-

5* 
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választást és a tartalomnak fejezetekként való jelzését. Ezt meg 
kell hagyni, nemcsak a megszokás, hanem az áttekinthetőség 
miatt is. 

A fejezetekben való kisebb szakaszok czímei Kecskeméthy 
fordításában a legtöbbször találók ugyan de formájukat tekintve 
nagyon is eltérők. Néha egész hosszú mondatok. Pedig a czím 
mennél tömörebb, annál helyesebb. Pl. roppant hosszadalmas: 
A guta ütöttet a háztetőn át bocsátják Jézus elé. Isten országa 
kicsiből nagyra növekszik. Péter vallástétele ; Krisztus keresztje ; 
a keresztyének keresztje stb. Mindezeket tömörebben is ki lehet 
fejezni. Nem jelemzó'ek: Jelenet a tengeren. A görög asszony kis 
lánya. Jézust feleló'sségre vonnák. A bűnösök kezében. A pogá-
nyok kezében stb. Nem megfeleló'ek: Kik a Jézus rokonai. Házas-
sági elválás. Virágvasárnapján. A világ végéről. A bűnösök kezé-
ben. — Össze nem tartozókat is együvé szerkeszt pl. Ki nagyobb 
az Isten országában ? Krisztus kicsinyeit nem szabad megbotrán-
koztatni. A munka utolsó szakasza is helytelenül viseli a Befe-
jezés czímet, mert ez csak Toldalék néven állhat meg. 

Nézetem szerint helyes, hogy Kecskeméthy nem a Károli-
féle verses felosztást tartja meg, hanem az értelmes olvasást is 
tetemesen könnyítő folyó szöveget adja, de úgy hiszem, helye-
sebb volna, ha a vers szerint való jelzést nem a szélen, hanem 
a szövegben talán a sorob felett áhó számmal eszközölné, mert 
így egyszerűbb a szemmeltartása. A szakaszkák tartalmát pedig 
nem vastag czím betűkkel a szöveg homlokán, hanem apró be-
tűkkel a széleken kellene kitenni. Ugyanitt a párhuzamos helyeket 
is jelezni kellene. 

Mindez azonban inkább csak a formára tartozik. Szent-
iratnál ez is lényeges, sőt a nép szemében nem ritkán nagyon 
is fontos. És ha túlságosan szokatlan újítást lát, a milyen pl. 
nem a megszokott fejezstekre, hanem a czímekkel ellátott sza-
kaszokra való osztás, a mikor a kezébe veszi azt az evangéliumot, 
elsőbb is az a gondolat kél fel a lelkében, vájjon csakugyan a 
Szentírás egy része-e ez, vagy annak csak valami feldolgozása? 

De hát bennünket itt első sorban az érdekel, jó-e a fordí-
tás, vagy nem? A jóságot pedig azzal mérem: megfelel-e a 
magyar szöveg az eredetinek nemcsak szó, hanem értelem tekin-
tetében is? Továbbá megfelel-e korunk igényeinek? Nyelvünk 
mai fejlettségének ? És viseli-e a forma a tartalom egyszerű szép-
ségét, közvetlenségét, naivitását? 

Sok nehéz feladattal kell hát a Szenirás forditájának meg-
küzdenie, s dicséretére legyen mondva Kecskeméthy Istvánnak, 
egészben véve diadallal birkózott meg feladatával. Fordítása a 
mint nem is lehet másként, aprólékosságig pontos, Írásmódja 
egészben véve magyaros, egyszerű, világos, tömör. 

Ez az általános benyomás ős Ítélet, melyre a bírálónak 
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jutnia kell. De ez nem azt jelenti, hogy a fordítás merőben kifo-
gástalan. Ennek igazolására legyen elég csak az első négy feje-
zetnek, tehát a munka negyedrészének a beható viszgálata. 

Egész általánosságban jegyzem itt meg, hogy a λεγεϊν igét 
Kecskeméthy következetesen szólani igével adja vissza. Elte-
kintve attól, hogy ez sokszor eröltetetté teszi a szöveget, még 
azért sem tudom ezt helyeselni, mert a Károliból a mit meg-
szoktunk, és a mi nyelvtanilag is megállhat birvást megtarthat-
juk. Különben is helyesebb és kellemesebben hangzik, ha ígv 
mondjuk: „És mondá nekik Jézus", mint így „És szólt nekik a 
Jézus". 1,17. Itt még azt is kifogásolom, hogy Kecskeméthy 
annyira megy a hűségben, hogy a ο Ίηοοις-η&Ι a névelőt is lefor-
dítja, a mi pedig ilyen formában nem szokásos. Egy vidéken 
születtünk is nevelkedtünk Kecskeméthyvel s így tudom, miért 
gondolja ő ezt a nevelőt igazoltnak. Felénk a névelőt gyakran 
kiteszik a tulajdonnév előtt, de csak akkor, ha megkülönböztetés 
vagy rámutatás a czél. „Azt mondta a Jancsi." „Itt volt a Pista", 
így szoktunk otthon beszélni, de ezzel ép azt akarjuk kiemelni, 
hogy nem más mondta, s nem más volt ott. Jézus nevénél az 
„a" szócskát, akár névelőnek, akár mutató névmásnak tekintsük, 
kitenni szükségtelen. 

Az egész első részben egyetlen hibáját sem találtam a for-
dításnak. Látom belőle, hogy a Nestle-féle görög szöveget hasz-
nálta s annak a fordítás igazán hű mása. 

A második fejezetben már látok néhány tévedést. 2,2-ben 
ezt mondja az eredeti: μψ,έτι χωρε'ιν μηδέ τά προς την ϋνραν. 
Kecskeméthy ezt igy fordítja: „már el sem fértek, még az ajtó 
előtt sem". Szerintem sokkal megfelelőbb ígz fordítani: „még az 
ajtó előtt sem volt már hely." A χωρίω ugyanis nem azelférést, 
hanem a hely nyújtást, hely tartalmazását jelenti. A προς előtt 
álló τά is ezt az értelmet kívánja. A vers végét így fordítja: „és 
beszélte nekik az igét„. Megengedem, hogy az έλάλει szó szerint 
ezt kívánja, de ha Márk magyarul írta volna meg az evangé-
liumát, kétségtelen, hogy így mondta volna: „és hirdette nekik 
az igét." 

A 2,14-ben ez áll: Y.ai παράγων ε!δεν νίενέιν, ν.α!>ήμενον επί 
το τελωνιον. így fordítja: „És arra jártában látta Lévit, a vám-

ház előtt ülni." Az „előtt" nincsen a szövegben, s mindenkép 
helyesebb lett volna így fordítani: „És arra járván meglátta Lévit, 
a vámnál ülni." 

2, i8-ban „hozzá mentek." Az eredetiben csakis έρχονται áll. 
Ugyanezen versből kimaradtak a következő szavak: /.αϊ ή ι μα&ηται 
των φαρισίων. 

2, ,9"ben a οι νιοι τον ννμφώνος kifejezést Kecskeméthy 
„lakodalmasok" szóval adja vissza. Pedig nem az egész nászné-
pet, lakodalmasokat nevezték így, hanem azt a hét ifjút, a ki a 
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vőlegény ágyasházát elkészítette. (Tobit 6, l3.) így hát a magyar 
vőfélyszó a helyes. 

2,23 így áll: „Történt egyszer, hogy a vetéseken ment át 
szombaton és a tanítványai elkezdték útközben a kalászokat 
tépdesni." Ε mondatban az első ige kizárólag Jézusra vonat-
kozik. A második, az ηρξαντο kizárólag a tanítványokra. Ez igéhez 
azonban nem a τίλλοντες, hanem a óöóv πηιεϊν tartozik, azért hát 
igy kell fordítani: „és a tanítványai a kalászokat tépdesve kezdtek 
menni." 

2,25-ben az „erre" szó nincs a szövegben, de nem is szük-
séges. „Á vele valók" helyett jobb: vele levők. De még jobb így: 
„Megéhezett maga is, a vele levők is." 

2, 26-ban a π ως Kecskeméthynél az εγαγεν-τβ is vonatkozik, 
pedig a görög szöveg az ige helyzetével mutatja, hogy nem. így 
kell tehát fordítani, „és a szentkenyereket megette." 

2,2 8-ban a ώστε ν.νριός εστίν = így hát ura stb. 
3, j. Az eredetinek megfelelően így kell állania: És ismét 

zsinagógába ment, és volt ott egy száradt kezű ember. 
3, 4 „És mondá nekik " — „Azok pedig hallgattak." 
3, 5. περιβλεψάμενος jól magyarul = végignézte őket. 
3,7 . Mennyire értelemzavaró a Jézus előtt az a, mutat ja ez 

a vers, melynél teljes joggal kérdezhettük, ki vonult vissza a 
Jézus tanítványaival ? Különben az άνεγώρνσεν nem visszavonult, 
hanem egyszerűen elment. 

3,8 a Jordánelve helyett jobb a Jordánontúl. A vers vége igen 
lapos. 

3 , 1 0 „hogy hozzá érjen". Nem elég világos, ki érjen, 
kihez? επιπίπτει ν nem ráesni, hanem megrohanni. 

3, Az εξουσία szót Kecskeméthy következetesen teljhata-
lommal fordítja, pedig a helyzete szerint más-más jelentésben 
áll. Itt azt jelenti: „képesek legyenek kiűzni," 

3, 1 6 . vni εποίησεν τους όώόεχα = és kijelölte a tizenkettőt, 
3, 2o· Nem ezt mondja: „és olyan sokaság jött össze ismét", 

hanem ezt „és összetorlódott ismét a tömeg, annyira, hogy" stb 
3, 2i· παρ αύτοϋ nem rokonai, hanem általában hozzá-

tartozói. Az εξέστη szerintem helyesebben adható vissza a „ki-
merült" szóval, mert 20-ban ép arról van szó, hogy még csak 
kenyérhez sem bírtak hozzájutni a tömeg összetorlódása miatt. 
A hozzátartozói, akik a tanítványai is lehettek, ezért igyekeznek 
kiragadni a környezetéből. A vers így kezdődik: „És ennek hal-
latára," s ez is igazolja a „kimerült szót. 

3, 22· nem = vele van, hanem benne van. εν τω α. 
nem = által, hanem — vei. 

3, 24. Nem így: „Akár ha ország szakad pártokra önmaga 
ellen." Hanem: „Ha ország szakad is pártokra", de nem „maga 
ellen," hanem magában. 
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3. 32. προς nem érte, hanem hozzá. 
3, 34. „Körültekintvén" helyett jobb: „szétnézve." 
4, ε/« της γΐς = szárazon. 
4, 4—6. „Út mellé" helyett jobb „út szélre". 
4, 12 idézetében találóbb és hívebb volna ez a kitétel: 

Nézvén, néznek, de nem látnak. 
4, 6. Nem „elszáradt", hanem „kiszáradt." 
4, 13. így kellene lennie: „Nem tudjátok ezt a példázatot, 

hát hogyan értitek meg a többieket ?" Mindkét mondat kérdő, 
de az első feltételes is lehet. 

4, lf> és következőkben Jézus idézi az előbb mondott pél-
dázat egyes részeit, ezért áll mindig oly szokatlanul: 01 παρά 
την όόυν, — azután oi εις άκανθας stb. Ennek a részletnek a 
lefordítása nem sikerült. Pl. a 16. verset így kezdi Kecskeméthy : 
„Ezek meg hasonlóképen a köves helyen bevetettek, a kik mikor 
hallják az igét" stb. A szöveg azonban ezt kívánja: Hasonló-
kép ezek azok a „sziklásra hullottak", a kik mikor az igét hall-
ják stb. A σπειρόμενοι nem vetettek, hanem hullottak, mert hogy 
ép a sziklás részletre hullottak, abban nem volt a vető részéről 
szándékosság. 

4, 17. σκανδαλίζω nem elbotlani. 
4, 19 „Vágyak beléjük menvén" nincs magyarán. 
4, 21- ερχεται ó λύχνος = a mécs sem azért jön. 
4, s0. Helyesebb ,.mely példázatba foglaljuk ?" 
4, 81. Helyesebb egyszerűen így: „a mely, mikor vetik." 
Több, különösen az irály simaságát illető dologra is figyel-

meztethetném még a fordítót, de legyen elég ennyi. 
Rítffay Sándor. 

Az ősmagyar vallás elemeiről. Kiadja Kókai Lajos. Budapest 
1904. 30 lap. Ára 50 fillér. 

A magyar haza és magyar faj határtalan szeretete által 
indítva és vezetve, a képzelet és sejtés kettős mécsével igyekszik 
e kis füzetben egy névtelen hazafi az ősmagyar vallás ismeret-
len mezőire fényt deríteni. Bennünket ez a lelkes, de nagyon is 
problematikus kísérlet most nem hazafias, hanem csakis vallási 
oldaláról érdekel. Szerzőnek az volt a „célterve", hogy a jövendő 
nemzedék lelkébe beplántálja a magyar nemzet múltjának kü-
lönösen kulturális természetű emlékei iránt az érdeklődést, sze-
retetet, tiszteletet, s hogy életerőért odavezesse őket az ősök 
lelkesítő példáihoz. De legfőkép az a célja, hogy e „széthúzó 
nemzetet", melyet az ősi magyar vallás helyébe erőszakkal be-
hozott hierachikus keresztyénség szétszaggatott, az ősöknek ősi 
hagyományokban élő lelkéből vett erővel egyesítse annyira, hogy 
„az idegen befolyás . . . ne tudhasson többé éket verni e nemzet 
testébe, lelkébe, még a vallással aem". A szerzőt tehát csakugyan 
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merőben hazafias czél vezeti. De hogy a theolőgus szemével is 
nézi tárgyát, az bizonyos. Őseink vallását — irott emlékek hiá-
nyában — elsőbb is jellemükből igyekszik megállapítani. A szent-
galleni viselkedésből, melyet részletesen elbeszél, azt a következ-
tetést vonja le, hogy őseink vallása emelkedettségben a „szeretet" 
máglyákat gyújtó vallása mögött nem állhatott. A becsületről, az 
adott szó szentségéről, az emberségről, a szerződések és békekö-
tések megtartásáról a magyar népben mindenkor olyan nézetek 
éltek, melyek magas erkölcsi színvonalról tanúskodnak. Majd a 
családi élet tisztaságára és szentségére utal az ismeretlen szerző 
A sorsnak és végzetnek a mindennapi életben adott szerep erős 
istenhitre engedi következtetni. Vitatja szerzőnk azt is, hogy 
Istent az ősmagyarok az ég urának tartották, s nem imádták 
földi bálványok képében. Az áldozásokat és áldomásokat csak 
jelképies szertartásnak nevezi. Külön fejezetben foglalkozik annak 
bizonyításával, illetőleg állításával, hogy „a szittya népcsalád 
hitvilágának is az volt az alapgondolata, a mi a keresztyén 
vallásé, hogy: az egekben lakozó Isten szemei elől nincs elrejtve 
semmi földi történet. Ő látja azokat és megítéli." Azután a hun 
és magyar-hitnek Pál és János apostolok tanításaival való talál-
kozását fejtegeti. Itt tűnik ki, hogy a munka szerzője theológus 
még pedig református ember, a ki még a pradestinatió eszméjét 
is tisztára látja az ősmagyar vallásban. A tűz, viz, levegő (πνεύμα) 
fény, élet szerzőnk szerint Pálnál és Jánosnál csak szép hason-
latként fordulnak elő, mig az ősmagyar vallásban a jelképies szer-
tartásokban mindig megnyilatkoztak. Hogy magát a magyar nép 
a sötétség, az ármány híveinek irtásában Isten eszközének te-
kintette, ezt szerzőnk szintén keresztyén gondolatokkal való talál-
kozásnak mondja. A másvilágnak képzetei is alapjában keresz-
tyén szelleműek, mert a földi életben való viselkedés a jutalom 
vagy büntetés alapja. A tündérekben az angyal-hitet ismeri 
fel. — A kis könyvecskét egy lelkes hazafias felsóhajtás zárja 
be, melylyel szerzőnk a „hármashalom"-hoz való visszatérésre hivja 
fel e nemzet minden egyes tagját. — A milyen tiszteletreméltó 
e munkának hazafias szempontja és czélzata, olyan értéktelen, sőt 
banális a tudományos és theológiai fejtegetése. Sehol semmi 
komoly alap, mindenütt csak a lelkes hazafi jóakaratú és jóhi-
szemű állítgatásai. Azokból a közmondásokból, a mai nép jel-
lemében és gondolkodásában megnyilatkozó világnézetből nem 
lehet az ősmagyar vallás elemeit addig kihámozni, mig előbb 
azt nem tisztáztuk, hogy mi benne a keresztyénség hatása és 
mi az ősi, az öröklött vagyon ? Ezt pedig adatok hiányában eddig 
lehetetlen volt kikutatnunk. Előbb tehát adatokat kell gyűjteni 
és tisztázni, hogy ilyen modorú összefoglaló munkába foghassunk. 
De ha e tekintetben nem sikerült is a kísérlet, mégis érdekes 
jelenség ez a mi korunkban, s talán indítást és kedvet is adhat 
valakinek a komoly, alapos kutatás megkezdésére. R. S. 



Jób Könyve. 

A hagyományos eredeti szövegből fordí tot ta: Jónás János. 

Volt egy férfi Úz földjén, neve Jób (Ijjób); e férfi jámbor I. 1. 
volt és becsületes, istenfélő, a rosszat kerülő. És született 2. 
neki hét fia és három leánya. Vagyona állott hétezer apró- 3. 
marhából, háromezer tevéből, ötszáz iga ökörből és ötszáz 
szamárból, amihez még nagyszámú cselédség járult , úgy 
hogy e férfi előkelőbb volt az összes keletieknél. Fiai 4. 
el-elmentek és lakomát ültek mindegyiküknél a maga nap-
j án ; ilyenkor elhivatták három nőtestvérüket is, hogy 
velük egyenek és igyanak. Amikor pedig a lakoma napjai le- 5. 
j á r ták a sort, Jób izent értük és beszentelte őket, mire másnap 
reggel felkelt és áldozatokat hozott minnyájuk száma szerint; 
mert Jób így gondolkodott : Talán vétkeztek fiaim és káro-
molták az Istent szivükben. így szokott Jób tenni mindenkor. 

Történt egy napon, hogy az Isten fiai eljöttek Jáhveh 6. 
elé állandók, és köztük a Sátán is eljött. És Jáhveh így szólt 7. 
a Sátánhoz: „Honnan jössz?" És a Sátán felelt Jáhvéhnak 
mondván: „A földön való kószálásból s a r a j t a való járkálás-
ból." Erre Jáhveh mondá a Sá tánnak : „Forditottál-e figyelmet 8. 
Jób szolgámra? mer t nincs hozzáfogható a földön, oly jámbor, 
becsületes, istenfélő s a rosszat kerülő férfiú." Érre a Sátán 9. 
Jáhvéhnak válaszolva mondá: „Talán ingyen féli Jób az Is tent? 
Nem vontál-e te védelmet körüle, háza ós mindene körü l? 10. 
Kezei munká já t megáldottad ós vagyona ter jed az országban. 
Ámde nyújtsd csak ki kezed és érintsd meg mindenét, amije H· 
van, ha nem fog-e arcodba káromolni." És Jáhveh mondá a 12· 
Sátánhoz: „íme, mindene kezedben van, csak őt magát ne 
érintsd." És a Sátán távozék Jáhveh színe elől. 

Történt egy napon, hogy fiai ós leányai et tek és bort 13· 
i t tak elsőszülött bátyjuk házában. És hírmondó jö t t Jóbhoz 14. 
mondván: „Az ökrök ép szántásban voltak, a szamarak mel-
le t tük legeltek. Egyszerre egy csapat a Séba törzsből r a j t uk J5. 
ü tö t t és elvette őket, a szolgákat pedig kardéllel levágták; 
csak én menekültem meg egymagam, hogy neked hírt hozzak." 

Th»ol. Szaklap. ΙΠ. irt. g 
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16. Ez még beszélt, mikor már másik jö t t és mondá: „Isten tüze 
hullott az égből és meggyújtván az aprómarhát s a szolgákat, 
felemésztette ő k e t ; csak én menekültem meg egymagam, 

17. hogy neked hírt hozzak." Ez még beszélt, és im egy másik 
jöt t , mondván : „A kaszdok három csapatra oszoltak, a tevékre 
csaptak és elvették őket, a szolgákat pedig kardéllel levág-
t á k ; csak én menekültem meg egymagam, hogy neked hírt 

18. hozzak." Ez még beszélt, már egy másik jö t t és mondá: 
19. „Fiaid és leányaid épen ettek ós bort i t tak elsőszülött bátyjuk 

házában, és ime, nagy szél jö t t a sivatag felől és megragadta 
a ház négy szögletét, hogy a cselédekre omlott és ők meg-
ha l tak ; csak én menekültem meg egymagam, hogy neked 

20. hír t hozzak." És Jób felkelt, elszakította ingét és megnyírta 
21. fejét, földre omlott és leborult. És mondá: „Meztelenül jöt tem 

anyám méhéből és meztelenül térek oda vissza; Jáhveh 
22. adta, Jahve elvet te; legyen áldott Jáhveh neve!" De Jób 

nem vétkezett és nem tulajdoní tot t helytelent az Istennek. 
II. 1. Történt egy napon, hogy az Isten fiai el jöttek Jáhveh 

elé állandók, és köztük a Sátán is eljött Jáhveh elé állni. 
2. És Jáhveh így szólt a Sátánhoz: „Honnan j ö s s z ? " Erre a 

Sátán Jáhvéhnak válaszolva mondá: „A földön való kószá-
3. lásból s a ra j ta való járkálásból." És mondá Jáhveh a Sátán-

n a k : „Forditottál-e figyelmet Jób szolgámra? mer t nincs 
hozzáfogható a földön, oly jámbor, becsületes, istenfélő s a 
rosszat kerülő férfiú; és ő még mindig ragaszkodik jámbor-
ságához, és te ok nélkül ingereltél ellene, hogy megrontsam." 

4. És a Sátán Jáhvéhnak válaszolva mondá: „Bőrt bőrért, ós 
5. mindenét, amije van, odaadja az ember élteért. Ámde nyújtsd 

csak ki kezed és érintsd csontját ós húsát, ha nem fog-e 
6. arcodba káromolni.1 ' És mondá Jáhveh a Sátánhoz: „lm, ő 
7. kezedben van, csak életére vigyázz!" És a Sátán elméne 

Jáhveh színe elől és gonosz rüh t küldött Jóbra a talpától 
koponyájáig. 

8 Ez pedig vet t egy cserepet, hogy vele vakarózzék, mi-
9. alat t maga hamu között ült. Felesége pedig így szólt hozzá: 

,,Még mindig ragaszkodol jámborságodhoz? Káromold az 
10. Istent és halj meg!" Erre ő így szólt hozzá: „Mint a gyalá-

zatosak egyike beszél, úgy beszélsz te ! csak a jó t fogadjuk-ó 
el az Istentől, a rosszat pedig n e ? " És Jób mindemellett nem 
vétkezet t ajkával. 

11. Jób három bará t ja meghallotta mind e bajt , amely őt 
é r te ; és eljövének kiki lakóhelyéről: a témáni Elífaz, a 
súkhi Bildad s a naámai Zófar, és egymáshoz csatlakoztak, 
hogy eljöjjenek neki részvétüket tanúsítani és őt vigasztalni. 

12. És fel tekintet tek a távolból és nem ismerték őt meg, mire 
hangosan sírni kezdtek, e lszakgat ták kiki ingét és az ég felé 
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homokot szórtak fejükre. Azután leültek hozzá a földre hét 13. 
nap és hét éjjel, és senki sem szólott hozzá, mert látták, 
hogy igen nagy a fájdalma. 

Ezután Jób felnyitotta száját és megátkozta napját. Es ΙΠ. 1. 
Jób megszólalt és mondá: 2. 

Jób. 
3. Vesszen a nap, amelyen születtem, 

S az éj, mely mondá: fiú fogamzott! 
4. Sötét legyen az a nap, 

Felülről Isten ne keresse, 
Fény reá ne sugározzák. 

5. Undokítsa sötétség és borús árnyék, 
Nyugodjék felleg fölötte, 
Tegye félelmessé a nap sötété. 

6. Borítsa homály amaz éjtszakát, 
Az év napjai közt ne örvendhessen, 
Ne jusson a havak számába. 

7. Igen, meddő legyen amaz éj, 
Ne jöjjön belé örvendezés. 

8. Foglalják átkukba, kik átkozzák a napot, 
Akik képesek izgatni a Livjatánt. 

9. Sötétüljenek el szürkülete csillagi, 
Reméljen világot, de hasztalanul, 
És ne lássa meg a hajnal pilláit. 

10. Mert nem zárta el az anyaméh kapuit, 
Hogy a ba j előlem re j tve lett volna. * * 

H· Mért nem haltam meg én az anyaméhnél? 
Nem multam ki a hasból jővén? 

12. Miért fogadtak engem té rdek? 
Miért emlők, hogy szopjam? 

13. Most ott feküdném — pihenhetnék, 
Aludnám — ós nyugtom volna. 

14. Együtt királyokkal s a föld tanácsosaival, 
Kik romemléket építnek maguknak. 

15. Vagy aranyban gazdag fejdelmekkel, 
Kik megtölték házaikat ezüsttel. 

16. Vagy mint rej tet t idétlen ne lettem volna, 
Mint világot nem látot t kisdedek. 

17. Megszűnik ott a gonoszok dühe, 
Megpihen ot t a kimerült . 

18· A foglyok együtt megnyugszanak, 
Nem hal l ják a haj tó szavát. 

19· Kicsiny és nagy — ott mind együtt van, 
S a szolga szabad gazdájától. 

* * 

6* 
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III. 20. Világot mért ad a hajlódénak, 
A keserű szívűnek életet? 

21. Akik remélik a halált, de hasztalanul, 
Inkább ásnák rej tet t kincsnél, 

22. Akik újjongásig örülnének, 
Örvendnének, sírt találva. 

23. A férfinak, akinek rejtett ú t ja , 
Körüle Isten határt vont. 

24. Mert kenyerem helyét sóhaj pótolja, 
És vízként omlik jajkiáltásom, 

25. Mert amitől félve féltem, im elért! 
Amitől úgy rettegtem, im megjö t t ! 

26. Nem voltam boldog, sem nyugodt, 
Nem voltam csendes — s im ennyi bú ! 

, Eli/az. 
IV. 2. Terhedre lesz-e, ha szót k í sé r tünk? 

Ámde a beszédet ki tar thatná vissza? 
3. Im, te egykor sokakat fedtél, 

A lankadó kezet megerősítéd. 
4. Szavad felemelte a megbotlottat, 

A görnyedő térdet megszilárdítád. 
6· Nos, hogy rád kerül, hát ellankadsz! 

Téged ér, ós zavarba jössz! 
6. Nem bizalmad-e istenfélelmed ? 

Reményed útad jámborsága? 
7· Gondold meg, ki veszett el ártat lanul? 

Hol semmisültek meg becsületesek? 
8. Amint láttam, hogy a csalárdságot szántók, 

A gonoszságot vetők azt a ra t ták is. 
9· Isten lehétől elpusztulnak, 

Haragja szelétől megsemmisülnek. 
10. Oroszlán ordítása, sakál hangja, 

S a gonosz macskák fogai kiveretnek. 
11. Az oroszlán elvész zsákmány nélkül, 

A párduc kölykei szétszóródnak. 
* * 

12. Hozzám pedig szó lopódzott, 
Fülem hallá susogását. 

13. Az éji látás képei között, 
Mikor álom borult az emberekre. 

14. Félelem fogott el és remegés, 
Megreszketteté csontaimat. 

Ιδ. Előttem szellem suhant el, 
Felborzongatá testem haját. 

16. Megáll előttem — külsejét nem ismerem, 
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IV. Szemem előtt egy képzemény — 
Susogást és hangot hallok: 

17· „Igazabb-é az ember Istennél ? 
Teremtőjénél t isztább a fér f iú? 

18. Hiszen szolgáiban sem bízik ő, 
Hibát talál az angyalokban! 

19· Hát még az agyagház lakói, 
Akiknek alapja porban vagyon, 
Akike t szétzúz a moly számára. 

20. Reggeltől estig szétveretnek, 
Örökre tűnnek észrevétlen. 

21. Nem szakad-e bennük äz összetar tó fonál? 
Meghalnak, de nem okulnak. 

* * 

V. l. Am kiálts, de ki felel ? 
Melyik szenthez fordulhatnál ? 

2. Sőt a botort meggyilkolja a bosszankodás, 
És megöli a balgát a tépelődés. 

3. Én láttam gyökeret vert botort, 
De átkoztam virányát csakhamar. 

4. Távol van fiuk a segítségtől, 
A kapuban let ipratnak ós nincsen mentő. 

5. Kinek termését éhező falja fel, 
Sőt tövisek közül is előhozza, 
És szomjazók nyeldesik vagyonukat . 

6. Mert nem a porból jön csalárdság, 
Nem a földből nő a baj. 

7. Hanem az ember az, ki bajra születott, 
Valamint a szikrák felrepülnek. 

* * 

8. Ámde én Istenhez fordulnék, 
A Mindenható elé terjeszteném ügyein 

9. Aki nagyokat tesz, felfoghatatlant, 
És csodákat számtalant. 

10. Ak i e ső t ad a fö ld színére, 
V i z e t küld a v irányokra. 

11. Hogy magasra állítsa az alacsonyt, 
Segítséget nyerjen a gyászoló. 

12. Felbont ja a ravaszok gondolatát, 
Hogy kezük a t e rve t végre nem hajt ja. 

13. Megfogja a bölcseket saját cselükben, 
Az eszesek tanácsa hamarkodott . 

14. Nappal sötétben botlanak meg, 
És délben mint éjjel tapogatóznak. 

15· És megmenti a kardtól, szájukból, 
Az erős kezéből a szűkölködőt. 
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l6..És van reménye a szegénynek, 
Míg a gonoszság száját csukja. 

* * 

17. Igen, boldog az, kit Isten fényit, 
A Mindenható okta tását meg ne vesd. 

18. Mert δ sebet üt, de béköti, 
Sért, de kezei gyógyítanak. 

19. Hat szükségben megment téged, 
S a hetedikben sem ér baj. 

20. Megvált a haláltól éhség idején, 
A háborúban kard élétől. 

21. Mikor a nyelv ostoroz, elrejtetel, 
Nem félsz a vésztől, mikor beáll. 

22. Pusztulásra, ínségre könnyen nevetsz, 
Nem ret teged a vadon lakóit. 

23. A mező köveivel kötésed van, 
Békések irántad a puszta vadjai. 

24. És tudod, hogy sátrad békében van, 
Megvizsgálod lakásod és nincs hiba. 

25. Tudod, hogy szaporák magzataid, 
És sar jadókod mint föld növénye. 

26. Késő korban jutsz a sírba, 
Mint a kévét behordják kellő időben. — 

27. Im, mi ezt kuta t tuk ki és így vagyon, 
Te pedig figyelj rá és jegyezd meg. 

Jób. 
2. Vajha mérve méretnék méltatlankodásom, 

És szenvedésem a serpenyőben felemeltetnek! 
3. Hisz már súlyosabb mint tenger fövenye, 

Azért szavam oly keseredet t . 
4. Mert rám ütöt tek a Mindenható nyilai, 

Ezek heve emészti szellemem, 
Isten ijedelmei környeznek engemet. 

5. Nyerít-e szamár, ha ré ten van ? 
Bőg-e az ökör abrak mel le t t? 

6. Ki eszik ízetlent só nélkül ? 
A tojásfehérjének mi íze van? 

7. Vonakodik lelkem hozzányúlni, 
Olyanok ezek mint ételem undora 

* * 
8. Vajha teljesülne könyörgésem, 

És megadná Isten reményemet! 
9. Hogy tetszenék Istennek szétzúzni engem, 

Megoldani kezét ós elmetszeni. 
10. Csak ez volna még vigasztalásom; 
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VI. Újjongnék fájdalmamban, hogy nem kiméi, 
Mert nem tagadtam meg én a Szent szavát . 

11. Mi az én erőin, hogy remélhetnék? 
Mi a végem, hogy türelmes legyek? 

12. Tán kövek ereje az én erőm ? 
Vagy testem ércből van talán ? 

13. Még ha nincs is számomra menekülés, 
És távol tőlem a segély? 

* * 

14. A szétt iprottnak barát ja keggyel tartozik, 
Még ha a Mindenható félelmét elhagyta volna is. 

15. Testvérim hűtlenek mint a patak, 
Mint csergedező erek tovamennek. 

16. Amelyek jéggel béborulnak, 
A hó beléjük rejtezik. 

17. Majd felhevülnek, összeasznak, 
Helyükről tűnnek a melegben. 

18. Letérnek ú t jukról a karavánok, 
Felmennek a pusztába és elvesznek. 

19. Széttekintettek Téma karavánjai , 
Séba társaságai reményt nyertek; 

20. De megszégyenültek bízásukban, 
Odajöttek — elpirultak. 

21. Nos így let tetek ti is semmivé, 
Látjátok a szörnyűt és megfélemletok. 

22. Mondtam tán, hogy adja tok , 
És értem vagyontokból vesztegessetek ? 

23. Hogy mentsetek ki ellenség kezéből, 
A hatalmaskodóktól vál tsatok meg? 

24. Tanítsatok és én hallgatok, 
Amiben hibáztam, adjá tok értésemre. 

25. Mily édesek szavai a méltányosságnak! 
De mit bizonyíthat szemrehányástok! 

26. Szavakat akar tok ostorozni? 
A kétségbeesett beszédének lehelletét? 

27. De hisz az árva fölött is sorsolnátok, 
Sáfárkodnátok barátotokon. 

28. És most ugyan csak tekintsetek rám, 
Csak nem hazudom arcotokba. 

29. Térjetek vissza, ne tö r tén jék jogtalan, 
Térjetek vissza, még mindig van igazam. 

30. Az ón nyelvemen volna jogtalan? 
A tévest ínyem ne i smerné? 

* # 

VII. 1. Nem robot-é az ember része földön, 
Mint bérszolgáé olyanok napjai. 
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VII. 2. Mint szolga eped árnyék után, 
Ju ta lmát várja mint napszámos. 

3· Úgy lettek örökömmé csalódás havai, 
Szenvedés éj tszakái osztályrészemmé. 

4. Ha lefekszem, mondom : Mikor kelek fel ? 
Hosszúra nyúlik az éjtszaka, 
Jól lakom izgalmakkal hajnalig. 

δ· Testem rüh borít ja és földkéreg. 
Bőröm kemény, majd ismét genyed. 

6 Csűrlőnél gyorsabbak napjaim, 
Tovamulnak remény nélkül. 

7· Gondold meg, lehelet csak életem, 
Szemem többé nem lát jót. 

8. Nem pillant meg az utánam néző, 
Felém tekintsz, és nem vagyok többé. * * 

9· Szétfoszlott a felleg, tovatűnt : 
így aki sirba lépett , vissza nem tér. 

10. Nem jön többé házába vissza, 
Nem ismeri meg őt lakóhelye. 

11· Én sem tartom há t vissza szám 1 
Beszélek szellemem szorongásában, 
Panaszkodom lelkem keserűségében. 

12. Tenger vagyok-e vagy szörnyeteg, 
Hogy fölöttem őr t állítasz? 

13. Ha mondom : Ágyam vigasztaljon. 
Segítsen tűrni nyugvóhelyem: 

14. Akkor álmokkal ijesztgetsz, 
Elszörnyítesz látásokkal. 

Ιδ. Hogy lelkem a megfúlást választaná, 
Halált inkább mint e csontaimat. 

16 Megúntam már — örökké úgy sem élek ; 
Hagyj fel velem, mert hiúk csak napjaim. 

17. Mi az ember, hogy naggyá teszed? 
Hogy feléje fordítod szívedet ? 

18. Utána nézesz reggelenként, 
Pil lanatonként megvizsgálod? 

19· Meddig még nem fordulsz el tő l em? 
Nem hagysz nyugton, míg nyálam nyelném ? 

20. Vétkez tem? — mit tettem n e k e d ? 
Emberek őre, mér t téssz engem célpontodul, 
Hogy önmagam terhére válok ? 

21. Bűnöm mért nem bocsátod meg, 
Nem nézed el vé tkeme t? 
Mert ime most a porba fekszem, 
Te keresni fogsz, de nem leszek többé. 
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Bildad. 
VIII. 2. Meddig még fogsz így beszélni ? 

Hatalmas szél szádnak szava. 
3. Az Isten meghaj taná az í té le te t? 

Meg az igazságot a Mindenható ? 
4. Ha vétkeztek ellene fiaid, 

Csak bűnüknek engedte őket át. 
5· De ha te Istenhez folyamodol, 

Fohászkodol a Mindenhatóhoz ; 
6· Ha tiszta vagy és becsületes : 

Még most is őrködni fog fölötted, 
És visszaállítja jámbor lakásod. 

7· Hogy kicsiny lesz, ami előbb voltál, 
És annál nagyobb, ami végül leendsz. 

8. Mert kérdezd csak a letűnt nemzedéket, 
És figyelj atyáik búvár la tára ; — 

9· Mert mi tegnapról vagyunk, mitsem tudunk, 
Csak árnyék földi időzésünk. — 

10. Ők bizony megtanítnak, megmondják néked, 
És szivükből merítik a szót: * * 

11. Felnyúl-e káka mocsár nélkül ? 
Víz nélkül a ré t kizöldelhet-e ? 

12. Még nedvében van, nem vágják le — 
És im elhervad más fű előtt. 

13. Ilyen az ú t juk az istenfeledőknek, 
A káromló reménye így semmisül meg. 

14. Akinek ökörnyál csak reménye, 
Pókháló a bizakodása. 

15· Házára támaszkodik, de meg nem áll, 
Belé kapaszkodik, de nem marad fenn. 

16. Nedvvel telve áll a nap előtt, 
A kerten sar ja i szé t te r jednek; 

17. A kőhalmon összefonódnak gyökerei, 
Általnéz a kőfa lon: 

18. De ha kiszakít ják helyéből, 
Ez megtagadja : „Nem lát talak". 

19· lm ez út jának öröme, 
S a porból mások nőnek ki. 

20. Nem! Isten a jámbor t meg nem veti, 
Ő nem támogat ja a gonosztévőt. 

21. Megtölti még szád örömkacajjal , 
És ajkaidat újjongással. 

22. Míg szégyenbe öltöznek elleneid, 
S a gonoszok sátra veszve van. 
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Jób. 
IX. 2. Hisz jól tudom, hogy úgy van az. 

Ember nem lehet igaz Isten előtt. 
3· Véle akarna perlekedni? 

Ezerre egyet sem felel. 
4. A bölcsszívű, nagyerejű! 

Ki nyakaskodot t ellene büntetlenül ? 
5· Kitépi a hegyeket s ezek nem is tud ják , 

Hogy δ forga t ta fel őket haragjában. 
6. Helyéből a földet ki tántor í t ja , 

És megrendülnek oszlopai. 
7. Csak szól a napnak, és nem süt fel, 

A csillagokat lepecsétli. 
8. Meghajtja az eget egymaga, 

Tovalépdel a tenger hullámain 
9- A Medvét, a Kaszást δ teremté, 

A Fiastyúkot Ε a dél kamrái t . 
10. Nagyokat tesz, felfoghatatlant, 

Csodákat művel szám nélkül. 
11· lm elmegy fölöttem, s én nem látom, 

Nem veszem észre, amíg tovasuhan. 
12. Im megragad — ki t a r t aná vissza ? 

Ki mondaná hozzá: Mit teszesz ? 
13. Haragját Isten nem vonja vissza, 

Meghajoltak alatta Ráhab segédei. 
14· Hogyan felelnék én hát neki, 

Válogathatnám előtte a szót ? 
15· Ki, ha igazam volna is, nem felelhetnék, 

Bírómhoz legfeljebb könyöröghetnék. 
* * 

16. Ha fohászkodnám, válaszolna-e? 
Nem hiszem, hogy meghall ja szóm. 

17. Ki összezúzott viharával, 
Szaporítá sebeim ok nélkül. 

18. Nem hagy jutnom lélekzethez, 
De el hagy telnem keserűséggel. 

19. Ha erőre kerül, δ a hatalmas, 
Ha törvényre — ki tanúskodnék mellet tem? 

20. Igazam volna bár, szám Ítélne el, 
Volnék bár ártatlan, δ bűnösnek mondana. * * 

21· Igen, ár ta t lan vagyok, nem bánom lelkem, 
Életemet megvetem! 

22. Hisz egyre megy, kimondom hát : 
Bűnöst ós ár ta t lant ő egyformán suj t . 
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23. Mikor az ostor hirtelen öl ; 
Az ártatlan baja csak gúnyt okoz ; 

24. Mikor gonosz kezére kerül a föld, 
S a bírák arca e l fedet t : 
Ha ő nem az, ki volna más ? 

* * 

25. A futárnál gyorsabbak napjaim, 
Elrepülnek, nem látva jót . 

26. Eltűnnek mint a nádhajók, 
Mint sas lecsap a zsákmányára. 

27. Ha mondom: feledem bánatom, 
Elhagyom rossz kedvem és felvidulok ; 

28. Megrettenek fájdalmimtól, 
Hisz tudom, hogy te fel nem mentsz. 

29. Én már bűnös maradok, 
Mért fáradnék haszta lan? 

30. Ha hó vizével mosakodnám, 
Lúggal tisztítnám kezeimet: 

31· Akkor a sárba mártanál, 
Hogy undokká tenne öltözékem. 

32. Mert nem ember ő, hogy felelhetnék neki, 
Hogy együtt mehetnénk törvény elé. 

33. Köztünk nincsen békebíró, 
Aki kezét tehetné mindkettőnkre. 

34. Am venné csak le pálcáját rólam, 
És ne kábítna felsőbbsége: 

35. Majd beszólnék, nem félve tőle; 
Mert így — magamnál sem vagyok. 

* * 

1. Lelkem útálja életemet. 
Szabad folyást engedek panaszomnak, 
Beszélek lelkem keservében. 

2. Mondom az Istenhez: No ítélj el! 
Mórt küzdesz ellenem, tudasd velem. 

3. Hasznod tán, hogy elnyomj engem? 
Hogy megvesd kezed fáradságát, 
Míg a gonoszok tervéhez világot adsz ? 

4- Testi szemeid vannak ta lán? 
Vagy úgy nézesz, ahogy ember néz V 

5· Ember napjai-e napjaid ? 
Éveid férfi évei? 

6· Hogy bűnömet nyomozgatod, 
És puhatolod vétkemet? 

7 Hisz jól tudod, nem vagyok bűnös, 
Kezedből senki meg nem ment. 

8- Kezeid képeztek és alakítottak engem, 
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Köröskörül — és im most semmivé téssz! 
9. Gondold meg, hogy mint agyagot alkottál, 

S im most a porba taszítsz vissza! 
10. Valamint te je t folyóvá tettél, 

És mint saj tot megal tat tál ; 
11· Bőrrel, hússal felruháztál, 

Csonttal, izommal általszőttél; 
12. Életet, kegyelmet adtál nekem, 

Őrködésed megóvta szellemem. 
13 És szivedben e z e k e t re j tege t ted! 

Tudom, hogy e ζ volt szándokod. 
14. Ha vétkeztem, még megtartottál , 

De nem mentél fel bűnöm alól. 
lő. Ha bűnös voltam, j a j nekem ! 

Ha igazságos, fejem nem emelhetem 
Szégyenben és megalázva. 

16. És ha mégis felemelkedik, 
Űzőbe veszesz mint oroszlánt 
És ú j ra mutatod csodás hatalmad. 

17. Új t anúka t hívsz fel ellenem, 
Haragod rám megnöveled, 
A változatokat ós hadakat . 

18 De hát mért hoztál ki az anyaméhből! 
Nékem halnom kellett volna, 
Még mielőtt szem meglátott. 

19. ú g y lennem, mintha nem voltam volna, 
A hasból a sírhoz vitetnem. 

20. Hisz kevesek napjaim, óh hagy j hát fel! 
Fordul j el tőlem, hogy viduljak kissé! 

21. Mielőtt elmegyek, hogy vissza ne térjek, 
Sötétség és árnyék országába. 

22. A homályéba, amely mint é j t szaka 
Borús és rend nélkül való, 
Amely fénylik mint a mély sötét . 

Zófar. 

2- A sok beszédre senki se felel jen? 
Jgaza maradjon a száj hősének ? 

3. Hazugságid elhallgattatnának ? 
Te gúnyolódnál, és nincs ki szégyenít? 

4- Hogy azt mondhatnád: Tiszta a tanításom, 
Én ártatlan valék szemed e lő t t ? 

5. Vajha az Isten megszólalna, 
Felnyitná a jkai t teellened! 

6. És tudatná veled a bölcseség ti tkát, 
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Amely értelmed kétszer is meghaladja. 
Hisz Isten még elnéz bűneidből. 

* * 

7. Megtalálhatod-e az Isten szándékát? 
A Mindenható céljáig eljuthatsz-e ? 

8. Égi magasság — mit csinálsz avval ? 
Pokoli mélység — mit tudhatsz erről ? 

9. Hosszabb a földnél mórtéke, 
A tengernél is szélesebb. 

10. Ha elvonul, elzár vagy egyesít, 
Ki tar thatná vissza ő t ? 

11. Mert a hamisság emberit δ jój ismeri, 
Látja a csalárdságot, de észre nem véteti. 

12. Az üres férfi pedig értelmetlen, 
És vad szamárnak születik az ember. * * 

13. Ha felemeled szivedet hozzá, 
És őhozzá terjeszted kar ja ida t ; 

14. Ha bűn van kezedben, eltávolítod, 
És nem adsz szállást a jogtalannak: 

15. Akkor felemeled még arcod mocsoktalan, 
Bizton állsz és nem kell félned. 

16. Elfelejted a nyomorúságot, 
Mint elfolyt vízre emlékszel rá. 

17. Délnél is fényesebb új élet kezdődik, 
Reggelre változik a sötétség. 

18. Bízni fogsz, mert van remény, 
Körültekintsz és bizton fekszel. 

19. Leheveredel és ki sem ijeszt, 
Neked még sokan hízelegnek. 

20. De a gonoszok szeme hiába eped, 
Elveszett a menedékük, 
Lehelet csak reménységük. 

Jób. 
2. No bizony, ti vagytok a nép, 

Kihal veletek a bölcsesóg! 
3. Van értelmem úgy mint nektek, 

Nem maradok mögöttetek; 
De meg ki ne tudná az ilyeneket? 

4. Gúny tárgya lettem barátaimnak, 
Aki, ha Istenhez kiáltók, meghallgatott, 
Gúny tárgyává az igaz, a jámbor. 

5. Megvetés a balvégzetnek! 
így szokott a boldog vélekedni — 
Készen áll az ingadozónak. 
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XII. 6. Míg a rabló sá t ra békének örül, 
Bizton laknak, ak ik Istent haragít ják, 
Akik kezükben hordják Istenüket. 

* * 

7. De kérdezd csak az állatokat, majd megtanítnak, 
Az ég madarait, azok megmondják. 

8- Vagy beszélj a földdel, az megtanít, 
A tenger halai elbeszélik. 

9. Ki ne tudná mindezekről, 
Hogy az Isten keze csinálta ezt ? 

10. Akinek kezében van minden élő lelke, 
Minden embertestnek szelleme. 

11. Nemde a fül megvizsgálja a szót, 
Mint az íny az ételt, mely ízlik neki? 

12. Van bölcseség a véneknél, 
A hosszú élet ér te lem; 

13. De bölcseség van és hatalom nála, 
Övé a tanács, az értelem. 

14. Im ő rombol, és az nem épül fel, 
Bezárja az embert, és nem szabadul. 

15 Berekeszti a vizet, s az kiszárad, 
Majd ha elbocsátja, a földet forgatja fel. 

16. Nála a hatalom és a segítség, 
Övé a tévedő és a csábító is. 

17. Fogságba viszi a tanácsosokat , 
Botorrá teszi a bírákat. 

18. Királyok bilincsét feloldozza, 
És övet csatol derekukra. 

19. Fogva hurcol papokat , 
Megbuktat hatalmasakat , 

20. Elveszi a szónok nyelvét, 
El a vének Ítéletét. 

21. Szégyent önt előkelőkre, 
Az erősek övét megtágít ja 

22. Felfedi a mélységet a sötétségből, 
Világra hozza az elborultat. 

23. Emeli a népet ős megsemmisíti, 
Kiterjeszti és elvezeti. 

24. Elveszi szivét a nép fejének, 
Bal ú t ra vezérli úttalan vadonban. 

25. Hogy a sötétet tapogat ják világ nélkül, 
Rossz útra j u t n a k akár a részegek. 

* * 

XIII. 1. í m e mindezt lá t ta szemem, 
Hallotta fülem és figyelt rá. 

2. Amennyit ti, én is tudok, 



J ó b Könyve . 91 

Nem maradok mögöttetek. 
3. Ámde a Mindenhatóhoz szólok én, 

Az Istennel akarok vitatkozni. 
4. Hiszen ti csak kuruzslók vagytok, 

Hamis orvosok megannyian. 
5. Vajha inkább hallgatnátok, 

Néktek az bölcseség számban menne. 
6. Ugyan hall játok meg tanításom, 

Ajkam vitáira figyeljetek. 
7. Az Isten kedvéért jogtalant mondanátok 

Éret te hamisat ál l í thatnátok? 
8. Tán részére akartok haj lani? 

Az Istenért harcolni akar tok-e? 
9. Jó lesz-e, ha megvizsgál? 

Vagy mint embert szokták, rászednétek 
10. Büntetve büntetni fog benneteket, 

Ha titokban részére hajlotok. 
11. Nem rettent-e méltósága, 

Fog el félelme benneteket ? 
12. Mondásaitok hamupéldákká lesznek 

Agyagvértté vértetek. 
13. Hallgassatok, hadd én beszélek, 

Történjék velem bármi is. 
* * 

14. Fogam közt mórt hordjam testem, 
Kezeimen lelkemet? 

15. Ám öljön meg, ón nem remélek! 
De igazolni akarom útam előtte. 

16. És ebben már az is részemre van, 
Hogy eléje káromló épen nem jő. 

17. Halljátok hát szavaimat, 
Amit fületekbe nyilvánítok. 

18. íme, elkészítém a perügyet, 
Nékem lesz igazam, jól tudom. 

19. Ki az, ki perre kél velem? 
Mert ki kell múlnom, ha hallgatok. 

20. Csak kettőt, óh, ne tégy velem, 
Akkor előled nem rejtőzöm. 

21. Távolítsd el kezed rólam, 
S ijedelmed ne rettentsen. 

22. Hívj fel aztán, én felelek majd, 
Vagy majd én beszélek, te válaszolj. 

23. Hát mennyi az én bűnöm, vétkem ? 
Hibám és vétkem tudasd velem. 

24. Arcod miért re j tegeted? 
És tartasz engem ellenednek? 
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XIII. 25. A hervadt lombot ijesztenéd? 
Üldöznéd a száraz t a r ló t ? 

26. Hogy keserűséget írsz meg számomra, 
Meglakoltatsz ifjúságom bűniert. 

27. És kalodába teszed lábam, 
Őrködöl minden utam felett, 
Bókeríted lábam gyökerét. 

28. Hogy szólyelmálik mint rothadt anyag, 
Mint moly megrágta ruhadarab. 

* * 

XIV. 1. Az ember, az asszony szülte, \ 
Rővidéltű, búval teljes. 

2 Mint virág kihajt s levágatik, 
Mint árnyék tűnik, meg nem marad. 

3. És efölött is nyitva szemed! 
Engem idézesz törvény elé! 

4. Hol lett t iszta tisztátlanból? 
Nincsen még csak egyetlen som. 

6· Ha kiszabottak napjai, 
Holdjainak száma nálad, 
És kitűzéd határát, hogy túl nem mehet : 

6. Fordulj el tőle, hogy pihenhessen, 
Mint szolga örülhessen napjainak. 

* * 

7. Mert a fának is még van reménye, 
Hogy ú j r a kihajt, ha levágatik, 
Hogy meg nem szűnnek sarjadéki. 

8. Ha elvónül is földben töve, 
A porban meghal törzsöke: 

9. Felvirul a víz lehétől 
És lombot haj t mint i f jú növény. 

10. De a férfi, ha meghal, semmivé lesz, 
Kimúl az ember és vége vagyon. 

11. Amint a tóból a víz eltűnik, 
A folyam apad és kiszárad: 

12. Az ember is lefekszik, nem kél többé, 
Míg az egek állnak, fel nem ébred, 
Nem riad fel álmaiból. 

* * 

13. Bár rejtenél az alvilágba, 
Eldugnál, míg haragod szűnik, 
Időt szabnál és rám gondolnál! 

14. Ha meghal az ember, ú j ra él-e? 
Mint remélnék robotom napjaiban, 
Míg eljövend átváltozásom! 

15. Te hínál és én válaszolnék, 
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XIV. Vágyódnál kezed műve után. 
16. Míg most lépteimet számlálgatod, 

Akkor nem ügyelnél vétkeimre. 
Bűnöm csomagba vón' pecsételve 
És jól levarrva bün t e t é sem.— 

18. Ámde hegy leomlik, szertehullik, 
Helyéből a szirt elmozdul; 

19· A köveket a víz kivájja, 
Ár ja elsepri a föld porá t : — 
Az ember reményét is így teszed semmivé. 

20. Eltaszítod örökre és oda van, 
Arca elváltozik s elbocsátod. 

21. Tán tiszteltek a fiai — de ő nem tudja, 
Talán szenvedniük kell — de arról δ nem értesül. 

22. Teste csak őérte szenved, 
Lelke csak őérte gyászol: 

Elifaz. 
XV. 2. A bölcs felel-e hiú tudással , 

És hasát széllel inegtölti-e? 
3. Szóval vitázni mit sem ér, 

És haszontalan beszédekkel. 
4. Tehát csakugyan megtöröd a h i t e t ? 

Mulasztod a fohászt Isten e lő t t? 
5. Mert hiszen bűnöd szád tanúsí t ja , 

Ha a ravaszok nyelvét választod is. 
6. Ám Ítéljen el szád, nem én teszem, 

Tanúskodjanak ajkaid. 
7. Mint emberek elseje születtél t á n ? 

S a halmok előtt képeztettél? 
8. Tán hallgatóztál Isten t i tkos tanácsában ? 

Vagy elnyelted mind a bölcseséget? 
9. Mit tudsz te, mit mi ne t u d n á n k ? 

Mit értesz előt tünk ismeretlent í 
10. Vén is, ősz is van közöttünk, 

Atyádnál napokban gazdagabb. 
11- Kevesled Isten vigasztalását, 

A hozzád intézett enyhe szót? 
12. Szíved miért ragad el téged, 

Mért forognak szemeid? 
13. Hogy Isten ellen fordítsd heved, 

És szájadból ily szót bocsáss? 
14. Mi az ember hogy tiszta legyen ? 

Igazságos a nőszülöt t? 
15- Hisz δ szenteiben sem szokott bízni! 

Az ég sem tiszta szeme előt t ! 
Tlieul. Szaklap. Π Ι . éyf. 7 
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16. Hát még az utált, a megromlott, 
Az ember, k i vízként issza a bűn t ! 

* * 

17. Hadd tanít lak, figyelj rám, 
Mit általláttam, hadd mondom el. 

18. Mit a bölcsek hirdetének, 
Nem térve el atyáiktól. 

19- Nékik még egyedül volt adva a föld, 
Nem já r t közöt tük idegen. 

20. Napjaiban a gonosz kínt szenved csak, 
Bármennyi óv ju t is az erőszakosnak. 

21. A félelem hangja cseng fülében, 
Hogy béke közepett rabló támadja meg. 

22. A sötétből nem hiszi visszatértét, 
Ki van szemelve a kard számára. 

23. Kenyérért tévelyg, de hol vegye? 
A sötétség napja készen várja. 

24. Gond és szükség rettegteti , 
Mint rohanó király r agad ja meg. 

25. Mert k inyu j t á kezét Isten ellen, 
A Mindenható ellen hatalmaskodott . 

26. Ellene rohan t nyakassággal, 
Vértje vas tag köldökével. 

27. Mert az a rcá t zsírral fedte, 
Faggyút r a k o t t combjaira. 

28. Azért pusz ta város lesz lakása, 
Ház, hol lakni alig lehet, 
Mely romlásnak van kiszemelve. 

29 Nem gazdagszik, nincs vagyona, 
Nem hajol földre szerzeménye. 

30. Nem távozik a sötétségből, 
Láng szár í t ja sarjadókát, 
Egy lehelet és oda van. 

31. Ne higyjen hát csalárdságnak, 
Mert csalódást cserél csak helyébe. 

32. Még itt sincs ideje, már teljesül, 
Ágai nem virágoznak. 

33. Mint szőlőtő lerázza egresit, 
Lehányja bimbaját mint olajfa. 

34. Mert puszta a káromlók gyűlése 
A vesztegetés sátrait tűz emészti. 

35. Gazsággal terhes, gonoszt szül, 
Hasuk hamisságot érlel meg. 
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Jób. 
XVI. 2. Hallottam már ilyet, soka t ; 

Terhes vigasztalók vagytok mind. 
3. Lesz e vége a szeles szóknak? 

De mi is bánt, hogy válaszolsz ? 
4. Hisz beszélhetnék én is mint ti, 

Volnátok csak helyzetemben, 
Tanítlók szavakkal benneteket, 
Fejemet ráznám fölöttetek. 

5. Erősítnélek szám szavával, 
Aj kim részvéte enyhítene. 

* * 

6. Ámde most ha beszélek, nem enyhül szenvedésem, 
Nem távozik tőlem, ha hallgatok. 

7. Im már egészen kimerített . 
Hisz semmivé tetted háznópemet! 

8. Megragadsz és ez bizonyságod, 
Felkél ellenem soványságom, 
Szemem közé tanúskodik 

9. Haragja marcangol, lesekedik rám, 
Rám vicsorítja fogait, 
Mint ellenség köszörüli rám szemét. 

10. Fel tá t ják rám szá jakat , 
Szégyennel verik orcáimat, 
Összecsődülnek ellenem. 

11. Gazoknak ad át Isten engem, 
Gonosztévők kezébe taszít. 

12. Békében éltem és szétrombolt, 
Megragadta nyakam és összetört, 
Céltáblául állított magának. 

13. Körém röpülnek nyilai, 
Felhasgat ja vesémet, nem kiméi, 
Epémet a földre önti. 

14 Rajtam résre új rés t tör, 
Mint támadó rohan ellenem. 

15. Zsákot varrtam kérges bőrömre, 
És porban szennyeztem díszemet. 

16. Arcom ég a sok sírástól, 
Pilláimra sötétség száll. 

17. Bár kezemben nincs erőszak, 
És tiszta volt imádkozásom. 

18. Véremet, föld! be ne takard, 
Ne legyen rejteke kiáltásomnak ! 

19. Most is az egekben van tanúm, 
Fenn a magasban bizonyságom. 

7* 
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XVI. 20. Ha baráta im gúnyolóim, 
Szemem Istenhez könyezik. 

21. Hogy védje a férfit Isten ellen, 
Bará t ja ellen a föld fiát. 

22. Mert le járnak a megszámlált évek, 
És én ú t ra kelek, vissza nem térendő. 

* * 
XVII. l. Leheletem romlott, 

Napjaim múlnak, 
A sír vár reám. 

2. Nem-e gúny környez engemet ? 
Ingerkedésiikön pihen szemem ? 

3. Légy r a j t a te, kezeskedjél értem ; 
Mert k i is adná nékem kezét? 

4. Hisz elzártad szivüket a belátás elől, 
Azért nem nyersz velük dicsőséget. 

5. Aki zsákmányra ad ja fel barát ját , 
Fiának szeme hasztalan eped. 

* * 

6. Odaállí tott népeknek példáskodásra, 
Arcul köpésre lettem én. 

7· Hogy elhamvadt szemem az epekedéstől, 
És tag ja im árnyékká lettek mind. 

8. Szörnyednek efölött a becsületesek, 
Az ár ta t lan felzúdul a káromló ellen. 

9- De az igazságos az ú t ján marad, 
Növeli erejét a tisztakezű. 

10. Tér je tek vissza, j e r t ek mind, 
Köztetek bölcset nem találok. 

* * 

11· Napjaim múlnak, 
Szakadnak szándékim, 
Szivem örökségei. 

12. Nappallá teszik az ejtszakát, 
A közel világot a sötétség helyébe. 

13- Reméljek-e m é g ? lakásom az alvilág, 
A sötétben vetem meg fekvőhelyem. 

14- A sírhoz mondom: atyám vagy, 
Anyám és testvérem a féreghez. 

15· Honnan volna hát reményem ? 
Várakozásom ki láthatná ? 

16. Csak az alvilág pusztaságára irányul az, 
Ha ugyan van a porban nyugalom. 
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Bildad. 
XVIII. 2. Mikor már ve t t ek véget a b e s z é d n e k ? 

Értsük meg egymást, aztán beszéljünk. 
3· Miért ta r t sanak barmoknak bennünket, 

Megátalkodottaknak szerintetek ? 
4· Te, ki magadat dühödben szakgatod. 

Miattad elhagyassék tán a föld, 
S a szirt helyéből kimozduljon? 

* * 

5. Bizony kialszik a gonosz világa, 
És nem fénylik tüzének szikrája. 

6. Sötét lesz sátrában a világosság, 
Lámpája előtte alszik el. 

"<• Megszűkülnek erejének léptei, 
Sajá t tanácsa teríti le. 

8. Hálóba viszi önnön lába, 
Fonadék fölött járdogál. 

9· Sarkát a tőr megragadja, 
Összeszorul a hurok ra j t a , 

10. Földbe re j tve kötele, 
Kelepcéje az ösvényen. 

11. Körül ijedelmek ret tegtet ik, 
Lépten-nyomon űzik őt. 

12. Éhes lesz reá a vész, 
Kész a balsors megbuktatni őt. 

13. Megemészti bőre oszlopait, 
Tagjait a halál elsőszülötte. 

14· Kiszakad sátrából bizalma 
S az ijedelem királyához vezérli őt. 

15· Sátrában oda nem való lakik, 
Kén szóratik lakására. 

16. Kiszárad alulról gyökere, 
Felülről levágják haj tását . 
Emléke vész a föld színéről, 
Nincsen neve a nagy világban. 

18. Világból sötétbe taszít ják, 
Kiűzik őt a lakott földből. 

19· Nincs unokája, utóda népénél, 
Maradéka lakásában. 

20. Szörnyednek vésznapján nyugatnak lakói, 
Keletnek népeit borzalom fogja el. 

21. Im, ilyen a laka a jogtalanságnak, 
Ilyen az Istent nem ismerő hely. 
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Jób. 
XIX. 2. Lelkemet meddig szomorít játok még, 

És zúztok össze beszédekkel? 
3. Im tizedszer már szégyeníttek meg, 

Nem restel tek bámulatba ejteni. 
4· Ha valóban hibáztam is, 

Csak r a j t am marad hibázásom. 
5. Ámde ha kérkedni akar tok fölöttem, 

És rám bizonyítjátok szégyenemet: 
6· Tudjá tok meg, Isten görbíti ügyem, 

Ő fogot t körül hálójával. 
* * 

7· lm, „erőszak!" kiáltok, de nem jő felelet, 
Segítséget hívok, de nincsen törvény. 

8. Bekeríté útam, nem mehetek túl, 
Sötétbe borítá ösvényemet. 

9· Kivetkőztetett a tiszteletből, 
Fejem koronájá t eltávolítá. 

10. Körül lerombolt, hogy oda vagyok, 
Mint fá t kitépte reményemet. 

11· Ellenem haragját feltüzelte, 
Ellenségül tartot t engemet. 

12. Együt t jönnek csapatai, 
Felém törik útjaikat , 
És t ábor t ütnek sátram körül. 

13. Eltávolítá testvérimet, 
Ismerőim elidegenedtek. 

14 Elmaradtak rokonaim, 
Barátaim elfeledtek. 

15. Lakótársim, szolgálóim 
Idegennek tar tanak, 
Idegen lettem szemeikben. 

16. Szolgámat hivom, nem felel, 
Úgy kell neki könyörögnöm. 

17. Idegen a sóhajom feleségemnek 
Édes testvérimnek fohászkodásom. 

18. Megvetnek még a nyomorul tak is, 
Megszólnak, ha felkelek. 

19. Útálnak bizalmasaim, 
Akiket szerettem, ellenem fordulnak. 

20. Húsomhoz, bőrömhöz tapadnak csontaim, 
Bőrön alig tartom fogaimat. 

21. Szánjatok, óh, szánjatok barátim t i ! 
Mert megérintett engem Isten keze. 
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XIX. 22. Mint maga az Isten mért üldöztök ? 
Nem laktok jól húsomon? 

* * 

23. Vajha szavaim felíratnának, 
Vajha könyvbe vésetnének! 

2i. Ólommal és vas vesszővel 
Örökre szirtbe vága tnának! 

25. Mert tudom én, hogy él megváltóm, 
És végre is felkel sírom pórján. 

26. Majd ha elpusztul bőröm, tör ténik ez, 
Ε húsomtól menten látom meg Istenemet. 

27. Amint most is előttem lebeg, 
Szemeim lát ják, nem idegen nekem — 
Sőt epedez vesém bensőmben. 

28. Akkor majd mondjá tok: De mér t is üldöztük ő t ? 
Ha kitűnik majd igazságom. 

29. Rettegjetek a kard élétől, 
Mert bosszúló harag jár a bűnnel ; 
Tudjátok meg, hogy van ítélet·. 

Zófar. 
XX. 2. De már felelni késztnek gondolatim, 

Mert van még bennem józan ész. 
3. Szégyenkedósem büntetését kell hallanom. 

Értelmem szelleme hadd szóljon hát belőlem. 
4. Vájjon tudod-e azt, mi öröktől fogva van, 

Mióta földön ember létezik: 
5. Hogy minapi csak a gonosz ujjongása, 

A káromló öröme csak pillanatnyi. 
6. Ha égbe nyúl is fennhéjázása, 

És feje a felhőt éri bár : 
7. Mint ganaja örökre vész el, 

Akik látták, mond ják : Hol vagyon? 
8. Mint álom tűnik, nem található, 

Elűzetik mint éj látása. 
9. Látta a szem, de nem látja újra , 

Nem pillantja meg többé helye. 
10. Fiai megbékítik a szegényeket, 

Visszadják kezei a szerzett vagyont. 
11. Csontjai — t e l v ó k Ifjú erővel — 

Vele a porban fekszenek most. 
12. Ha édes volt szájában a rosszaság, 

S azt nyelve alat t el t i tkold; 
13. Megkímélte és el nem bocsátá 

Visszatartá ínye a la t t : 
14. Belében az étel elváltozik, 
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XX. Sikló méreggé bensejében. 
15 Vagyont nyelt, most kiköpi, 

Kiűzi Isten a basából. 
16. Siklómérget szítt magába, 

A vipera fú lánkja öli meg őt. 
17. Nem gyönyörködik patakokban, 

Méz és tejföl völgyfolyőján. 
18. Kiadja szerzését, le nem nyeli. 

Gazdag a keresete, de nem örül neki. 
19. Mert letaszítá a szegényt ős elhagyá, 

A rablott házat ki nem építi. 
20. Mert nem ismert nyugvást a szenvedélyben, 

Vágyakodásában nem menekül, 
21. Misem kerü l te falánkságát, 

Azért nem tartós jóléte. 
22. Bősége közepett szűkölködik, 

Minden kéz csak baj t hoz rá. 
28. Amivel hasá t akarná tölteni, 

Abba harag ja tüzét küldi az ég, 
Rá hullatja, húsába be. 

24. Ha menekül a vas fegyvertől, 
Átjár ja őt az érces íjj. 

25. Kirántja és kijön testéből, 
Epéjéből a nyil hegye, 
Halál félelme környékezi. 

26. Amit re j tegetet t , sötétség várja, 
Olthatatlan tűz emészti őt, 
Rosszul j á r aki sátrában marad. 

27. Bűnét az ég kinyilvánítja, 
A föld is feláll ellenébe. 

28. Távozik házának vagyonossága, 
Szétfolyik a harag napján. 

29. lm, a gonosznak Isten ezt rendelte, 
így végzett fölötte a Mindenható. 

Jób. 
XXI. 2. Ugyan hallgassátok meg szavamat, 

Ezt kérem tőletek egyetlen vigaszul. 
3. Tűrjétek el, hogy ismét én beszéljek. 

S ha végeztem, ám gúnyolódjál. 
És én még panaszkodom embereknek! 
De hogy is nem fogy ki sok türelmem Ρ 

5. Ide nézzetek és re t tenje tek, 
És tegyétek szájatokra keze teke t ! 



J ó b Könyve . 9 7 

XXI. 6. H a ráemlékezem, elkábulok, 
Testemet re t tegés ragadja meg. 

7. Miért élnek a gonosztévők? 
Megvénülnek, sőt hatalmasodnak ? 

8. Szilárdan áll magzatuk. 
Sar jadékuk szemük előtt. 

9. Házuk biztos a félelemtől, 
Nem suhog fölöt tük Istennek ostora. 

10 Bikája üzekedik és nem vet ki, 
Tehene ellik és nem vetél. 

11· Falkánként küldik kisdedeiket, 
Gyermekeik ugrándoznak. 

12. Dobhoz, cimbalomhoz kiáltoznak, 
Örvendeznek hárfaszőnál. 

13. Jóban töltik napjaikat, 
És úgy szállnak az alvilágba. 

14. Pedig azt mondták Istennek : Távozzál tő lünk! 
Utaid ismerni nem kívánjuk. 

15. Mi a Mindenható, hogy őt szolgáljuk? 
És mit használ, ha imádjuk ő t ? 

16. Bizonyára javuk nincs kezükben ; 
Távol tőlem a gonoszok vélekedése! 

17. De mikor alszik ki a gonosz világa, 
Éri őt a végezet, 
Osztja a sorsot haragjában? 

18. Hogy olyanok lennének mint szalma a szól előtt, 
Mint vihar ragadta polyvarakás. 

19. „Isten a büntetést gyermekeinek ta r t j a" — 
De n é k i fizessen, hogy ő érezze. 

20. Sa já t szemei lássák balvégzetét, 
A Mindenható haragjából maga igyék, 

21. Most maradó háza mit érdekli, 
Ha havai számát kettévágták ? 

22. De ki tanítsa Istent értelemre, 
Őt, aki itél fennségében? 

23. Az egyik meghal erővel teljesen, 
Egészen boldogan, inegnyugodottan; 

24. Tejjel telvék erei, 
Csontjai veleje jól táplált, — 

25. Keserű lélekkel távozik a másik, 
Anélkül hogy jót élvezett volna. 

26. A porban aztán együtt feküsznek, 
Féreg borítja mindkettejüket. 

• * 

27 lm, jól ismerem én eszetek járását , 
Az ellenem használt fogásokat. 
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XXI. 28. Azt mondjá tok : „Hát hol a zsarnok háza? 
A gonoszok sátra hová le t t?" 

29. Hát nem kérdeztétek az útazókat ? 
— Csak nem ismeritek félre példáikat? — 

30. Hogy csak a balsors elől pusztul a gonosz, 
Sírba omlik a harag napja elől. 

31. Ki hányja szemére ú t j a i t ? 
Amiket te t t , ki torolja meg? 

32. Biz δ a k k o r száll a sírba, 
Amikor a halmot már maga is várja. 

33. Mikor édesek neki a völgynek göröngyei, 
Ahova minden ember utána vonul, 
Valamint előtte számtalan. — 

34. Hogyan vigasztalnátok hát hiúsággal, 
Hamisnak bizonyuló felelettel ? 

Elifaz. 
XXTI. 2. Használ-é ember Istenének? 

Csak magának használ, ki bölcsen tesz. 
3. Érdekli-é a Mindenhatót, hogy jámbor légy? 

Ha útad egyenes, init nyer ő? 
4. Tán cáfolgasson tőled félve? 

Törvény elé menjen veled? 
5. Nem nagy-é a gonoszságod ? 

Bűnösséged végtelen? 
6. Megzálogolod testvéred ok nélkül, 

Megfosztod ruhájától a meztelent. 
7. Nem nyujtsz inni a kimerültnek, 

Megtagadod az ételt az éhezőtől. 
8. De az erőskarú, övé az ország, 

A tekintélyes, az lakja. 
9· Üresen küldted az özvegyeket, 

Az á rvák karjai összetörettek. 
10. Kelepcék azért környeznek most, 

Azért ret tegtet hirtelen ijedés. 
11. Vagy, hogy nem látsz, a sötétség, 

Béborít a víz örvénye. 
12. Hiszen az Isten égi magas! 

A csillagok csúcsa, nézd, mily fenn vagyon! 
13. Azért mondád: Mit tud az Isten? 

Vagy a ködön keresztül ítélne tán ? 
14. Felleg a rejteke, hogy nem láthat, 

Az ég terein ott járkál ő. 
:< φ 

15· A köznapi úton akarsz-e tartani, 
Amelyen jártak a csalárdok? 
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XXII. 16. Akik letépettek idő előtt, 
Kiöntött folyó alapjuk. 

17. Akik azt mondják Is tennek: Távozzál tő lünk! 
Hiszen mi őnekik a Mindenható! 

18. Jóval tölti házaikat 
De távol tőlem a gonoszok vélekedése! 

19· Meglátják még az igazak és örvendenek, 
Még gúnyolja őket az ártat lan. 

20. „íme megsemmisült ellenségünk! 
Maradékát tűz emésztó." 

21· Nos, egyezzél vele és légy nyugodt, 
Hisz általa téged jó fog érni. 

22. Fogadd el szájából a tanítást , 
És vésd szivedbe szavait. 

* * 

23. Ha a Mindenhatóhoz térsz, felépülsz még, 
Csak távolítsd sátradból a jogtalant. 

24. És hányd a homokra az ezüstércet, 
Ofir aranyát a völgy kavicsai közé. 

2ő. Akkor az Isten lesz drága érced, 
És becses ezüst tenéked. 

26. Örvendni fogsz a Mindenhatóban, 
És arcod az Istenhez felemelheted. 

27. Hozzá fohászkodol s ő meghallgat, 
Megfizeted fogadalmaid 

28. Ha mit határzasz, létesül, 
S világ fénylik útaidon. 

29. Ha lefelé vezetnek, te mondod: fel! 
A szemlesütőt ő megsegíti. 

30. Megmenti ő a nem ár ta t lant is, 
Ha kezed tiszta, megmenekülsz. 

Jób. 
XXIII. 2. Ma is lázad jajgatásom, 

Csak nehezen fojthatom sóhajtásom. 
3. Vajha tudnám őt megtalálni, 

Tartózkodó helyéhez e l ju tha tnék! 
4· A pert előtte felállítnám, 

Megtölteném számat vádokokkal. 
5- Hogy megtudnám, mit felelhet, 

Mit hozzám szólna, megérteném 
6· Τ η csak túlhatalmával tud harcolni? 

Nem, engem is kell hogy meghallgasson. 
7. Csak úgy áll meg előtte a becsületes, 

Bírámtól örökre csak úgy menekülök. 
8- De ím keletre megyek, ő nincsen ott, 
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XXIII. Visszajövök, de nem találom. 
9- Balra ha indul, nem észlelem, 

Jobbra ha fordul, nem láthatom. 
J0. De hisz ismeri δ az ú tat hozzám ; 

Vizsgálna meg hát, mint arany kerülnék ki. 
11. Lábom az ő léptein tar to t ta magát, 

Megfigyeltem út já t , el nem té r t em; 
12. Ajkai parancsától én nem mozdultam, 

Megőriztem szája szavát. 
13. Ámde 6 egynél marad, ki t a r taná vissza? 

Lelke akar és magteszi. 
14. Igen, betölti ő végzetein! 

És mennyi ilyen van nála még! 
15· Azért re t tegek én előtte, 

Meggondolom és félek tőle, 
16. Szivemet Isten meglágyítá, 

Megzavart a Mindenható 
17. Mert nem a sötétség sorvaszt engem, 

Nem arcom, bár homály borítja. 
* ' * 

XXIV. 1. Mért, hogy a Mindenható nem rejti az időket, . 
Hogy ismerői ne látnák az Ítélet nap já t ! 

2. A ha tá roka t odább tolják, 
Ellopják a fa lkát és legeltetik. 

3· Az árvák szamarát elvezetik, 
Zálogul veszik az özvegy ökrét. 

4. Ellökik útból a szűkölködőt, 
A föld szegényei elbujdosnak. 

5. Mint vad szamarak a sivatagban 
Mennek dolgukra zsákmányt lesve, 
Annak a rét , ami embernek a kenyér. 

6. Levágják a mezőn takarmányát , 
Gonoszok böngésznek szőlőkertjében. 

7. Meztelen hálnak ruha híján, 
Nincs öltözékük a fagyos időben. 

8· Átnedvesednek a hegyi esőtől, 
És tető híján sziklát ölelnek. 

9· Hisz elrabolják az árva keresményét, 
Túlterhelik a nélkülözőt. 

10. Hogy meztelen járnak ruha nélkül, 
És éhezve hordják kévéiket. 

11· Saj tol ják az olajat falaik közt, 
Gázolnak a borházban és szomjúhoznak. 

'2. Ja jga tnak a városban az emberek, 
A leszúrtak lelke felkiált, — 
De az Isten ezt nem veszi badarnak. 
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XXIV.13. A világosság ellen fellázadnak. 
Nem ismerik útait, 
Nem laknak ösvényein. 

14. Felkel a gyilkos pitymalatkor, 
Megöli a szegényt, a nélkülözőt, 
Éjjel a tolvajhoz lesz hasonló. 

15. A szürkületet lesi a házasságtörő, 
Mondván: ne lásson semmi szem, 
Álcát ölt fel orcájára. 

16. Betörnek a házakba a sötétségben. 
Nappal mélyen elzárkóznak, 
Nem ismerik a világosságot. 

17· Minnyájuknak reggel az árnyék, 
Hisz ijedelmeit jól ismerik. 

* * 

18· Könnyen lebeg a víz színén, 
Átkozzák a földön osztályrészét, 
Nem tar that a szőlőút felé. 

19. A hő ellopja a hó vizét, 
így az alvilág a bűnösöket. 

20. Feledi őt az anyaméh, 
Férgeknek szolgál táplálékul, 
Reá ki sem emlékezik, 
Mint fa törik le a jogtalanság. 

21. Nem ad magzatot a gyermektelennek 
Nem tesz jó t az özvegyekkel; — 

22. De ta r t ja erejével az erőszakost, 
Hogy felkel, mikor már nem hitt életében. 

23. Biztonságot ad neki s rá támaszkodhatok, 
Gondos szemmel nézi útaikat. 

24. Már-már semmivé lesznek és ú j ra felkelnek, 
Ha leomolnak is, összegyűjtetnek, 
Levágatnak mint fűszál feje. — 

25. Ki hazudtol meg, hogy nem így van! 
Ki teszi semmivé szavaimat! 

Bildad. 

XXV. 2. Uralom ós félelem van őmellette, 
Ki békét te remt a magasságban. 

3. Van-e száma csapata inak? 
És mégis, kire nem süt fel világa? 

4- Hogy lehetne hát ember igaz Isten ellen! 
Hogy lehetne tiszta az asszony szülöt te? 

5. Im még a hold sem teljes fényű, 
A csillagok sem tiszták az ő szemében ! 
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XXV. 6. H á t még az ember — a féreg.. 
A föld fia — a k u k a c ! 

Jób. 
XXVI. 2. No te az erőt lent ugyancsak gyámolítád, 

Segítetted a lankadó k a r t ! 
3. Tanácsoltál az oktalannak, 

És roppant tudományt tet tél közzé ! 
4. De kinek is szóltál tu la jdonképen? 

Kinek az ítélete hangzott belőled ? 
* * 

5· Vajúdnak az árnyak 
A víz és lakói alatt, 

6. Meztelen előt te az alvilág, 
Nincs ruhá ja a semmiségnek. 

7. Az űrre t ámasz tá az északot, 
Felfüggeszté a földet a semmire. 

8. Beleköté a vizet fellegibe, 
És alatta a felhő fel nem reped. 

9. Velük a t rón alját körülvéteti , 
És föléje bor í t ja a felleget. 

10. Szabályt ker í te t t a víz színén, 
A világ és sötétség határáig. 

11· Az ég oszlopai meginganak, 
És megdermednek, ha fenyeget. 

12. Erejével a tengert feldagasztja, 
Szétzúzza Rahábot értelmével. 

13. Az ég kiderül leheletére, 
A záró sá rkány t megsebzi keze. — 

14- lm ezek ú ta inak csak körvonalai, 
Csak susogás az, mit belőle hal lunk; 
De ki fogná fel hatalma mennydörgésé t? 

* * 

ΧΧλΓ1Ι.2. Istenre, mondom, ki megrontá Ítéletem, 
A Mindenhatóra, ki lelkem elkeserítő ! 

3. — Mert még teljesen bennem van a lélek, 
Orromban az Isten lehellete. — 

4. Hogy ajkim jogtalant nem beszélnek, 
Nyelvem nem mond csalárdságot. 

5. Távol legyen tőlem nektek igazat adni! 
Nem engedem ártatlanságom, amíg ki nem múlok. 

6. Igazságomhoz ragaszkodon, nem eresztem; 
Lelkem nem dorgál napjaimért . 

7. Gonosznak bizonyuljon ellenségem, 
Aki ellenem kel. jogtalannak. 

8· Mert mi a gonosz reménye, ha elvágja — 
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XXVII. Kihúzza lelkét a Mindenható! 
9· Tán hallja Isten kiáltását, 

Mikor szorultság éri ő t ? 
10. Vagy örvendhet-é a Mindenhatóban? 

Híhatja az Istent bármikor? 
Ii Hadd tanítlak benneteket az Isten keze felől, 

A Mindenható dolgait vissza nem tar tom. 
12. Im, ti lá t tá tok megannyian, 

Balgaságot mért beszéltek h á t ? 
* * 

13 Ez osztályrésze Istentől a gonosznak, 
A dölyfösök öröke, mit tőle kapnak: 

14. Szaporodnak fiai a kard számára, 
Sar jadékuk kenyérrel nem lakik jól. 

15. Dögvészben temetik maradékukat , 
Özvegyeik nem siratják. 

16. Ha az ezüstöt porként gyűjt i , 
Sár gyanánt készíti öl tözékét: 

17. Ő készíti, de az igazságos ölti fel, 
A pénzt az ártatlan osztja meg. 

18. Házát molyként építi fel, 
Mint kunyhót, melyet csősz készít. 

]9. Gazdagon fekszik le, még nem múl ki, 
De felnyitja szemét ós oda van. 

20. Mint vízroham érik ijedelmek, 
Éjjel a vihar ragadja el. 

21· Felkapja s megy vele a keleti szél, 
Elsodorja állóhelyéről. 

22. Rárohan és nem kegyelmez, 
Hogy szökve szöknék kezeiből. 

23. Fölötte kezüket összecsapják, 
Sziszegnek reá saját helyéből. 

* Ψ 

ΧΧλΊΠ. ι. Mert van lelőhelye az ezüstércnek, 
Az aranynak, ahol megtisztí t ják; 

2. A vasat is a földből veszik, 
És rézzé öntik a kődarabot. 

3· Véget vet ember a sötétségnek, 
S a véghatárig búvárolja 
Az árnyékos és sötét sziklát. 

4 Lakától a pa takot félreszorítja, 
Hol járni a láb elfeledett, 
Az embertől függ és odább megyen. 

5. A földet, melyből kenyerét veszi. 
Melynek mélyje mintegy tűzzé vált ; 

6. A szafir forrása kőzetei, 
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XXVIII. B ő v e l k e d i k aranyporban; 
7. A keselyű nem ismerte ösvényeket, 

Nem lát ta a kánya szeme; 
8. Hol nem já rká l t a büszke vad, 

Nem lépdelt ra j t ' az oroszlán. 
9· Keze benyúl a kavicsba is, 

Felforgat ja a hegyet gyökerestől. 
10. Csatornát vág a szikla mélyébe, 

És minden becsest meglát szeme. 
11. Megköti a folyót, hogy szét ne folyjon, 

Világra hozza, mi re j tve volt. = 
12. Ámde a bölcseség váj jon hol lelhető? 

Hol van az értelem lakóhelye ? 
13. Ér téké t ember nem ismeri, 

Az élet országában nem találják. 
1-L. A mélység m o n d j a : Bennem nincsen, 

Nálam nincsen, szól a tenger, 
lő. Nem adják cserébe színaranyért, 

Becsét ezüsttel nem mérik fel. 
16. Nem vásárolják Ófir aranyáért , 

A drága ónix- vagy szafirért. 
17. Arany és üveg nem ér fel vele, 

Nem adják cserébe drága edényért. 
18· Gyöngyöt és kris tályt nem is említnek, 

Túlmegy a korálon megszerzése. 
19. Nem ér fel vele az ethióp topáz, 

Tiszta aranyért nem mérik fel. 

20. És honnan jön eme bölcseség? 
Hol van lelőhelye az ér te lemnek? 

21. El van az rej tve minden élő szeme elől, 
Az ég madarai elől el van titkolva. 

22. Az alvilág s a halál mond ják : 
Hírét csak fülhegygyei hallottuk. 

23. Út já t az Isten ismeri csak, 
Csak ő tudja, hol lelőhelye. 

24. Mert a föld végéig hat az δ szeme, 
Az egész ég al ját á t lá t ja δ. 

25. Hogy megadja a szélnek súlyát, 
A vizet mértékre elkészítse. 

26. Mikor az esőnek törvényt szab, 
Útat a mennykő vi l lámának; 

27. Akkor látja, megszámlálja. 
Elkészíti és megvizsgálja. 

28. így szól^ pedig az emberekhez: 
lm, az Úr felelme bölcseség. 
A rosszat kerülni értelem. 



Jakab levele. 

II. 
Jakab levelének egyszeri átolvasásából meggyőzödhetünk 

arról, hogy ez alapjában véve praktikus irányú munka; álli-
tásunk erejét nem gyengíti az a körülmény sem, hogy a 
szerző a 2 l4_26 versekig terjedő szakaszban a hit által való 
megigazulást fejtegeti, mert e fejtegetés is merőben praktikus. 
Nem elmélkedik, nem bizonygat a szerző e szakaszban sem, 
hanem minden hosszas bölcselkedés és meggyőzni akarás 
nélkül egyszerre állítja fel tételét. A levél tartalmát külöm-
ben a következő fővonásokban adhatjuk: 

l2._18 akisértésekről beszél a szerző s azt mondja, hogy 
ezek a keresztyén embernek javára vannak, mert ki tartást 
szülnek. Ha valaki megkísértetik, ne mondja, hogy Isten ki-
sérti, mert Isten senkit sem kisért meg, őt sem kisértheti 
meg senki. Az embert saját vágyai viszik kísértetbe. —119-27·· 
nem elég csak hallgatni az igét, hanem tenni is kell. A ha-
ragot meg kell zabolázni, a nyelvet,' mely leghitványabb tag-
jaink között, meg kell fékezni s könyörületesnek kell lenni. 
— 2 t_8: a keresztyén ember ne legyen személyválogató. Sze-
gény és gazdag egyenlő — 29_13: meg kell tartani az egész 
törvényt, mert aki egyben hibázik, az vét az egész törvény 
ellen. — 214_2β a hit cselekedetek nélkül hiábavaló, halott. 
Cselekedetekből idvezül meg az ember s nem csupán a hit-
ből. Vájjon Ábrahám s Ráháb nem cselekedetek által üdve-
zültek-é ? — 3 t _ 1 2 : a nyelv olyan mint a kis tűz, nagy erdőt 
képes lángba borítani s megzatolázni nehéz. Ő mond áldást 
is, átkot is. — 3,3- l 8 : a hol mennyei bölcsesség van, ott van 
egyetértés, békesség, igazság, hol viszály, gyűlölség van, ott 
nincs felülről való bölcsesség. — a civakodás, a világ 
szerelme, felebarátaink megítélése nem kedves dolog Isten 
előtt. —4 1 3_ 1 7 :ne bizakodjunk saját erőnkben mi, kik még a 
holnapot sem ismerjük. Bízzuk Istenre magunkat ; ha ő akar ja , 
meglesz, a mit akarunk. — 5 t - e gonosz életet élő gazdagok 
büntetésével szemben 5 r - n biztatás azoknak, kik béketűrők. 
51? eskü tilalma, 5 l s - 2 0 külömböző intések az imádkozásra, 
bűnbeismerósre vonatkozólag. 

Theol. Szaklap. III. »vf. Q 
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Igazat kell adnunk Jülichernek, ki azt1) mondja, hogy 
az egyes szakaszok között egyáltalán nincs semmi összefüggés 
s amennyiben van, az is csak eszmetársitás által. Az egyes 
mondatok szerinte épenugy, mint az O-testamentom némely 
könyveiben és a görög gnomologikus irodalomban gyöngysze-
rüen csatlakoznak egymásután. Stylistikai szempontból ezt a 
nézetet teljesen magunkévá tesszük, de már Böhm Károly2) 
reá mutatott, hogy a levél eszméi között igenis szerves össze-
függés van. Jakab az δ levelének tartalmát az egyház akkori 
körülményeihez mérte s bizonyos kinövések ellen beszól. Ezek 
a kinövések pedig: 

1. A szegények és gazdagok közti irigykedés és viszály-
kodás l g - n ; Xi-u', 5, stb. 

2. A hitnek hajlása a libertinismus felé 2,4-26. 
3. A szónoklásra való tolakodás avatatlanok részéről 

3 ^ - j g . 
4. Elbizakodások kereskedelmi sikerekben 4. fej. 
Az a kérdés már most, hogy kiknek íratott a levél? 

Í j szerint „a tizenkét törzsnek az elszórtságban." Ez a 
kifejezés legközelebbről a Palesztinán kivül lakó zsidókra 
célozna, ámde nekünk nincs okunk feltenni, hogy az apostol 
olyanokhoz irta volna levelét, akik még nem tértek a Krisz-
tushoz. Azokhoz, kik még nem keresztyének, azokhoz ugy 
kellett volna beszélnie, ha sikerrel akart volna eljárni, mint 
Pál apostol a rómaiakhoz irott levelében beszélt a római 
gyülekezethez. A levél hangja és tartalma is azt mutat ja 
hogy olyan bizonyos körhöz íratott, mint a melyben a fennebb 
tárgyalt kinövések tenyésztek s δ éppen ez ellen akar sikra 
szállni. De mert Péter levelében is hasonló kifejezés alatt a 
keresztyén hivek értetnek, minket sem akadályoz semmi 
annak felvételében, hogy Jakab levele az összes keresztyének-
hez íratott, tehát nemcsak azokhoz, kik palestinai községek-
ben éltek, hanem a pogánykeresztyónekhez is és én ebben 
már a szigorú zsidókeresztyónsóg particularizmusának bizonyos 
tekintetben való legyőzését látom. 

Ε kérdés tárgyalásáról önként ju tunk ama kérdéshez,, 
hogy vájjon csakugyan valamelyik Jakab irta-e a levelet, 
vagy pedig felirata hamis? Már abban az egyszerű körül-
ményben, hogy e levél az összes keresztyénekhez íratott 
kizárva látom annak lehetőségét, hogy levelünket Jakab, az 
Ur testvére irta volna. Böhm Károly ugyan emiitett dolgoza-
tában ezt a nézetet vallja és bizonyítja, hogy Jakab a szi-
gorú judaismusról lemondva Pál tanának hatása alatt emel-

*) Lásd Jülicher idézett műve 170. s köv. lapokon. 
'} Lásd Böhm idézett művét. 
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kedet t fel ama magasabb álláspontra, melyet levelünk mu ta t . 
Böhm nézetét azonban nem tehe t jük magunkévá. Pál és J a k a b 
halála után megtörténhetet t s a mint a keresztyén dogma tör-
ténete mutatja, meg is tör tént , hogy a paulinismus és 
petrinismus, a pogány- és zsidó-keresztyén i rány merevségük-
ből veszítettek, de hogy Jakab, a jeruzsálemi gyülekezet fe je 
a szigorú judaistikus álláspontból még Pál apostol életében 
csak egy jottányit is engedett volna, ezt teljesen k izár tnak 
t a r t j u k . De ha ez csakugyan meg is tö r tén t volna, lehetet-
len, hogy erről semmiféle történet i értesítést ne hagyott volna 
pld. az Ap. Csel. irója, akinek nyilván nem egyéb a célja, m in t 
az emiitett irány kibékítése ; ha Jakab csakugyan egy magasabb 
álláspontra emelkedett, az Ap. Csel. irója ezt feltétlenül felhasz-
nálta volna müvében. Hogy a későbbi egyházi í róké levelet J akab-
nak, a jeruzsálemi gyülekezet fejének tulajdonították, ez kön-
nyen megmagyarázható J akabnak abból a nagy tekintélyéből, 
melyet ő az egész keresztyén egyházban élvezett. Maga Pál apos-
tol is a galatákhoz írott levelében oszlop-apostolnak nevezi ő t ; 
a zsidó történetíró, Josephus megemlékezik róla s Hegesippos 
egyéniségéről pontos képet nyújt . Mindezek dacára olyan 
nyomós érvek hozhatók fel a hypothesis ellen, hogy te l jesen 
lehetetlen elfogadnunk azt. Mindenekelőtt a levél szerzője 
olyan nagy ügyességet tanús í t a görög nyelv kezelésében, 
hogy semmiképen sem tudjuk elképzelni, hogy Jézusnak tes t -
vére, egy egyszerű szegény zsidó ácsnak a fia, kit a zsidó 
törvényekhez való ragaszkodásáért igazságosnak neveztek 
kortársai , miként és hol tehete t t ilyen nagy ügyességre szert . 
A levél irója ugyanis nemcsak meglehetősen ír görögül, ső t 
az Uj-testamentom nyelvéhez viszonyítva — ügyesen ; hanem 
még szójátékok sem ritkák nála, a mint azt Jülicher1) meg-
jegyzi, például óity.oídr.Tt — ν.ριταΐ 2i ; φαινόμενη— αφανιζομένη 4 l 4 ; 
sőt l1 0-ben az oxymoron nyomára akadunk : καυχάσ&ω δέ 
ο αδελφός ό ταπεινός εν τω vxpei αντον, ο δέ πλούσιος έν τΐ] ταπεινώσει 
αντον. Azután e levélnek számtalan helye arra vall, hogy 
irója ismerte a görög filozofiai irodalmat is, — ott van 
pld. a 36 v e r s : και ή γλώσσα πυρ, ό κόσμος της αδικίας, 
ή γλώσσα καθίσταται έν τοΊς μέλεσιν ημών, ή σπιλονσα όλον τό σώμα 
και φλογίζουσα τον τροχόν της γενέσεως, και φλογιζομένη υπό της γεέν-
νης. Α görög ioniai bölcsészek közül pld. Anaximander beszél 
hasonló dolgokat, állítván, hogy a csillagok tűzből ós légből 
keletkeztek, feltűnő lángok φλόγες; e lángok egy erőből 
jönnek elé, mily πιλήματα ««pog-ból áll; kocsikerék küllőjé-
hez hasonló. És még nagyobb rokonságot muta t az orphicu-
sok tana. Ebből a körülményből nemcsak a r ra következtet-

*) L á s d i. m . 
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hetünk, hogy szerzőnk nem Jakab, az Úr testvére, hanem kö-
vetkeztetést vonhatunk le a levél keletkezési idejére nézve is. 

Böhm Károly és Ménégoz azt vallják, hogy a levél irat-
hatott Kr. u. 50 — 60 között. Ámde helyesen jegyzi meg Jü-
licher, hogy Pál tanának oly mérvű félreértése, mint a milyen 
a levél 2 l4_26-ig terjedő részében észlelhető, nem volt lehet-
séges Pál apostol életében s az ős keresztyénség első éveiben. 
A levél olyan korban keletkezhetett, a mikor már a zsidó 
törvények uralmáról szó sem volt, hanem törvény alatt az 
erkölcsi cselekvést értették. Tehát ez által ki van zárva hogy 
a levél 50—60 körül írattatott volna, mert ebben az időben 
a mózesi törvény fenntartása vagy annak elejtése körül folyt 
a harc. Ámde az is, hogy a levél irója a görög filozófiával 
ismerős volt, arra mutat hogy a levél sokkal későbbi korban 
keletkezett, 150—200 között, a mikor már a görög nyelv és 
műveltség mindinkább kezd terjedni a keresztyénség köré-
ben s annyira kezd tért foglalni a görög nyelv terjedésével 
együtt a sok eretnekség, hogy egy egyházi atya így nyilat-
kozott: „a görög nyelv az eretnekség anyja." — Azután, Kr. 
u. az első században az Uj-testamentomi iratok theologiájá-
ban kivétel nélkül Jézus Krisztus élete, halála, feltámadása 
megváltói működése foglalja el a fő helyet. Amint azonban 
a Jakab leveléről szóló főbb nézetek ismertetésénél láttuk, 
a legtöbb theologus megegyezik abban, hogy Jakab levelében 
Jézus Krisztusnak neve is csupán 2-szer említtetik s akkor 
is ugy, hogy bátran ki lehetne hagyni, — a nélkül, hogy a 
levél értelme a legkevesebbet is változnék; Krisztusnak ha-
láláról, feltámadásáról, visszajöveteléről, szóval mindarról 
a mi a 3 első század keresztyén hívőinek lelkét foglalkoz-
tatta, egyetlen szóval sincs említés téve az egész levélben. 
Az eredeti keresztyén theologia azonban már a Pál halála 
után megszűnik. Az egész ezután következő theologia nem akar 
egyebet, mint az evangéliumot kiegyeztetni az akkori időben 
élő más theoriákkal1). Mindinkább kezd elterjedni a hit, hogy 
Istennél nincs Parakletos, hogy büntetés éri azt, ki Istennel 
szemben engedetlen. Ha remélnek is, reményük központját 
többé nem a Jézus Krisztus eljöveteleképezi. A bűnös elveszi 
a maga büntetését, a jámbor a maga jutalmát. S ebben a 
hitben bizony nincs sok keresztyéni vonás. Ez a hit épen ugy 
élt a zsidók ós stoikusok közt, mint a keresztyéneknél. Azu-
tán a keresztyén ideál s a keresztyén élet közt levő űr, a 
mely már Pál apostol idejében látható, kezd mind nagyobb 
és nagyobb lenni; a hivők a gazdagságot keresik, lenézik a 
szegényt, fényűzők, nem állhatatosok és nem türelmesek. 

') Lásd Wernle . Anfänge unserer Religion. 



J a k a b levele. 1 0 9 

Imé önnek a körnek terméke a Jakab levele is. A Pál apos-
tol halála után való idejében a keresztyén egyháznak, az 
első század végén s a másodiknak elején, — sőt végig az 
egész második századon — azok a hibák és ferde kinövések 
fordultak elő, melyeket J akab levele is említ. Ebben a kor-
ban kezdődik meg a keresztyén egyháznak gyors, sőt igen 
gyors hellenizálódása. Azok a keresztyének, akik előbb gö-
rögök voltak, vagy pedig a görög műveltség, a görög filozó-
fiából nyerték szellemi táplálékukat , egyáltalában nem bir tak 
érzékkel az iránt, hogy a keresztyén kegyesség nem csak 
tudásban áll, hanem prakt ikus irányzatú. Ebben az időben 
különösen mindinkább kezd terjedni a kedv a spekulátióra, 
a keresztyén hitnek tá rgyá t ezek a görög műveltségű em-
berek saját elmélkedésüknek tárgyává teszik, okoskodnak, 
bölcselkednak, a mi magában véve nemcsak hogy nem árt 
a vallásnak, de sőt hasznára van ; ámde már veszélyt r e j t ma-
gában, ha a keresztyén vallás tartalma nem fogatik fel lénye-
gének megfelelően, ha az evangelium nem élet, mely hat, 
hanem tan; ha ilyen ferde felfogás képezi a kiindulási pontot , 
akkor ez a spekulátió ős filozofálás veszedelmes. Ezt igen 
élénken muta t j ák a I. Korinthusi levél és levelünk is. Jakab 
levele tehát véleményünk szerint 150 körül keletkezhetett, 
a mikor már a dogmaalkotás előre veti a maga árnyékát. 

A mi már most azt a kérdést illeti, hogy ki volt a 
levél szerzője, ^erre határozott feleletet nem adhatunk. Lát-
tuk , hogy az Új-testamentom által emlí tet t 3 Jakab közül 
egyik sem Írhat ta levelünket. — A mint a pásztorlevelek 
szerzőjét nem tudjuk határozottan megnevezni, őpenúgy 
vagyunk a J a k a b levelével is. Ugy látszik, hogy levelünket 
olyan zsidó-keresztyén férfiú irta, ki zsidó családból szárma-
zot t ugyan, de görögös műveltségre t e t t szert. Lelkét kelle-
metlenül ér intet te annak látása, hogy milyen nagyon kezd 
eltérni a keresztyénség at tól az úttól, melyet a Krisztus és 
utánna az ő apostolai kijelöltek. Látta, hogy mint nézi le a 
gazdag a szegényebb hivőt, mint árul ja el egyik keresztyén 
a másikat, sőt hurcolja törvényszék elé; látta, hogy Pál 
apostolnak tanítása, hogy hit által igazul meg az ember, 
sokak által félreértetik s azért irja meg levelét, hogy a 
Krisztus követői térjenek vissza a régi útra , legyenek béke-
ségesek, türelmesek ós j ó n a k cselekvői. Valószínű, hogy 
levelét azért lá t ta el „Jakab" felírással, hogy nagyobb tekin-
télyt nyerjen a keresztyénség körében s inkább elérhesse 
célját. 

Összefoglalva az eddig mondottakat: véleményünk 
szerint Jakab levele a 2-ik század közepe táján 150 körül 
Íratott az egész keresztyénséghez, azok ellen a kinövések 
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ellen, melyeknek száma a, Pál apostol után való korban 
folyton nőtt; irója valószínűleg egy görög műveltségű 
zsidó-keresztyén férfíú, erre mutat a levél irálya s tar-
talma. 

Ezeknek a ké rdéseknek rövid tá rgya lása után t é r j ü n k 
á t Jakab levelének legfontosabb és legtöbbet vitatott r é szé re : 
a megigazulásról való tan í tására . 

Jakab levelének 2 u _ 2 6 - i g te r jedő szakasza foglalkozik 
a megigazulás tanával . Legtöbb theologus Jakab levelének 
megigazulási t a n á t Pál apostol taní tásával egybevetve tá r -
gya l ja és t anu lmányunk fo lyamán mi is ezt az e l járás t fog-
j u k követni, m e r t egyrészről ez által jobban kidomborodik 
mindkét t annak a jellemző sa já tsága , de másfelől e mód-
szerrel v izsgá lha t juk meg, hogy váj jon J a k a b tana ellent-
mond-e a Pá lénak , vagy pedig azzal megegyezik. Kérdésünk-
ke l legbehatóbban Ménégoz m á r emiitet t tanulmánya foglal-
kozik és mi nagyobb rész t őt fog juk követni t á rgya lá -
sunkban . 

Pál apos to lnak a tétele a k ö v e t k e z ő : „λογιζόμενα συν 
διχαιοΐα&αι ηίστει αν&ρωπον χωρίς έργων νόμου" Róm. 3 21. 

És J a k a b levelének té te le : „όράιε, ότι εξ έργων δικαιούται 
αν&ρωπος ν.αί ονν. έν. πίστεως μόνον" 2 24 

Hogy e k é t tételt megér t sük , vizsgálnunk kell az t a 
há rom fogalmat , mely tu la jdonkópen a megigazulás t a n á n a k 
magva. Lássuk váj jon a πίστις, έργα, δΐγ.αιοϊσ&αι alatt ugyanaz t 
érti-e Jakab levele, a mit Pá l apostol vagy pedig külömböző 
árnyala ta van e foga lmaknak a ké t irónál. 

Hogy J a k a b mit ért a megigazulás alat t , ez vi lágosan 
k i tűn ik a 2 , 2 . és l 3 . v e r s e k b ő l : rούτως λαλείτε ν.αί ούτως 
ποιείτε ως δια νόμου ελευθερίας μέλλοντες ν.ρίνεσϋαι. Tehá t i t t 
χρίσις-ről, í té letről van sző és pedig I s tennek Ítéletéről. Mert 
az ítélet i rgalom nélkül való az iránt, ki irgalmat nem gya-
koro l és az i rgalom dicsekszik az í télet ellenében", — e 
mondatban t e h á t Jézus Kr isz tusnak szava csendül meg, 
amin t ő m o n d a : „boldogok k ik i rgalmasságot cselekesznek", 
„megbocsássa tok , néktek is megbocsá t ta t ik" . Luk. 6 37 . T e h á t 
J a k a b levele szer in t a megigazulás nem egyéb, min t fel-
mentés, a bűnök bocsánata, ezt bizonyít ja az a k é t példa 
is, melyet a levél irója hoz fel : Ábrahám és Ráháb ese te 
2 2 1_3 5 . „Ábrahám, a mi a t y á n k nem cselekedetekből iga 
zult-e meg?" azaz Ábrahám, a pogány és bűnös ember , 
kegyelmet t a l á l t istennél, megigazult . „Hasonlóképen Ráháb , 
a parázna nő, n e m cselekedetekből igazult-e meg?" Világos, 
hogy Jakab levelében a megigazulás processusa hasonl i t t a t ik 
a törvényszéki elitélés processusához. A ki megigazul Is ten 
előtt , az annyi, mintha a bűnös ember, ki világi birói elé 
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állí t tatva bűntelennek találtatik s felmentést kap. Bűne 
nincs, ha volt is, a felmentes által annak súlyától megsza-
badult immár. Ménégoz helyesen jegyzi meg s ez igen súlyos 
érvül hozható fel Spitta és Massebieau ellen, kik szerint J a k a b 
levele nem keresztyén iró műve, hogy t. i. Jakabnál a meg-
igazulásnak ugyanaz az értelme van, mint a Jézus Krisztus-
nál. Ott van például a farizeus és vámszedő parabolája Luk. 
18. 1 4 : „κατέβη ούτος όεδιχαιωμένος εις τον οίκον αυτόν," itt is a 
όεδιχαιωμίνος nem jelent egyebet, mint J akab levelében a 
όιγ.αιοϋσΰαι, „bocsánatot nyerve", „felmentve", „megigazulva". 

Lássak már most az έργα értelmét. Jakab, hogy meg-
világítsa, mit ért a cselekedetek nélkül való hit alatt, össze-
hasonlí t ja azt a cselekedetek nélkül való szeretettel, azaz 
olyan szeretettel, mely csak szavakban áll. „Ha valamely 
atyafi vagy hivő nő mezítelenek és szűkölködnek a minden-
napi eledel nélkül, azt mondja pedig valaki közületek azok-
n a k : menjetek el békességgel, melegedjetek meg és l ak ja -
tok jól, de nem adjá tok nekik azokat, amikre a testnek 
szüksége van, mit ér az" 2j5_]g. Világos tehát , hogy e ké t 
vers értelmezése szerint Jakab levelében a cselekedetek 
alatt a jótékonyság cselekedeteit kell értenünk. Hogy azon-
ban nemcsak ez az egy értelme van Jakabnál a cseleke-
deteknek, kitűnik, ha szemügyre vesszük a levélnek Ábra-
hámról való megemlékezését 2 2 1 . Hogy itt miféle értelmet 
kell adnunk az έργον szónak, azt megmondja a szerző kife-
jezet ten : „áldozatul vitte Izsákot, az ő fiát, az oltárra". It t 
tehát a cselekedet, melynek kisérnie kell a hitet , az Isten 
iránt való engedelmesség. Rosszul esik ugyan Ábrahámnak, 
hogy kedves fiát, kivel csak öreg korában ajándékozta 
meg az Ur, fel kell áldoznia Istennek, de az Isten parancsa 
iránt való engedelmesség érzete diadalmaskodik lelkében s 
ő fiát áldozati oltárra viszi. Az έργον alatt itt Isten akarata 
előtt való teljes megnyugvást kell értenünk. 

Egészen világos dolog, hogy levelünk szerzője a hit 
által való megigazulásról való tanában Ábrahám példájára 
hivatkozik s nem egyéb okból, csak azért, hogy Pál apostol 
is ugyanezt tette, de levelünk irója azt egészen másképen 
értelmezi, mint a hogy az a Genesisben elbeszélve van. És 
hogy Ábrahám példáját megerősítse, hivatkozik az ó-testa-
mentom egy másik alakjára , Ráhábra, ki Isten előtt kedvet 
nyert , mivel megmentette Izráel népét. 

A Ráhábra való hivatkozásnál Jakab a következőket 
érti az έργα a la t t : „Ráháb befogadta a követeket és más 
úton bocsátotta el őket." Tehát sa já t életét te t te kockára. 
Ez volt az ő cselekedete. Itt tehát az έργον értelmének ismét 
egy más árnyalatával találkozunk. Világos ezekből a vizsgá-
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lódásokból, hogy Jakab levelében az i'o γ ο y-nak egyöntetű, 
következetesen keresztülvitt fogalmát ok nélkül keressük. 
Mindenütt, ahol valamire vagy valakire hivatkozik a meg-
igazulás tanában, a cselekedetekre veti a fősúlyt és nem a 
hitre. Ezér t van, hgy nem vigyáz a r ra , hogy a hit fogalma 
mindig egy és ugyanaz legyen. Az έργον nála az Isten aka-
rata előtt való meghajlás, Isten népéhez való hűség, a sze-
retet tevékenysége. A hol ezek a cselekedetek nincsenek 
meg, ot t nincs megigazulás sem. 

Vizsgáljuk meg ezek után, hogy mit ért J a k a b a hit 
alatt. Ménégoz igen helyesen jegyzi meg, hogy egyedül a hit 
kifejezésben olyan hitről van szó, amelynek nincsenek csele-
kedetei, a melynek nem eredménye sem az Isten előtt való 
meghódolás, sem Isten népéhez való hűség, sem a felebaráti 
munkásszeretet . Ez a hit tehát nem a vallásos hit, hanem 
az a tisztán intellektuális hit, amelyet Ménégoz croyance 
szóval jelöl. Ez csakugyan intellektuális hit, olyan milyen-
nel a görögből lett keresztyének bír tak, kik mindenben csak 
a filozófiai elemet keres ték, de a r r a a nézetre felemelkedni 
nem tud tak , hogy a keresztyénség nem törvény, nem tan, 
hanem élet. A miként a keresztyónséget ugy tekintették, 
mint olyan tant, amely elég szerencsésen egyesíti magában 
azokat a tudományos elemeket, melyek a filozófiában is 
megvannak s azokat a vallásos elemeket, melyeket a görög 
filozófia nélkülözött ugyan, de a melyeknek nagy része a 
keleti vallásokban megvolt s Kis-Ázsiának hellenizálódása 
által a görögök előtt is ismeretessé lett, épen úgy a πίστις 
alatt nem a cselekvő, a munkáló hitet ér te t ték, hanem 
pusztán valamely dolognak elhivését. 

J a k a b levele 2,9-ben a következőket m o n d j a : „az ör-
dögöknek is van hi tök — και τά δαιμόνια πιστενονσινKérdés, 
hogy mi az 6 h i tüknek a tárgya, milyen az ő h i t ük? οτι εϊς 
ό &εός εστίν, hogy egy az Isten. Ménégoz azt véli, hogy ezt 
Jakab szemben a pogányokkal áll í t ja, mint a kik polytheis-
ták és bálványimádók. Azt hisszük, hogy ez a felvétel nem 
támogatha tó semmi bizonyítékkal s em; Jakabnak nem volt 
czélja a pogányokat megnyerni a keresztyén h i tnek; hanem 
az ál tal ; hogy éppen az ördögökre mutat reá, mint a kik 
hisznek egy Istenben, de mégis kárhozat alat t nyögnek, a 
maga élességében a k a r j a felmutatni azt, hogy egyedül hit ál-
tal megigazulni lehetetlen. Az ilyen hit nem ér semmit. Bi-
zonyít ja ezt az is, hogy az ördögök birnak ugyan ilyen hittel, 
de mégis reszketnek — και ιρρίσσονσιν. Az ilyen hit holt hit, 
hiú, semmitérő, άργή, νεκρά 2 1 7 , 2 0 . — Hogy mit ért holt hit 
alatt , azt bővebben meg is magyarázza 22 6-ban: »mert mi-
képen a test lélek nélkül holt, azonképen a hit is holt csele-
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kedotek nélkül"; a cselekedetek a hit lelke, azok adnak 
annak életet, e rő t ; azok által lesz teljessé, igazi általános 
hitté, mely nem pusztán abban áll, hogy elhisszük ezt vagy 
azt, hanem annak életet is adunk az Isten iránt való enge-
delmességgel, felebarátaink iránt tanúsí tot t szeretetünkkel. 
Ezért mondja J a k a b : έτελειώίΐη a versben, mely által nem 
akar egyebet mondani, mint a mit mi az imént mondottunk 
«c 'έργων ή πϊστις ίτελειώ9η és viszont a hit együtt munkál a 
cselekedetekkel: ή τύστις, σννήργει τοίς εργοις. 222. 

Összefoglalva az eddig mondottakat Jakab levelében 
a „megigazulás" annyi mint felmentés a bűn alól, éi> JJ CS6-
lekedetek" Isten iránt való engedelmesség, hűség az ő 
országához, (melyet nem hiában hangsúlyoz az apostol, 
mert ebben a korban már akadnak olyan keresztyének, 
a kik hittársukat törvényszékek előtt beárulják) és végül 
felebarátaink iránt tanúsított szeretet. Az „egyedül a hit" 
kifejezés pedig az olyan hitre vonatkozik, a melynek nin-
csenek következményei; az egyszerű intellektuális hitre, mely 
csakugyan nem bir idvezitő erővel. Azt hisszük, hogy nem 
csalódunk, mikor azt állítjuk, hogy Jakab a 2,4-2f i szakasz-
ban nem Pál apostol tana ellen, hanem annak félremagya-
rázása ellen küzd. Azok ellen lép fel, kik Pál apostol 
πίΰτις-ét egyszerű intellectuális hitnek t a r t j ák s a keresz-
tyénség proletikus oldalára semmi súlyt sem fektetnek. Úgy 
hogy bátran állithatnók, Jakab folytat ja azt a munkát, melyet 
Pál apostol megkezdett a korinthusi gyülekezethez irot t le-
veleiben. 

Mert miért emeli ki Jakab levele az Isten i ránt való 
feltétlen meghódolást? Nem egyébért, mer t ebben az időben 
a keresztyének kezdenek ismét visszaesni pogányos életmód-
jukba. Sokan közülök jósokhoz járnak, pogány módra élnek, 
részt vesznek azoknak szertartásain1). A mint már fennebb 
mondók, eltűnt a Krisztusba vetett remény, imádkozás is 
már r i tka, a felebaráti szeretet lángja kialvóban. A gyüleke-
zeteket nem látogatják, a gazdagok a szegényektől nemcsak 
a magánéletben különítik el magukat, de még a templom-
ban sem bánnak úgy a szegénnyel, mint a gazdaggal. Nem 
jöt t tehát Jakabnak épen kapóra Pál apostol megemlékezése 
Ábrahámról? Imé! Ábrahám annyira hitt Istenben, hogy saját 
fiát is szívesen vitte oltárra, ti pedig még életmódotokat sem 
tud já tok Isten akarata s kedve szerint rendezni, Pedig bizony 
hiába van hitetek, ha Istennek nem engedelmeskedtek, mégis 
reszketni fogtok majd az í télettételkor! — Hasonló czélzattal 
hozza fel Ráháb példáját is, melyet a Héberekhez irott levél 

')"; Lásd Wernle műve 384. oldal. 
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is emlit. Nem ér semmit a hit, ha nem vagyunk hűek Isten 
népéhez. — Mily külömbség Pál apostol kora s az ő halála 
u tán bekövetkezett idők között . Pál apostol levelet ir Phile-
monhoz, hogy jól bánjon s fogadja vissza megszökött rab-
szolgáját, a ki meg is bánta bűnét s keresztyénné is lett. 
Nincs is semmi kétségünk abban, hogy Philemon teljesítette 
a nagy apostol kérését . És m o s t ? Most, a mint a keresz-
tyénség nagyobb té r t hódított magának s foglyul ej tet te nem-
csak a műveletlenek lelkét, de a művelt görögök közt is 
mind nagyobb t é r t foglal el, az a kapocs, mely eddig a ke-
vés számú keresztyén hívőket egybefűzte, kezd lazulni, mig 
végre majdnem teljesen szétszakad. Ily körülmények kö-
zöt t nem lehet csodálnunk, ha akadtak olyan gyenge hitű 
keresztyén hivők, a kik beárul ták sa já t hitük testvéreit , 
mer t ez által bocsánatot reméltek nyerni. Ezért hozza fel 
J akab levele Ráháb példájá t ; Ráháb ugyan parázna nő volt, 
de megigazult, mer t hű vala Isten népéhez. Az a keresztyén 
pedig, ki nem hű Istenfiához, hiában hisz, mert nem nyer 
megigazulást. 

Épen J a k a b levele fényes bizonysága annak, hogy fele-
baráti szeretet, mely az apostoli korban olyan nagy volt s 
annyira jellemezte Krisztus híveit, ebben a korban kezd 
egészen eltűnni. A keresztyének nemcsak nem támogat ják 
egymást, miként eddig tet ték, hanem némelyek még, amint 
Hermas értesít, az árvákat ós özvegyeket is ki akar ták va-
gyonuk egy részéből forgatni. Jakab levele egyike azoknak 
a termékeknek, melyeknek szerzői ezek ellen a bűnök és 
kinövések ellen küzdenek és felmutatni törekszenek, hogy a 
keresztyénség ú j erkölcsi erő, mely nem tű r meg magában 
semmit, a mi Isten akaratával ellenkezik; nem tan, melyet el-
sajátí tva idvességet nyerünk, hanem a hűségnek, a bizalom-
nak, a felebaráti szeretetnek vallása az! 

A kornak a szelleméből megmagyarázhat juk eként, 
hogy Jakab levelében az íjpyw-nak miért nincs egységes s 
kiforrott gondolata és miért tünteti fel azt egyszer ugy, 
mint a felebaráti szeretet gyümölcsét, majd mint Isten népe 
iránt való hűséget . Az Uj-testamentom egyik levelénél sem 
szabad el fe le j tenünk azt, hogy azok ha nem is mindig hatá-
rozott olvasó körhöz Írattak, de mindig határozott céllal. 

Mielőtt á t t é rnénk Pál apostol megigazulási tanának is-
mertetésére, szükséges megjegyeznünk, hogy Jakab levele 
nem tanítja a pusztán cselekedetek által való megigazulást; 
224-ben nem így tanit : εξ έργων otV. l·/. πίστεως, hanem 
και ουκ ÍX πίστεως μόνον. A μόνον szón tehát nagy hang-
súly van s ennek feltüntetéséért tette az iró a mondat végére. 
Tehát ebben implicite benne foglaltatik, hogy egyedül a 
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cselekedetek által sem lehet megigazulnunk, hanem szüksé-
günk van a hitre is. A ΰρηογ.εία, az istentisztelet sem igazi 
istentisztelet vallásos élet és tiszta erkölcsiség nélkül s nem 
is képes az embert megmenteni. A mi idvezit Jakab szerint, 
az a hittel egybekötött akt iv hit, melyről azt mondja : „meg-
mutatom neked hitemet cselekedeteim által" 218. 

* 
* * 

Kétségtelen dolog, hogy a keresztyénség Pál apostol 
fellépése által vonult fel a világtörténelem színpadára. Nél-
küle talán csak egy rajongó zsidó keresztyén sekta maradt 
volna, melynek tagjai hisznek a Krisztusban, szigorúan meg-
t a r t j ák Mózes törvényeit s rendületlen hittel vár ják a Messiás 
eljövetelét. Ha az első eljövetele által nem alapította meg 
Jézus azt az országot, melyet oly hő epekedéssel vá r t ak a 
zsidók, majd megalapítja második eljövetele által. És épen 
ez a Jézus második eljövetelében való reménykedés jellemzi 
a Pál előtti keresztyénséget, melynek lényege — azt mond-
hatnók — a parusiahit, a nélkül, hogy a hivők lelkében éltek 
volna azok a fenséges gondolatok, melyek Pál apostol theo-
logiáját örökre maradandó becsüvé teszik. Pál apostol, az 
eddigi hűséges zsidó, a rabbik jeles taní tványa megtérése 
után élete végéig, azzal a rendületlen tudat tal , hogy ő Isten-
nek küldötte, fáradhatat lanul munkált azon, hogy Jézus 
Krisztus tana Palaestina határain messze túlterjedjen, — 
összeköttetésbe s érintkezésbe jusson a görög műveltséggel, 
keleti vallásokkal, a görög filozófiával. Meg volt győződve, 
hogy Krisztus tana csak a megvívott harcok után lesz világ-
vallássá. Harcra kelt tehát egyfelől a zsidókkal, másfelől a 
tudós és tudákos pogányokkal, elmerült Jézus Krisztus éle-
tének és tanának szemléletébe s igy született meg theolo-
giája. Abban a pillanatban, mikor Pál Péterrel Antiochiában 
összetalálkozik, eldől a keresztyénség sorsa is — bizonyos, 
hogy a világ vallása leend. 

Pál theologiájának két főpont ja : törvény által meg nem 
igazulhatunk; Jézus az egyedüli út, mely az üdvösségre ve-
zet. Megigazulási tanának vizsgálásánál keressük ugyanazt 
az utat, melyet Jakabnál köve t tünk ; lássuk, mit ért Pál apos-
tol έργα, πίατις, δικαιοσύνη alatt ? 

Rom 32R-ban Pál apostol a következő tételt állítja fel-
,,λογιζόμβ&α ovv διχαιονσ&αι 7ΐίστει ανΰρωπον χωρίς έργων νόμοι." 

Ε tételben a χωρίς έργων νόμου kifejezés igen nagy fon-
tosságú, mivel az έργα-1 megvilágosítja, megmagyarázván, 
hogy Pál apostol szerint az ember üdvét a törvényszerű cse-
lekedetek nem munkálják. És épen ez által küzd az apostol 
a zsidó part ikuláris felfogás ellen, mely szerint a Krisztus 
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követőinek be kell tölteniök Mózesnek törvényét, hiszen a 
Krisztus is azt mondja, hogy a törvényből egy kis iottának 
sem szabad elvesznie. Mert az kétségbe vonhatatlan tény, 
hogy itt Pál apostol, mint mindenütt leveleiben, νόμος alatt 
a mózesi törvényt, a levitái codexet érti. Ez a törvény nem 
lehet a üdvre vezérlő út, mer t csak követel, nem ád semmit 
sem. Isten törvényadó, biró, ki büntet vagy jutalmaz. Ennek 
a törvénynek cselekedetei nem szükségesek az emberek meg-
igazulására. Hogy Pál ebben az értelemben beszél az εργα 
νόμον·τό\, ezt bizonyítja Rom 32l, hol az εργα νόμου helyett 
egyszerűen νόμος szó áll: νννί όέ χωρίς νόμου δικαιοσύνη ΰεον 
πεφανέρωτοι, t ehá t „törvény nélkül" igazul meg az ember, az 
isten igazságossága megnyilvánulásának nincs szüksége a 
törvényre, azaz minden mózesi törvény megtartása nélkül is 
igazságot találhatunk Isten e lő t t : megigazulhatunk. 

A galatákhoz irott levélben (5 l S-2 5) Pál beszél a „test 
cselekedeteiről" s a „szellem gyümölcseiről." A hol a test 
cselekedeteiről beszél, így szól: „Nem vagytok többé a tör-
vény alatt." A törvény szó itt sem jelentheti az erkölcsi tör-
vényt, mert hiszen épen ezt prédikálja az apostol, s miként 
mondhatná tehát , hogy nem vagyunk az alatt, azaz hogy 
nem kötelez minket az erkölcsi törvény ? A törvény alatt 
tehát egészen világos dolog, itt is a mózesi törvényt érti az 
apostol. Ezeken a helyeken kivül még számos más idézet is 
hozható fel, melyekben világos, hogy Pál apostol a vólιιος alatt 
mindig a mózesi törvényt érti, ugy, hogy nála a νόμος = ή γραφή. 
Róm. 94-ben ugy látszik, hogy a νόμος-hoz odatartoznak a kul-
tuszi rendeletek, előírások is (λατρεία). I. Kor. 1434-ben pedig 
világos utalás van Gen. 3i6-ra s itt is a törvény egyszerűen a 
6 νόμος által van kifejezve. 

Végül minden kétséget eloszlat Pál apostolnak az a szo-
kása, hogy a hol jó cselekedetekről beszél, mindenütt oda 
teszi a y.ala vagy az άγαΰά jelzőket. Pld. efézusiakhoz irott 
levele 39-1 0 , hol az εργα szó kétféle értelmében használtatik: 
„Idvezültök a hit és nem cselekedetek áltál" . . . . όιά της 
πίστεως . . . ουκ εξ έργων és „teremtettünk a Jézus Krisztus-
ban jó cselekedetekre" — κτίσ&εντες εν Χριστώ Ίησον επί εργοις 
άγα&οΊς" — És Kol. l1 0-ben igy beszél az apostol: „minden 
jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén" — εν ηαντί έ'ργψ άγα&ψ 
•λαρποψορονντες" vagy pld. II. Kor. 98 - u bőven legyen nektek 
minden jó cselekedetre — 'ίνα περισοενητε είς 7iäv έργον άγαΰόν. 
Az 1 Kor. 13. fejezetében a szeretetről, az άγάπη-τδΐ irott 
hymnusa már magában véve elég bizonyíték arra, hogy Pál 
az έ'ργα νόμου alatt egészen mást értett , mint a keresztyén 
szeretet munkáit . 

Menjünk már most tovább és lássuk, mit ér t Pál a 
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5τίατις alatt. Világos dolog, hogy egészen más volna a hit 
fogalma, mint a milyen Jakab levelében : nem puszta elhivés 
nem croyance, a mint az elhivóst Ménégoz jelöli, hanem élő 
vallásos hit, mely a Galata levél 32-5 verseiből kitűnik, az 
evangelium hallásából van. Igaz ugyan, hogy e versek szerint 
a hit egyik árnyalata az igaznak tartás, ámde Pál leveleiből 
kitűnik, hogy ez nem egyedüli alkotó része a hitnek. Gal. 
5^-ból világos, hogy Pál apostol theologiájában a hit élő, 
cselekvő, mely a jó cselekedet által nyilvánul — πίστις δι' 
αγάπης ενεργούμενη. Tehát igazi vallásos hit és pedig lénye-
gesen a Jézus Krisztusban való hit. Gal. 216 ; 322 πίστις Ίηοον 
Χρίστου, πίστις εν Χριστώ Ίησοΐ-ról beszél, tehát ezek szerint 
a keresztyén hit tárgya a Jézus Krisztus. Különben a 
Jézus Krisztusban való hit Pál apostol theologiájában egészen 
originális jellemmel bir. Ez hozza bennünk létre a vele való 
benső mystikus egyesülést. Ezt a mystikus uniót szereti ugy 
tüntetni fel Pál apostol, mint házastársi viszonyt. A Jézus 
Krisztusban való hit által annak leszünk hitestársává, a ki 
a halálból feltámadott. Rom. 74. Ezzel a hit által a keresztyén 
hivő megfeszíttetik a Krisztussal, Róm. meghal vele Róm. 
ti8, és feltámasztatik vele Róm. 64. A hivő ember él többé 
nem εν σαρχί, hanem egy felsőbb, szellemibb világban εν 
ηνεύματι. 

Tehát a megigazulás feltétele Pál apostol tanában a Jézus 
Krisztusba vetett hit. Ez a hit pedig nem egyéb, mint Isten 
szerelmének érzése a Jézus halálában. 

Már most az a legközelebbi kérdés, mit ért Pál a meg-
igazulás a la t t? 

A szó maga épenugy amint ellentéte „bűnösnek nyil-
vánítani", a törvénykezési nyelvből vétetik át s alkalmaz-
tatik a legfőbb birónak, Istennek tevékenységére. Ugyanis 
a későbbi zsidóságban az a nézet vált uralkodóvá, hogy Isten 
könyvet vezet az emberek életéről. A könyvben meg van 
minden embernek a maga külön lapja, hol a gonosz te t tek 
az egyik oldalra, a jók pedig a másikra iratnak. Az Isten, 
mint legfőbb biró, vizsgálja az emberek tet tei t s azokat 
vagy az egyik, vagy a másik oldalra irja fel. A végső ítélet 
azonban csak majd legutolján mondatik ki, majd ha az élet 
véget ér és ha a jó és rosz cselekedetek összege megállapít-
tatik. Pál apostol szeme előtt ez a végső Ítélettétel lebeg, 
mikor a bűnös ember megigazulásáról beszél. 

A megigazulás fogalmának megállapításánál az ó-tes-
tamentumnak a bűnről való fogalmából indul k i : „halál a 
a bűn zsoldja" ο ψώνια της αμαρτίας Róm. 6 2S. Aki tehát ma-
gára veszi a büntetést, aki halált szenved, az vétkét kien-
geszteli. így a Jézus Krisztus halála is kiengesztelő volt, 
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csakhogy, mivel Jézus bűn nélkül való, az δ halála nem is 
sa já t vétkeit engesztelhette ki, hanem elégtételül szolgált az 
egész világ bűneinek. Miután Jézus halála által kiengesz-
telte bűneinket, feltámadott bűn nélkül, megigazulva. „Mert 
— mondja Pál — ki meghalt, fel van mentve a bűn alól" 
ο γαρ αποθανών όεδιν.αίωται and της αμαρτίας Róm. 6 7. 

Az már most a kérdés, hogy Jézus Krisztus megigazu-
lása hogy lesz a mi megigazulásunk? Ama Jézussal való 
mystikus összeköttetésünk által, melyet a hit létesít, az a 
hit, melynek tárgya a megfeszített s feltámadott Krisztus. 
Amint részt veszünk hitünk által az δ megfeszittetésóben, 
halálában, feltámadásában, azonképen részt veszünk az δ 
megigazulásában is δικαιω&έντες olv ex πίστεως Rom 51. íme 
helyes értelme Pál megigazulási tanának. 

Innen van, hogy Pál olyan ritkán beszél a bűn bocsána-
táról, hanem annál többet, szinte mindig a megigazulásról. 
Nála nem játszik az ember passiv szerepet akkor, mikor 
az δ sorsáról van szó, nem várja tétlenül, mint a mostani 
theologusok közül igen sokan, Isten kegyelmének lassú 
leereszkedését bűnös lelkükre. Pál apostol theologiája a tett 
theologiája. Hinni kell az embernek, e nélkül megigazulásról 
szó sem lehet. És mikor Pál a megigazulásról beszél, akkor 
voltaképen Jézus élete ós halála áll szemei előtt. Jézus ugyanis 
nem nyert Istentől bocsánatot, hanem megigazult s ekként 
a benne hívő ember sem bocsánatot nyer, hanem megigazul. 
Jézus igazsága neki beszámittatik. És mivel ez a vele való 
egyesülés által nyerhető el, ezt az egyesülést pedig a hit 
eszközli, azt mondja Pál : λογίζεται ή πίστις εις δικαιοσίνην 
Rom. 4 3 . stb. És a megigazulás Isten szerint δικαιοσύνη &εοϋ, 
Rom. ϊ 1 7 ; 3 2 0 ) 26; 10 3 - 8 ; Gal. 3 U ; 2. Kor. 5 2 1 ; Phil. 
3 9. stb. 

Α δικαιοσύνη &εον a mózesi parancsok megtartása által 
el nem érhető; de meg lehet azt nyerni χωρίς νόμοι·, χωρίς 
έργων νόμου, egyedül a hit által δια πίστεως Ίησοϋ Χρίστου, εις 
πάντας και έπί πόντας τους πιστεύοντας Rom. 3 21, 22, 2g. Az az 
ember, ki Jézus Krisztusban hisz, nem köteles megtartani a 
törvényt, mert a Jézus Krisztussal együtt δ is meghalt, a 
halál pedig véget sz okott vetni minden legális kötelességnek, 
így atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste 
által." ωςτε αδελφοί μου, και νμεΊς έ&ανατώ&ητε τω νόμω δια τον 
σώματος τον Χρίστου. Rom. 7 4· 

Hogy Pál apostol a törvény alat t a mózesi törvényt 
érti és semmi szin alatt az erkölcsit, kiviláglik ama vallo-
másából, hogy δ maga sincsen isteni törvény nélkül, hanem 
alá van vetve a Krisztus törvényének 1. Kor. 9 2 ι · — μη ων 
άνομος ϋεοΰ αλλ' έννομος Χρίστου. Α galatákhoz is ezt i r j a : 
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„egymás terhét hordozzátok és ugy töl tsétek be a Krisztus 
törvényét". — τον νόμο ν τον Χρίστου Gal 6 2 . 

Mi ez a .Krisztus tö rvénye?" Nem egyéb, mint az Isten 
és felebarátunk iránt való szeretetnek törvénye, a tökéletes 
szentség törvénye, szóval az erkölcsi törvény. Az erkölcsi 
törvénynek megfelelő élet pedig — Pál szer int — elválaszt-
hatat lan a hittől, mivel mi meghaltunk a Jézus Krisztussal, 
vele feltámadtunk s új, szellemi életet élünk. Ha pedig szel-
lemben élünk, j á r junk is szellem szerint." ei ζωμεν κνευματι, 
ηνεΰματι ν.αί στοιχώμεν. Gal. 5 2ι>· 

Pál apostol tehát sehol sem tanítja azt, hogy a puszta 
hit által, a milyen hittel az ördögök is b i rnak, megigazulni 
lehetne. Nála a hit a Jézus Krisztusban való hi t ; aki pedig 
hiszen a Jézusban, annak be kell tölteni az Isten s feleba-
rá ta ink iránt való szeretet királyi törvényét. Ez pedig más-
kén t nem lehetséges, csak úgy, ha hitünk cselekvő, vallásos 
hit, Pál apostol eként egyenesen megköveteli a jó cseleke-
deteket, melyek a hit gyümölcsei. Mikor ar ró l beszél, hogy 
cselekedetek nélkül igazulunk meg, mindig a mózesi paran-
csokat ta r t ja szem előtt, m e r t hiszen ő a zsidó vallással 
szemben védi a keresztyén vallást s azt egy magasabb 
szempontból vizsgálja. Nemcsak szive, de esze is törekszik 
azt megérteni. Ha ezt a nagy jelentőségű té te l t : hit á l tal 
igazulunk meg, az apostol k i nem mondja, a keresztyénség 
soha világvallássá nem leend. 

* * 
* 

Hasonlítsuk már most össze Jakab és Pál tanát. Leg-
elsőbben is az tűnik szemünkbe, hogy Jakab és Pál tényleg 
külömböző értelmet adnak az έργα, ηίστις ós όιχαιοϋσ&αι sza-
vaknak. Πίστις a la t t - amint fennebb l á t tuk — Jakab tisz-
tán az intellectuális hitet érti , mig Pál apostol bizonyos 
myst ikus egyesülést ért a Jézus Krisztussal s általa Istennel. 
"Εργα alatt J akab jó cselekedeteket ért, az erkölcsi törvény 
betöltését, mig Pál a mózesi törvények betöltéséből származó 
cselekedeteket. Tehát míg Pálnál, — hogy ugy mondjuk, — 
a hitnek élete van, addig Jakabnál a hi t élettelen. Mig 
Jakabnál a cselekedetek erkölcsi élet gyümölcsei, addig Pál-
nál előirás szerinti cselekedeteket jelöl az έ'ργα. — Jakab a 
όιχαιοΰσ&αι alatt „felmentést", „bocsánatot" ért , Pálnál azon-
ban a megigazulás Krisztus engesztelő művének következ-
ménye ; a megváltó igazsága, mely a benne hívőknek tu la j -
doníttatik. 

Jakab taná t — Ménégoz szerint — így í rha t juk k ö r ü l : 
hogy Istentől bűnbocsánatot nyerjünk, nem elég a puszta 
croyance, — szükséges, hogy Isten akara tának való meghó-
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dolás, felebarátaink iránt való szeretet, Isten népéhez való 
hűség teljessé tegyék ezt a croyance-ot s ez által idvezitő 
erőt adjanak annak. Pál tana : néma mózesi törvény rituális 
parancsainak megtartása igazit meg Isten előtt, hanem a 
Jézussal való mystikus egyesülés, melyet a hit eszközöl. Ez 
az egyesülés pedig láthatóvá lesz az élet szüksége s a fele-
barátaink iránt való szeretet által. Tehát e két tétel, mely 
röviden Jakab ós Pál megigazulási tanát foglalja magába, 
éppenséggel nem ellentmondó. De vájjon nem külömböző-e? 
teszi fel a kérdést Ménégoz. Vizsgáljuk ezt. 

Némely kritikusok azt állítják, hogy Jakab nem akart 
polémiát vívni Pál theologiája ellen. Két kitűnő kritikus 
Massebieau és Spitta, annyira mennek, hogy a Jakab leve-
lének keletkezését Krisztus előtti első századba teszik s azt 
állítják, hogy írója egy kegyes zsidó volt. Ennek írását aztán 
egy keresztyén hívő inkopulatiokkal látta el. Előttünk azon-
ban teljesen világos, hogy Jakab utal Pál theologiájára. 
Nemcsak azért, mert Jakab még a kifejezésekben is ellen-
tétes álláspontot foglal el Pállal szemben s igyekezik Pál 
legfontosabb bibliai argumentumainak élét venni, sőt még 
azt is megengedi magának, hogy a Genesisen erőszakot 
tegyen. — Pál apostol ugyanis a Genesisben egy igen jellemző 
vonást talált, mely bizonyítékul hozható fel az ő tanának 
helyessége mellett. Ábrahám hitt Istenben s ez tulaj donitta-
ték neki igazságul" Gen. 156 . Erre a mondásra Pál apostol 
sokszor hivatkozik (Pld. Rom. 3 3 ; Gal. 3 l6.) s egyik tanít-
ványa szintén hivatkozik erre a héberekhez irott levélben 
(11. fej.) Ez az állítás, melyet Pál igen ügyesen használ a 
maga igazának bebizonyítására, Jakab tanát is nagyon gyen-
gítette. Jakab nem tagadhatja, hogy ez az állítás ot t van a 
Genesisben: annyi theologiai műveltsége ős iskolázottsága 
sincsen, hogy azt megcáfolja. Mit csinál tehát, hogy ezt a 
fontos argumentumot meggyengitse. Egyszerűen az egész 
állítást nem vonatkoztatja Izsák születésére, hanem feláldo-
zására s igy használja azt bizonyítékul a maga tanának 
helyessége mellett s a Pálé helyessége ellen. Jakabnak 
egyébként az az eljárása bizonyítékul hozható fel az ellen 
is, hogy e levél nem keletkezett 50—60 között, hanem igenis 
egy későbbi korban, mikor már az ó-testamentum kezd 
mindinkább veszíteni jelentőségéből s helyét az uj-testamen-
tumi iratok foglalják el. Különben honnan lehetne meg-
magyarázni, hogy Jakab nem vonakodott Ábrahám példájá-
nak félremagyarázásától sem, csakhogy célját elérje? 

Másfelől pedig, amint láttuk, Jakab polémiája célját 
tévesztette. Jakab félreértette Pál tanát. Honnan magyaráz-
hatjuk meg ennek félreértését? Ménégoz azt mondja, hogy 
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a levél mérsékelt hangja, minden szenvedély távolléte arra 
enged következtetnünk, hogy Jakab levelének irója nem 
vett részt abban a küzdelemben, mely volt Pál és Péter, a 
pogánykeresztyónség s zsidókeresztyénség közt. Argumen-
tumai arra mutatnak, hogy ennek a küzdelemnek csak hal-
vány viszhangjai érkeztek el hozzá. A harcban részt vevő 
zsidó-keresztyén jobban tudta volna, hogy mihez tartsa ma-
gát ; küzdött volna Pál ellen, hogy fentartsa a mózesi]törvény 
tekintélyét, nem pedig azért, hogy védelmezze a jó cseleke-
deteket, a melyek ellen Pál sohasem irt. Tehát, folytatja Mé-
négoz, Jakab rosszul értesült, akár mert azok, kik Pál tanát 
neki eléadták, rosszul értelmezték azt, akár, mert ő maga 
értelmezte rosszul. Ménegoznak teljesen i^aza van. Azonban 
nem Jakab értette félre Pál tanítását, hanem maga a kor, mely Pál 
leveleit ismerte ugyan, de telítve a görög szellemmel. Filozofiai 
szempontból, egyoldalú intellektualismussal magyarázta s így 
lett a hitből, mely Pál szerint élő hit, puszta elliivés, egyszerűen 
croyance. Hiszen a mint különösen Pál apostolnak Korinth. 
leveleiből értesülünk, már életében kellett küzdenie tanainak 
félreértése ellen. Korinthusban pld. pártok keletkeztek s kiki 
a maga tetszése szerint ítélte Pált. Mennyivel inkább meg-
volt annak lehetősége, hogy Pált félreértsék, a mikor δ már 
nem ólt, maga nem küzdhetett a félreértések ellen s a mikor 
a görög szellem a keresztyónséget kezdette eredeti formájá-
ból kivetkőztetni a sok helytelen speculatióval, melyeknek 
czólja a gnosis. 

Az a kérdés már most, hogy vájjon csak félreértés volt-e 
Jakab s Pál között? A felelet nem olyan könnyű, mint a 
milyennek első tekintetre látszik. Meg kell jegyeznünk, hogy 
egyfelől egy olyan férfiúval állunk szemben, aki ugyan mű-
velt s különösen járatos a görög irodalomban, de a theolo-
giában laikus ; másfelől pedig egy kitűnő theologussal és 
dialecticussal. Ha tisztán a theologia álláspontjáról vizsgáljuk 
a dolgot, lehetetlen bizonyos árnyalatokat nem találnunk a 
két iró tana közt. 

Ménégoz nem tartja helyesnek azt a felfogást, mely sze-
rint Jakab Pál apostol tanai kinövése félreértése ellen küzd, 
mert erről az egész levélben említés sincs. Ő egyenesen Pál 
tana ellen folytat polémiát. Hogy mi Ménégoz ezen nézetét 
el nem fogadjuk, már kitetszik abból az állításunkból is, 
hogy a levél nem íratott előbb 150-nól, ekkor pedig már a 
Pál tanáról nem volt szó, az ellen nem harcolt senki; el volt 
az terjedve és félre is volt értve. Jakab tehát nem directe 
Pál tanainak félreértése ellen küzd, hanem a kor felfogásá-
nak helytelensége s a keresztyén hivők erkölcstelen élete 
ellen. A helytelen felfogás ezután tényleg Pál tanának hely-

Theol. Szaklap. ΠΙ. í-rt. q 
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telen felfogásából származott s annyira el volt ter jedve, 
hogy Jakab levelének szerzője nem is látja szükségesnek 
jelezni, hogy Pál tanának helytelen értelmezése ellen küzd. 

Jakab egészen a gyakorlat embere, a ki nem elégszik 
meg a hitnek hangsúlyozásával; δ synergista, követeli a jó 
cselekedeteket, mintha bizony azok nem volnának elmarad-
hatatlan gyümölcsei a hitnek, értve a hit alatt igazi vallásos 
hitet. Ο látni akar ja a hi tet : όείξον μοι τψ πίστιν σον s mivel 
a hit csak cselekedetek út ján válik nyilvánvalóvá, hit 
és cselekedetek egy fogalom let t : εξ έργων δΐΥ.αιονσΰαι 
ανΰρωηον, και ονχ έχ. πίστεως μόνον . . . ή πίστις σννήργει τοις 
εργοις. Ez a synergistikus tan ; rendszeresen kidolgozva lett a 
róm. kath. egyház hivatalos tana által, mig Pál apostol tanát 
a reformátio fejtet te s fejti tovább. 

* 
* * 

Vájjon már most tényleg antinómia van-e Jakab ós Pál 
tana közt vagy pedig ki lehet egyeztetni a két t a n t ? 

Látnivaló, hogy alakilag a kiegyeztetés lehetetlen; a 
kifejezések egymással ellentótben állanak. Az is bizonyos, 
hogy a felfogásban is van gondolati külömbség is és ha az 
ember azokat átgondolt, theologiai tételeknek tekinti, a két 
tan egyeztetése teljesen lehetetlen. 

De a kórdós egészen másként alakul, ha Pál és a Jakab 
levele írójának személyiségét vizsgáljuk. Nem két egyenlő 
erejű dogmatikussal van itt dolgunk, hanem egy laikussal 
s egy kitűnő theologussal. És ítéletünk csak akkor lesz 
méltányos, ha erre az álláspontra helyezkedünk, a melyet 
eddig a theologusok nem méltányoltak eléggé. Szigorú theo-
logiai mértéket csak Pál apostolra alkalmazhatunk s tőle 
meg is kívánjuk a pontos kifejezéseket, szabatosságot, mig 
Jakabnak szívesen megbocsátjuk egyes helytelen s nem 
pontos kifejezését. 

A két tannak összeegyeztetése legnehezebb a megiga-
zulás fogalmánál. Ámde mégsem lehetetlen, mert a fogalom-
ról alakképzetük teljesen egyenlő. Pál apostolnál is sokszor 
fordul elő a megigazulás olyan értelemben mint Jakabnál, 
bűnök bocsánata pld. Rom. 3 2 5 ; Ef. 4 3 2 i Kol. 1 14 stb. 

Ami theologiájuknak jellemét illeti, Jakabnál, ki mű-
velt ember volt ugyan, de laikus, nincsen meg a specu-
lativ gondolatoknak az a gazdagsága, mint Pálnál „Jézus 
Krisztus szolgájának" mondja magát s Jézust a „dicsőség 
Urának", tehát hisz a feltámadott Krisztusban, de azután 
ezzel ki is merítettük christologiáját. Ha a hitről beszél Jakab, 
az a hit nem olyan, mint Pálnál a Krisztusban való hit, 
hanem a hit egyedüli tárgya nála Isten, ki törvényhozó s 
biró is egyszersmind. 
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Pál nem követte az élő Jézust, s a mint δ maga mondja, 
nem is akarta ismerni tes t szerint 2 Kor. 51 B ; damaskusi 
megtérése után Krisztus halálára s feltámadására vetet te 
tekintetét és látszik, hogy tana a mystikus drámába való 
elmélyedésnek eredménye. Világos dolog, hogy e tekintetben 
Pál és Jakab közt nagy külömbsóg van. Ámde a theologia 
nem a vallás. És ha behatolunk Pál apostol gondolatának 
mélyére, azt fogjuk tapasztalni, hogy végelemzésben az 5 
hite Ábrahámnak hite ki a hivők atyja s typusa. Ez a hit 
nem más, mint a melyet J akab prédikált s ezt hirdette a 
Krisztus is. Eként a vallásos hit eloszlatja a theologiai 
külömbségeket. Ugyanezt a közeledést konstatálhatjuk, ha a 
két szerző ellentmondó nézeteit vizsgáljuk. íme a negativ 
tétel „az ember megigazul cselekedetek nélkül". Lássuk elő-
ször ezt s azután a positiv té te l t : „az ember hit által igazul 
meg." 

A mint lát tuk Pál a χορίς έργων νόμου kifejezés alat t azt 
érti, hogy a mosaismus rituális parancsai követésének nin-
csen megigazító ereje. Nem ugyanezt mondja-e Jakab más 
formában 1 26, mikor azoknak hiábavaló istentiszteletéről 
beszól, kik megtart ják ugyan a Mózes törvényét, de a k iknek 
szivük nem t iszta: τονιου μηταιης ή θρησκεία? Fordítsuk θ 
tételt a Pál theolotíiájának nyelvére s ime i t t a tétel, hogy 
a törvény cselekedetei által meg nem igazulhatunk. Tehát 
alapjában Jakab tana e pontban megegyezik a Páléval. 

A positiv tételben nem mondanak egymásnak e l l e n t : 
„az ember hit által igazul meg." Jakab, ki — soha se feled-
j ü k — csak laikus, mikor azt állítja, hogy hit és jó cseleke-
detek által igazulunk meg, Θ kifejezés által azt akarja mon-
dani, hogy a hit tökéletes kell legyen, hogy megigazuljunk 
(ή 7ΐίσιις έτελειω&η 2 azaz nem csak intellektuális ak tusnak 
kell lennie, hanem egész énünk vallásos és morális megha-
tározottságának, szivünk tel jes megindulásának, mely jó 
cselekedetek által lesz nyilvánvaló, azaz Pál kifejezése szerint 
ennek a hitnek „szeretet által működő hitnek" kell lennie. 

Jakab ha nem disputál, a πίστις szónak ugyanazt az 
értelmet adja, mint Pál. Pld. 1 6, hol az imádkozásról beszél, 
így szól: — „kérjen hittel" — αΐτείτω εν πίστει. Itt a hit Isten-
ben való teljes bizalom. É p e n u g y 2 f t : „Isten kiválasztotta 
azokat, kik szegények a világ szerint, de gazdagok a hitben" 
— πλουσίους εν πίστει. Itt Istenországába való beléphetés a 
hittől függ. íme a Pál tana! Ugyanez az eszme nyer kifejezést 
más formában is, pld. 4 8 -ben : „közeledjetek Istenhez s ő 
is közelit hozzátok." A vallásos hit fogalmát nem is lehet 
ennél jobban formulázni — az énnek Isten felé fordulása — 
Jakab tehát levelének némely részében határozottan a hit 

9* 
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által, a szív Istennek odaadása által elnyerhető üdvről beszél. 
Oly kevéssé gondol arra, hogy érdemet tulajdonítson az 
ember cselekedetének, hogy azt mondja: „minden tökéletes 
ajándék Istentől jön" — Η&σα όόοις άγαϋϊ) -MXÍ πάν όώρημα τέλειον 
ιίνωθέν ίατιν -/.αταβαϊνον από του πατρός των φώτων 1 17. 

És mind Jakab, mind Pál szerint annak a hitnek követ-
kezménye a morális törvényeknek megfelelő élet. J akab e 
törvényt „a szabadság törvényének, tökéletes törvény"-nek 
nevezi νόμος τέλειος ο της ελευθερίας 1 ί 5 , 2 l 2 , Pál pedig a 
Krisztus törvényének, mely tehát a szabadság törvénye is 
ελευθερία ψ έ'χομεν έν Χριοτφ Gal. 2 4 ; 5 , . Pál figyelmeztet, 
hogy e törvénynyel ne éljünk vissza: „szabadságra hivattatok, 
— írja a Galatáknalc, — de a törvényből ne csináljatok 
ürügyet, hogy a test szerint éljetek" — μή την έλευθερίαν είς 
άφορμην τΐ] σαρ/i 2 l 3 . Nem kevesebb erővel hirdeti a meg-
bánást, mint Jakab, Istennek szeretetét, az élet tisztaságát, 
a felebaráti szeretetet, szóval az ő morális elvei épen olyan 
szigorúak, mint a Jakabéi. 

Jakab levelének e részénél azért időztünk oly hosszasan, 
mert ugy vél jük, hogy épen e rész képezi a tulajdonképeni 
vitatás tárgyát. A francia theologusok legnagyobb része és 
ujabban épen Ménégoz, kinek nyomán tárgyaltuk Jakab ós 
Pál theologiának viszonyát, annak a nézetnek hivei, mely 
szerint Jakab és Pál között nincs külömbsóg a hit á l tal való 
megigazulás tanításában. Tanulmányunknak eredményéül mi 
is kimondhatjuk, hogy tényleg a két iró theologiája nincs 
ellentótben egymással. Jakab levelének irója Pál tanításának 
félreértése ellen polemizál ós nem az Urnák testvére, hanem 
egy kegyes keresztyén férfiú, a ki méltán tartható a „prak-
tikus keresztyénség" első hirdetőjének. 

i f j . Bartók György. 



A keresztyén hittan alapelvei és főtulajdonságai.*) 

A koresztyénségnek a szellemi élet világában elfoglalt 
mai helyzetére nézve jellemzőnek mondható, hogy a keresz-
tyén vallás és a tőle eltérő vagy vele ellentétes világ- és 
életnézetek között folyó évszázados harcz mind inkább és 
inkább elvi jelleget ölt. A keresztyénség körén belül vitásak 
lehetnek az egyes tanok, s az, ä ki a keresztyén hitnek kö-
zéppontjában áll s át lát ja azt 'a belső, sugárszeríí össze-
függést, melyben az egyes tanok az elvi középponttal állanak, 
a legszilárdabban meg lehet győződve az egyes keresztyén 
tanigazságok kiváló fontosságáról; de a kívülről jövő táma-
dásokkal szemben immár nem annyira arról van szó, hogy 
egyik-másik keresztyén tan igaz-e, helyes-e, tartható-e vagy 
sem; hanem inkább arról, hogy a keresztyénség a maga 
elvi lényege szerint maradandó, örökérvényű igazság s üd-
vözítő élet valóság-e vagy sem. Ez a nyilvánvaló tény elég-
gé jellemzi a keresztyénség ez időszerinti helyzetének nagy, 
bár a történelemben nem példátlan komolyságát s a keresz-

*) Jelen szerény munkám a múlt évi evang. egyetemes egyházi köz-
gyűlés alkalmával megtartott theologiai tanári vizsgálatra késztilt. A magam 
részéről csak helyeselni tudnám, ha dr. Szlávik Mátyás theol. tanár úrnak 
az a javaslata (l. „Evang. Őrálló" 1905. 5. sz. „A theologiai tanári vizsgá-
latról"), hogy a vizsgálatra jelentkezők nyomtatásban adják be munkálatai-
kat, a vizsgálati szabályzatba felvétetnék, lehetőleg azzal a határozmánynyal 
együtt, hogy a jelölt tudományszaka köréből szabadon választhassa feladatát. 
Kétségtelen, hogy a vizsgálat nyilvánosságának ez a kiterjesztése nagyban 
emelné a theologiai tanári vizsgálat színvonalát s egyszersmind hozzájárúlna 
„amúgy is szegényes és hézagos hazai theol. irodalmunk" gazdagításához. 
Jóllehet külső kötelezettség nem áll fenn s a vizsgái szempont természetesen 
elesik, mégis, úgy érzem, hogy munkámmal tartozom a nyilvánosságnak s 
azért im közre bocsátom, és pedig vállozatlanúl, bár tudom, hogy azokat a 
methodikai nehézségeket, melyek az „alapelvek" és a „főtulajdonságok" kom-
binált tárgyalását követelő thémában rejlenek, teljesen legyőznöm nem sike-
rült. V. ö. mégis a II. főrész bekezdését. Tartalmilag azonban annál hívebben 
és világosabban igyekeztem kifejezni ezfcn alapvető hittani kérdésekre vonat-
kozó keresztyéni és tudományos meggyőződésemet. A keresztyén hittan alap-
elveinek rendszeresebb kifejtésére, melynél az ujabban erősen hangoztatott 
,vallástörténeti módszerre*, s az ismeretelméleti kérdésre is behatóbb figye-
lemmel óhajtanék lenni, talán máskor lesz alkalom. 



1 2 6 P r ö h l e K á r o l y . 

tyén theologiának, mely hivatva van a keresztyén vallás 
világnézetét a magasabb szellemi élet körében hathatósan 
képviselni, elmellőzhetetlen kötelességévé teszi, hogy, a kor 
szellemi és tudományos színvonalának és szükségleteinek 
megfelelően, a tudományos kuta tás részletein felül emelked-
ve, illetőleg azokon által a mélyre hatolva, feltétlen igazság-
szeretettel és őszintességgel igyekezzék felkutatni és feltárni 
a keresztyén vallás világnézetének legmélyebben fekvő elvi 
alapjait, a keresztyén vallásnak kimeríthetetlen eszmegaz-
dagságát, az egyének ós az emberiség életére kiható elhatá-
rozó fontosságát. Ε magasztos nagy feladat megoldásán a 
keresztyén theologia abban a biztos meggyőződésben mun-
kálkodhatik, hogy az az alap, a melyen áll, Istennek ama 
test té lett Igéje, örökkévaló, és hogy az igazi vallásos hit 
s a valódi tudomány nemcsak hogy nem ellenkeznek egy-
mással, sőt inkább — a szellemi élet magasabb fokán — 
követelik, feltételezik és kiegészítik egymást. Hogy pedig a 
keresztyén theologia, legalább amennyiben evangyéliomi 
alapon protestáns irányban halad, ama nagy feladatnak tudatá-
ban van s annak megoldására tényleg komolyan igyekszik, azt 
eléggé bizonyítják ama számos, több-kevesebb sikerrel ke-
resztülvitt újabbkori kísérletek, melyeknek czélja: a ke-
resztyénség lényegét, a keresztyén valláserkölcsi világ-
nézet alapelveit és főigazságait, a vallásos hit jelentőségét, 
a vallási ismeret eredetét és értékét — mindegyiket viszony-
ban a szellemi élet egyéb tényezőihez ós értékeihez — úgy 
történetileg mint lélektanilag helyesen meghatározni. Egy 
tekintet a legújabbkori theologiai irodalomra meggyőzhet 
bennünket e megfigyelés helyességéről. 

Bármely felfogásnak hódolunk is a theologiai tudomány-
szervezet felosztására vonatkozólag, s bármint határozzuk 
is meg ama szervezet egyes tagjainak jelentőségét úgy ön-
magukban mint az egészhez való viszonyban : szerény véle-
ményem szerint kétségtelen, hogy a theologia jelenkori nagy 
feladatainak megoldásában kiválóan fontos munkakör, sőt 
talán lehet mondani, döntő szerep jut a keresztyén hittannak 
mint theologiai tudománynak. Teljes tudatában vagyunk a 
történeti theologiai tudományok nagy jelentőségének külö-
nösen a jelen korban, a midőn a történeti felfogás a szellemi 
tudományok majdnem minden terén szinte korlátlan elisme-
résnek örvend, s jóllehet ez elismerésben theologiai téren is 
némelyek túlságba mennek, tőlünk távol áll, hogy a történeti 
theologiai tudományok fontosságát bármily mértékben is 
kicsinyeljük, sőt inkább kívánatosnak és szükségesnek tart-
juk, hogy a keresztyén hittan is biztos történeti —és pedig 
nem csupán egyház- és dogmatörténeti, hanem mindenek 



A keresz tyén hi t tan a lapelvei és iotulajdons.ig.i i . 1 2 7 

felett kijelentéstörténeti, s még szélesebb körben: vallás-
történeti — alapon épitse fel a maga rendszerét ; mindazáltal 
meg vagyunk arról győződve, hogy a keresztyén theologiát 
ez idő szerint foglalkoztató legfontosabb kérdések tisztán 
történeti alapon, a puszta „(vallás ) történeti módszer" alkal-
mazásával el nem dönthetők illetőleg meg nem oldhatók, ha-
nem hogy e kérdések legtöbbjének megoldása lényegesen függ 
attól a hittani elvi állásponttól, melyet a keresztyén theolo-
gia vagy annak mivelője elfoglal, sőt hogy látszólag tisztán 
történeti kérdések is (p. „Bábel és biblia"; az evangélio-
mok történeti hitelessége, Jézus élettörténete s hasonlók) 
tulajdonképen azon, gyakran figyelmen kivül hagyott, mélyebb 
összefüggés utján hozzák mozgásba sokszor feltűnő módon 
a kedélyeket, a melyben e kérdések a keresztyén hittan 
alapelveivel állanak. Epily világos másrészt az is, hogy a 
keresztyén hittan alapelvei meghatározó befolyással vannak 
nem csupán a keresztyén hittani igazságok részletes kifej-
tésére, hanem a keresztyén erkölcstanra, sőt a gyakorlati 
theologiára is. 

Mindeme tekintetek és megfontolások eléggé mutat ják 
annak a feladatnak fontosságát, hogy a keresztyén hittan 
alapelveit s ezek alapján a keresztyén hittan lényeges tu-
lajdonságait tudományos alapon határozzuk meg. A keresz 
tyón hittan alapelveinek tudományos kifejtésére és megala-
pítására annyival inkább szükség van, amennyiben ép az 
újabb időben nem pusztán a philosophia, hanem a theologia 
terén is ismételten merültek fel oly kísérletek, melyek a 
keresztyén hit tannak, s ezzel együtt általában a rendszeres 
theologiának valódi értelmében vett tudományos jellegét két-
ségbe vonják vagy egyenesen megtagadják. Jellemző e te-
kintetben különösen Bernoulli báseli tanár felfogása, melyet 
„Die wissenschaftliche und kirchliche Methode in der Theo-
logie" (Freiburg. 1897.) cz. művében oly irányban fejtett ki, 
hogy a theologia neve alatt összefoglalt tudományágak közül 
csupán az írásmagyarázati ós a történeti theologia bír szoros 
értelemben vett tudományos jelleggel, míg ellenben a rend-
szeres ós a gyakorlati theologia, egyházi feladatai miatt al-
kalmatlan lóvén elfogulatlan tudományos munka folytatására 
a tudomány névre szoros értelemben nem ta r tha t számot. 
Bernoulli szerint a theologia tudományos és egyházi jellege 
oly kizáró ellentétet képeznek, hogy ezen ellentét folytán a 
theologiának eddigi szervezete ké t egymástól független részre 
bomlik szét s e bomlási folyamatnak eredménye volna egy-
részt egy szekularizált theologia mint tudomány, másrészt 
egy katholizált theologia mint egyházi szerv. („Säkularisie-
rung der Theologie als Wissenschaft·® und „Ivatholisierung 
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der Theologie als Kirchenorgan."1) Hasonló irányban halad 
Troeltsch heidelbergi tanár, ki a theologia terén alkalma-
zásban levő két módszert, a „történetit" és a „dogmatikait," 
szintén a kizáró ellentét szempontjából fogja fel s nem annyira 
a theologia szervezetének az általa jelzett módszerbeli ellen-
tét alapján való felosztását, mint inkább a „történeti", köze-
lebbről az evolutionismus és relativizmus elve alapján álló 
„vallástörténeti módszernek" a theologia egész körére való ki-
terjesztését kívánja és reméli.8) Troeltsch maga is t a r t előadá-
sokat keresztyén hit tanról; de hogy az ő felfogása szerint a 
vallástörténelmi módszer alkalmazásával a keresztyén hittan 
közelebbről hogyan alakul, arról eddig nincs tudomásom. A 
midőn magának a theologiának körén belül történnek ily 
kísérletek, nem csodálkozhatunk azon, hogy pl. Wandt3) a 
maga logikájában kereken megtagadja a dogmatikai theolo-
giától a helyet a szellemi tudományok rendszerében. 

Mi teljesen belát juk és átérezzük azt a nagy nehézséget, 
mely a theologiára mint a keresztyén vallás tudományára 
egyrészt a többi tudományokhoz, másrészt az egyházhoz 
mint a keresztyén vallás positiv társadalmi formájához való 
kettős viszonyából különösen a jelenkorban származik; de 
úgy véljük, hogy e nehézség csomóját nem szabad erőszak-
kal szótvágni, hanem inkább a viszony egyes szálainak szét-
bonyolitása utján kell megoldani. Meggyőződésünk szerint a 
theologia saját létjogosultságáról mondana le, ha akár a 
tudománynyal, akár az egyházzal való kapcsolatot tény-
leg feláldozná. Ε ke t tős kapcsolatnak óletteljes fenntartása 
mig egyrészt úgy a tudománynak, mint különösen az egy-
háznak érdekében áll, addig másrészt egyedül biztosítja a 
theologiának mint keresztyén vallástudománynak önálló lét-
jogosultságát ós életképességét Közelebbről áll ez különösen 
a keresztyén hittanra mint theologiai tudományra vonatkozó-
lag; sőt egyenesen azt mondhatjuk, hogy a keresztyén theo-
logiának mint tudománynak szinte létkérdése az : vájjon fenn-
tartható-e a keresztyén hittan mint tudomány? Meggyőző-
désünk szerint — a mint ez már a föntebbiekből következik: 
igen; de e meggyőződésünk csak úgy birhat kellő értőkkel 
és alappal, ha a keresztyén hit tan feladatát, alapelveit ós 
főtulajdonságait a tudomány mai színvonalának megfelelően 
helyesen határozzuk meg. Ez lesz tehát jelen szerény mun-
kánknak tulajdonképeni feladata. 

») id. m. 106. sk. 1. és 219. sk. 1. 
*) Troeltsch : „Ueber historische und dogmatische Methode der Theo-

logie." 1900. 
s) Idézi Oettingen Lutherische Dogmatik. I. 40. 
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I. A keresztyén hittan feladata általában. 

Ha a keresztyén hittan feladatát akarjuk meghatározni, 
legtermészetesebben tárgyából indulunk ki, tekintetbe véve 
egyszersmind azt az encyclopaediai állást, melyet a hittan 
a tudomány eddigi fejlődéséhez képest a theologiai tudomá-
nyok szervezetében elfoglal. A keresztyén hit tan tárgya: a 
keresztyén hit tartalma, s a mennyiben e helyen a keresztyén 
hittan nem mint valami népszerű hitterjesztő \rezérfonal, 
hanem kizárólag mint rendszeres theologiai tudomány jő 
tekintetbe, feladatát a tudomány eddigi fejlődéséhez hiven 
csak igy fejezhetjük k i : 

A keresztyén hittan feladata: a keresztyén hit tartal-
mát egységes tudományos rendszerben kifejteni és meg-
alapítani. Ε tétel kifejtése és megokolása teszi ki feladatunk 
első részét. 

Az első kérdés, mely e tétellel szemben felmerül, az : 
mit értünk a keresztyén hit tartalma mint a hittan tárgya 
alatt ? Ε kérdésnél mindenek előtt meg kell különböztetnünk 
a hit tartalmát a hit tárgyától. A hit tárgya általában: a 
kijelentés, szűkebb értelemben véve a hit szót: az üdvkije-
lentés, vagy összefoglalólag: az evangéliom, személyes alak-
ban kifejezve: Jézus Krisztus. A hit tartalma pedig: hitbeli 
ismeret a hit tárgyáról, illetőleg tárgyairól. Ε hitbeli ismeret, 
a mennyiben a tárgynak megfelel: vallásos igazság (igazság 
tárgyi értelemben); e hitbeli igazság fogalmi kifejezése pedig 
hittani igazság, tétel (igazság formai értelemben). A keresz-
tyén hit tartalma tehát a keresztyen vallási igazság illetőleg 
igazságok, vagyis az a hitbeli ismeret, mely a hivő alanyban 
a hit tárgyának vagy tárgyainak a hit által való elsajátítása 
ut ján jön létre s ezzel a hittel együtt adva van. Ε vallási 
igazságok kijelentésszerű alakban alapvető módon a szent-
írásban, tovább fejlődve — s az eredeti forráshoz többé ke-
vósbbó hiven — hitvallásszerű alakban az egyház, illetőleg 
valamely bizonyos részegyház symbolikus irataiban foglal-
tatnak. Ennyiben a keresztyén hit tartalma objectiv valami: 
a bibliai tanigazság, az egyházi tan. Azonban a keresztyén 
hit tartalma nem ezen „történeti objectivitásában" tárgya a 
keresztyén hittannak, hanem úgy, a mint a dogmatizáló alany 
a keresztyén hitnek ezen objectiv tartalmát a keresztyén 
nevelés és tanulmány utján, mindenekfelett pedig a hit 
tárgyaival való óletteljes érintkezés által saját személyes 
hitének tartalmává tette és annak igazságáért személyes 
meggyőződésével helyt áll. 
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Ezzel ki van mondva mindenekelőtt az, hogy a keresz-
tyén hit tan tárgya egyrészt történeti, a mennyiben a keresz-
tyén tan a vizsgálat előtt első sorban mint történeti élet-
jelenség tűnik fel; de a hittan feladata mégis túlmegy a 
történeti tudományok feladatán. A keresztyén tan ugyanis 
nem pusztán történeti jelenség, hanem — legalább lényeges 
tartalma szerint — egyúttal igazság, mely a maga,számára 
általános elismerést követel. Ennyiben a keresztyén tan nem 
esik csupán történeti szempont alá, hanem egyszersmind oly 
tárgyalást is kiván, melyben a keresztyén tannak mint igaz-
ságnak egyetemes elismerésre való igénye ju t kifejezésre. 

És ily tárgyalást van hivatva nyújtani a keresztyén 
hittan. A keresztyén hittan feladata épen abban különbözik 
úgy a bibliai theológiáétól, mini a dogmatörténetétől és sym-
bolikáétól, hogy a keresztyén igazságokat nem történeti fejlő-
dósükben, (bibliai theologia, dogmatörténet), vagy bizonyos 
történeti ponton való megállapodottságukban (symbolika) ad-
ja elő, hanem úgy, a mint azok a jelenben is ős mindenkor 
normativ jelentőséget igényelnek. Igaz, hogy ez igazságok 
pusztán történeti megértésének is subjektiv feltótele a keresz-
tyén alapmeggyőződés; de ebből nem következik, hogy az 
illető történetíró személyes meggyőződése a tannak általa 
előadott történeti alakulásával minden ponton összevág, mig 
épen a személyes meggyőződésnek az előadottakkal való 
teljes egybehangzása elengedhetetlen feltétele a hittannak. 
Mivel pedig valamely igazság csak rendszeres kifejtősben 
ismerhető meg teljesen, azért a theologus is a keresztyén 
igazságról való meggyőződését nem történeti előadásban, 
hanem csakis egységes tudományos rendszerben fejtheti ki 
meggyőző módon. 

A hittannak tehát első feladata a keresztyén hit tar-
talmát egységes tudományos rendszerben kifejteni. 

Kifejteni: miből? — Ezzel nem a keresztyén hittan u. 
n. „forrásai" (szentírás, hitvallásiiratok, a ker. tudat) után 
kérdezősködünk, hanem valamely a keresztyén igazságokra 
centrális jelentőséggel bíró elv u tán. Ha a kérdést helyesen 
ér t jük , a felelet nem lehet más, mint az: a ker. h i t tanfela-
data a keresztyén hit tartalmát, a keresztyén igazságot ön-
magából, saját belső egységéből kifejteni. Kétségtelen ugyanis, 
hogy a keresztyén tan, a keresztyén igazságok a maguk 
változatos különféleségében egységes alapon nyugszanak s 
egységesen összefüggő egészet alkotnak. A keresztyén tan 
belső egységét joggal mondhatjuk dogmatörténeti ténynek, 
mely — Schmidt Vilmos (Christi. Dogmatik, I. 26. 1.) szavai 
szerint — alkalmas arra, hogy bennünket bámulatra indítson. 
Az egyes dogmák különböző idő- és térbeli távolságban, 
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különböző egyének ós nemzedékek munkája folytán, külön-
böző evangéliomi és nem evangéliomi, isteni ós emberi, 
akárhányszor önző hatalmak befolyásával, az ellentéteknek 
sokszor szenvedélyes küzdelme közepette alakultak, jöttek 
létre és jutottak érvényre; ós mégis ez a chaotikusnak lát-
szó dogmatörténeti folyamat nem a különböző véleményeknek 
céltalan fel- és aláhullámzása, hanem valóságos fejlődés, mely 
a következetességnek, ós pedig nem csupán a dialektikai 
(Hegel-féle történetphilosophia), hanem a reális következetes-
ségnek bélyegét viseli s eredményeiben — nagyjában — oly 
harmonikus egységet mutat, mely az igazság ama lelkének 
titkos vezetéséről tanúskodik. Ε belső egységnek felismerésére 
a keresztyén hittannak elkerülhetetlenül szüksége van, mert 
csak belső egységéből kifejtve tűnhetik ki a keresztyén tan-
nak belső igazsága. A keresztyén hittan első feladata tehát 
az lesz: megkeresni, illetőleg megállapítani azt az egységes 
keresztyén elvet, melyből a dogmatörténeti fejlődés folyamán 
a keresztyén tan mintegy önmagát kifejtette, produkálta. 
Csak ha a keresztyén hittan sajátjává tette a keresztyén 
tannak ezt a productiv elvét, lesz képes a keresztyén tant 
elevenen reprodukálni. Csak ha világos belátása van a keresz-
tyén tannak mélyen fekvő elvi alapjába, lesz képes a keresz-
tyén tan épületét harmonikusan felépíteni. Anélkül, hogy 
ezt a következő hittani alapelvet itt előre megállapitanók, 
azt már itt ki kell fejeznünk, hogy ez az elv nem lehet 
valamely elvont (vallás) philosophiai eszme, hanem, hogy a 
megjelölt célra alkalmas legyen, a keresztyénség lényegéhez 
tartozó konkrét (anyagi) elvnek kell lennie, mely követeléssel 
annak akarjuk elejét venni, hogy a hittan abstrakt „keresz-
tyén philosophiává" legyen, a mint ez a veszély a hegeli 
iskola körében kísértett.1) 

Ettől a hittani alapelvtől nyeri a keresztyén hittan a maga 
egységét. Ha a keresztyén hittan ezt az egységes elvet a tárgy 
természetének és az emberi gondolkodás törvényeinek megfele-
lően minden oldalról harmonikusan kifejti, létrejön a hittani 
rendszer, mely — mint a tagok különfólesége dacára is egysé-
ges Organismus — méltán tart számot a „tudományos" jelzőre. 

Ily értelemben veszszük azt, hogy a keresztyén hittan-
nak feladatává tesszük: a keresztyén hit tartalmát egységes 
tudományos rendszerben kifejteni. Ezt a feladatot rövidség 
kedvéért talán a hittan „rendszeres feladatának" nevezhetjük. 

Azonban a midőn a dogmatikus a keresztyén hit tar-
talmát a hittani elvből vagy annak alapján rendszeresen ki-

') Weisse: „Philosophische Dogmatik oder Philosophie des Christen-
tums." 1855. 
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fejti, ezen munkájának eredménye legközelebb úgy tűnik fel, 
mint csupán személyes meggyőződésének kifejezése. Azért a 
kifejtéssel karöl tve kell járnia azon eljárásnak, melynek 
célja: a kifej tet t tételek érvényességének és igazságának 
elismertetése. Ezt az eljárást nevezhetjük megalapításnak, 
illetőleg bizonyításnak. 

A keresztyén hittan tehát nemcsak kifejti a keresztyén 
hit tartalmát, hanem meg is alapítja. 

Helyes megkülönböztetés érdekében meg kell jegyeznünk, 
hogy bizonyos értelemben már magában a rendszeres kifej-
tásben is bizonyítás rejlik. Az egyes hittani tételeknek érvé-
nyességét és igazságát ugyanis mi sem bizonyítja jobban, 
mint egymással és különösen a hittani föelvvel — feltéve, 
hogy ez helyesen van megállapítva — való szükségképeni 
összefüggésüknek kimutatása. A megalapításnak ezt a faját, 
mely már magában a rendszeres kifejtésben benne rejlik, 
rendszeres bizonyítéknak nevezhetjük az egyes tanokra nézve. 
Ettől azonban eltér az a megalapítás, melyet föntebb külön 
megjelölve a rendszeres kifejtés mellett említettünk meg. A 
keresztyén hittan elé ugyanis minden esetre ki kell tűzni azt 
a további feladatot, hogy tételeinek érvényességét és igazságát 
más oldalról is kimutassa a szentirással és a dogmatörténeti 
fejlődéssel való összhangzatuk feltüntetése által. Ε feladatot 
dogmatikus megalapításnak nevezhetjük s célja: a hittani 
tételek egyetemes keresztyén-, illetőleg egyházi érvényessé-
gének kimutatása. 

A dogmatikus megalapítás kétféle: 1. bibliai, 2. dogma-
történeti. 

Az első viszony szerint a keresztyén hittan feladata: 
kimutatni a maga tételeinek ii-ásszerűségét. Ε követelés indo-
kolása végett e helyen csak általánosságban utalunk arra 
a szoros, benső összefüggésre, mely a keresztyén hit tárgya: 
az isteni kijelentés és a szentírás között a vallás tapasztalat 
szerint tényleg fennáll. Közelebbi indokolást és értelmezést 
ez a hittani feladat csak akkor fog nyerni, ha a keresztyén 
hittan alapelveiről és főtulajdonságairól lesz szó. 

A másik vonatkozás szerint a keresztyén hittannak fel-
adata : a maga tételeit dogmatörténetileg megalapítani s ez 
által kimutatni azoknak hitvallásszerüségét, e szót e helyen 
a lehető legtágabb értelemben véve. A keresztyén hittan ezen 
feladatának meghatározását is meghagyjuk egyelőre a maga 
általánosságában, a közelebbi értelmezést munkánk tulajdon-
képeni főrészére tartván fenn. — Általánosságban még csak 
azt jegyezzük meg, hogy a keresztyén hit tannak ezen utóbb 
megjelelt feladatai sem involválnak más subjectiv feltételt, 
mint a keresztyén alapmeggyőződést. 
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Ha a keresztyén hittan a keresztyén hit tartalmát a 
maga belső egységéből rendszeresen kifej tet te és dogmatikus 
módon (bibliailag ős dogmatörténetileg) megalapította, akkor 
megfejtette főfeladatát, a mely szerint — tekintettel egyszers-
mind tárgyára — a theologiai tudománynak ezt az ágát a 
potiori dogmatikának nevezzük. Ε dogmatikai főfeladat meg-
oldásának eredményét, a mennyiben ez nem egyéb, mint az 
igaznak feltételezett hittani főelv mindenoldalú kifejtése és 
dogmatikus megalapítása, tudományos hitvallásnak lehetne 
nevezni, melyben a keresztyén meggyőződés önmagát kifejezi, 
anélkül, hogy a keresztyénség körén túltekintene. Ezzel azon-
ban a dogmatika feladatát, ha a tudomány történetére s encyc-
lopaediai állására tekintünk, kimeritettnek nem mondhatjuk. 
Egyszerűen tényként lehet ugyanis konstatálni azt, hogy az 
a hitvallás, akár mint a keresztyén közösség hitvallása, akár 
mint egyéni hitvallás, a keresztyénség körén kivül álló tudo-
mány és általában a nem keresztyén világnézetek részéről a 
kételyek és ellenvetések folytonos ostromának van kitéve. 
Erre a tényre pedig a hittannak okvetlenül tekintettel kell 
lennie. Ezt követeli egyrészt a hittanhoz fűződő általános 
tudományos érdek (külső ok), a mennyiben a hittannak mint 
a theologiai tudományszak egyik középponti jelentőségű ágá-
nak a hit álláspontját a keresztyénség világnézetét a magasabb 
szellemi élet körében, a tudományok egyetemében kifelé is 
öntudatosan kell képviselnie s a maga részéről a tudományt 
a maga egyetemes törekvéseiben támogatnia; másrészt ma-
gának a hitnek érdeke (belső ok), mivel úgy az egyes hívő-
nek, mint a hivők közösségének, az egyháznak is szinte 
folytonosan küzdenie kell ama kételyeknek hol kívülről, hol 
belülről jövő támadásaival. Ebből a két főérdekből származik 
a keresztyén hittannak az a feladata, hogy a keresztyén 
tannak a maga belső egységéből kifej tet t és dogmatikus 
módon megalapított rendszerét apologetikus módon is meg-
alapítsa és pedig úgy egészében, az az elvileg, mint rész-
leteiben. 

Ezt az apologetikus feladatot nem tekintem ugyan oly 
döntő jelentőségűnek, hogy Schmidt Vilmossal (i. m. I. 36.1.) 
annak fenntartásától tenném függővé a keresztyén hittan 
tudományos önállóságát, de mind a mellett a hittan tudo-
mányos jellegéhez tartozónak Ítélem, annyival inkább, mert 
az apologetika mint külön önálló theologiai tudomány fela-
datára vonatkozólag a vélemények nagyon is elágaznak.1) 

A hittan ezen apologetikus feladatának s megfejtési 

') V. ö. Lerome czikkét: „Apologetik, Apologie", R. E.a I. 679. 
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módjának közelebbi meghatározása szintén munkánk főré-
szében fog helyet foglalni. 

Eddigi fejtegetéseinket összefoglalva azt mondhat juk: 
A keresztyén hittan mivelőjónek fe ladata : a keresztyén 

hit tartalmát úgy a mint annak igazságáról (a keresztyén 
nevelés és tanulmány folytán egyházával való élő érintkezés 
közben) gyakorlatilag és tudományosan meggyőződött a maga 
belső egységéből (hittani főelv) rendszeresen kifejteni s dog-
matikus (bibliailag és dogmatörténetileg), valamint apologe-
t ikus módon úgy egészében mint részleteiben megalapítani. 

A további kérdés már most az: mely alapelvek alap-
ján felelhet meg a keresztyén hittan ezen feladatának és 
melyek lesznek főtulajdonságai? 

Ε kérdés jelöli ki feladatunk főrészét. 

I I . A keresztyén hittan alapelvei és főtulajdonságai. 

Midőn a keresztyén hittan alapelveiről szólunk, e szót 
egyrészt szűkebb, másrészt tágabb értelemben veszszük, 
mint a közhasználatba átment ama kifejezéseket: „a refor-
máczió vagy a protestáns egyház alaki (bibliai) és anyagi 
(megigazulási) elve" — közönségesen venni szokták. Szoros 
értelemben ugyanis a keresztyén hittannak mint rendszeres 
theologiai tudománynak csak egy centrális alapelvéről lehet 
szó s természetes, hogy ez az alapelv a hittanra nézve nem 
lehet kívülről, külsőleg kötelező tekintélylyel adva, hanem 
hogy ezt az alapelvet a ker. hittan, tárgyának és feladatának 
megfelelően, szabadon ős önállóan állapítja meg. Tágabb 
értelemben azonban a keresztyén hittan alapelvei alatt é r t jük 
mindazon alapgondolatokat, alapeszméket, melyek a keresz-
tyén hittant munkájában vezérlik, mindazon alapfeltételeket, 
melyekhez a keresztyén hittan feladatának sikeres megol-
dása kötve van. Ily értelemben a keresztyén bittan alap-
elvei magukban foglalják a hittan lényeges tulajdonságaira 
vonatkozó követelményeket is, a mennyiben t. i. ezen köve-
telményeknek a keresztyén hittanra nézve elvi jelentőségük 
van. Midőn következő fejtegetéseink külső keretét a hittan 
főtulajdonságai alapján állapítjuk meg, teljes tudatában 
maradunk azon feladatunknak, hogy tárgyalásunk közben 
mindenütt főgondot fordítsunk az elvi szempontok kieme-
lésére s a keret által kijelölt helyen a keresztyén hittan 
alapelvének megállapítására. 

Egy tekintet a keresztyén hittan feladatának fentebb 
adott meghatározására meggyőzhet bennünket arról, hogy 
a keresztyén hittannak, ha a feladatát helyesen akar ja meg-
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oldani, 1. bibliai-, 2. egyházi-, 3. szabad tudományos jelle-
gűnek kell lennie. 

Ε három jellemvonás egymással a legszorosabb össze-
függésben áll. Először is a bibliai és az egyházi jelleg egy-
mástól elválaszthatatlanok, mert ezek együtt a lkot ják a 
keresztyén hittannak történeti positiv jellegét, melyet a 
hittan tárgyának természete szükségkép megkövetel. Oly 
hittan, mely az egyháziasság kizárásával törekednék a bibliai 
jellemvonásra, legalább is gyanút keltene bibliai felfogásának 
helyessége iránt, a mennyiben maga a biblia utal egy hit-
vallástevő egyházra s tényleg az újszövetségi szentirás 
bizonyos tekintetben úgy tűnik fel, mint az apostoli egyház 
hitvallása, bár természetes, hogy ezzel a megjelöléssel az 
újszövetségnek jelentősége nincs kimerítve. Viszont oly hit-
tan, mely az egyházi jellemvonást a bibliai jelleg rovására 
igyekeznék kifejleszteni, a keresztyénség egyetemes jellegé-
hez lenne többó-kevésbbó hűtelen. — Másfelől a keresztyén 
vallási igazságoknak oly tárgyalása, mely lemondana a tudo-
mányos jellegről, nem felelhetne meg az egyház azon érde-
kének sem, melyet a theologia mint tudomány képviselni 
hivatva van. Viszont oly hittan, mely pusztán tudományos 
(speculativ) czélokra törekednék ama történeti positiv jelleg 
mellőzésével, alaptalanná, élettelenné, sőt, úgy szólván, tárgy-
talanná válnék. 

Ε szoros együvőtartozás általános kifejezése után a 
keresztyén hittan három főjellemvonásáról egyenként szólunk. 

Pröhle Károly, 
ev. lelkész. 



Az antinomismus keletkezése és feléledése. 

i. 
Luther reformátori tevékenysége sok oly eszmét hozott 

felszínre, a melynek becse nem annyira saját értékükben, 
mint inkább abban a tisztító folyamatban van, a melynek 
eredménye az evangéliomi tan végleges kifejlődése lett. Ily 
szerepet játszott az antinomismus is. 

Az antinomistikus viták tulajdonképen az 1527-ik évre 
nyúlnak vissza. Ez év júniusában Melanchthon néhány theo-
logussal és három világi tanácsossal visitatiot tar tot t a 
thüringiai egyházakban. A nyert tapasztalatok alapján visi-
tationális utasításokat szerkesztett, a melyeket Luther kiadott. 
Ezen utasítások első fejezete az egyházi beszédek modora 
és tartalma irányának megszabásáról szól, különös tekintettel 
a nép erkölcsi állapotára. „Meghagytuk — így szól az első 
fejezet — a lelkészeknek ós prédikátoroknak, hogy serkentsék 
a népet bűnbánatra, hogy bűneikért megbánva gyötrődjenek 
azok miatt s féljenek Istennek ítéletétől. Ne engedjék a bűn-
bánat fontos tételét, mert ha némelyek azt tarják is, hogy 
az igazi hit előtt semmit sem kell tanítani a bűnbánatról, sőt 
azt a hit folyományaként kell képzelni, nehogy ellenfeleink 
állíthassák, hogy előbbi tantételeinket visszavonjuk, annál 
inkább kell arra tekintettel lenni, mert a bűnbánat és a 
törvény a hithez tartoznak (mert előbb hinni kell, hogy Isten 
van, parancsol, fenyeget és rémit) és meg kell hagyni e 
tételeket a bűnbánat, a törvény, a félelem neve alatt." — A 
második fejezet pedig ekként intézkedik, hogy a tíz paran-
csolatot szorgalmasan hirdessék és magyarázzák, de nem 
csak magok a parancsolatok emelendők ki, hanem kimuta-
tandó az is, miként bünteti Isten azokat, a kik a parancsola-
tokatnem tar t ják meg. A népet az istenfőielemre és bűnbánatra 
szorgalmasan kell serkentenni ós figyelmeztetni, hogy hit 
nem lehet bűnbánat és istenfélelem nélkül. Ezt gyakran kell 
hangoztatni, nehogy a nép abban a téves hitben legyen, hogy 
neki már van hite, pedig még igazán messze van attól, mert 
a hol nincs bűnbánat, ott csak látszatos hit van. 
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Melanchthonnak emez életbevágó s a tényleges szük-
ségnek megfelelő utasításai, bármily helyesek és evangéliom-
szerüek voltak is, mégis félreértésre adtak alkalmat. Agricola 
János eislebeni lelkész megütközött az utasítások ama rendel-
kezésén, hogy a törvényt annyira kiemelik s annak az üdv-
oekonomiában oly fontos szerepet tulajdonítanak. Szerinte 
mindenekelőtt a hitre ós az evangéliomi igehirdetésre kellett 
volna súlyt fektetni, hogy a nép ama pápista nézettől eltéri-
tessék, mintha a jó cselekedeteknek s a törvényszerinti 
életnek a megigazulás szükségszerű folyománya volna. Ε 
nézetnek a fiatal evangélikus egyház bizonyos tekintetben 
tápot is adott, a mennyiben a tiszta evangéliomnak folytonos 
hirdetésével mindinkább növelték azt az elválasztó falat, a 
mely a pápista és az evangélikus egyházak s theologiai fel-
fogás közt tényleg létezett. Luthernek egész működése e 
felfogás szolgálatában állott. 

Melanchthon törvénytiszteletében Agricola veszedelmet 
látott, azonnal pápista nézetet szimatolt (amiről Melanchthon 
panaszkodik is Camerariushoz irott levelében, ezt irván Agri-
coláról: facit me pápistám), s kész volt az ő hite szerint 
megtámadott egyházának védelmére kelni, a mit még az 
1527-iki év folyamán kiadott iratában Kinderfragen cim alatt 
meg is tett . Ugy ezen iratában, mint élőszóval oly heves 
agitatiót kezdett Agricola kifejteni, hogy a választófejedelem 
theologusai tanácsára jónak látta még 1527 decemberében 
Torgauba konferentiát egybehívni, melynek kimondott czólja 
Agricola elcsendesitóse volt. 

Agricola pontosan el is ment, s Melanchthonnal együtt 
Luther is megjelent, a kit mind a két fél elismert pályabíróul. 
A vita ezen egyetlen egy pont körül forgott, vájjon helyes 
és célszerű-e a vallás tanításnál és a szószéki hirdetésben a 
mózesi törvényt azon célból hirdetni, hogy az a hallgatóságot 
bűnbánatra serkentse ? Agricola szerint az igazi bűnbánat a 
jó és az igazságosság iránti szeretetből, tehát a Krisztusban 
való hitből fakad, a mely egyedül idézi elő azt a szeretetet, — 
nem pedig a bűn következményei előtti félelem ős rettegés-
ből, a melyeket a törvény fenyegetései idéznek elő. Krisztus 
világosan megparancsolta volt, hogy a bűnbánatot az ő ós 
nem a Mózes nevében kell hirdetni, s Pál apostol is meg-
erősít bennünket abban, hogy a törvény alól fel vagyunk 
oldozva. Agricola ezen állításaiban tagadhatatlanul van igaz-
ság, hacsak részben is, szeme előtt t. i. már az uj Ádám álla-
potában levő ember lebeg s Melanchthon s Luther e pontnál 
vették fel a vitát vele szemben. Szerintük az emberi lélek 
természetében rejlik, hogy azon változást, mely által a bűnös 
szivében bűnbánat keletkezik, okvetlenül megelőzi az elkö-
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vetett bűnök következményeitől való félelem és nyugtalanság 
s csak ezután keletkezhetik a jő iránti szeretet. Ha pedig 
ez a megdönthetetlen psychologiai folyamat, úgy a legjobb 
eszköz a félelem előidézésére: a törvénynek hirdetése. Ε 
finom ós természetszerű distinktiókkal szemben Agricolának 
meg kellett hátrálnia. Sokkal korábban lepték őt meg az 
evangéliom korifeusai, semhogy a teljes győzelem reményével 
léphetett volna fel ellonök. Nehogy azonban visszavonulása 
szégyenteljes legyen, azt a kibúvót használta fel, hogy bár 
a jő iránti szeretet már csak a megtért szivben élhet, de 
viszont a félelmet nem maga a törvény idézi elő, hanem 
csak a törvény fenyegetéseinek igazságában való hit. Luther 
és Melanchthon látva, hogy Agricola már csak a szavak for-
malismusához ragaszkodik, bezárták a vitát. 

A torgaui disputátio után Agricola teljes tiz évig hall-
gatott, e hosszá időt pedig arra használta fel, hogy annál 
jobban felkészüljön egyszer felvetett eszméje megvitatására. 
1537-ben látott napvilágot tiz évi munkásságának gyümölcse 
a „Positiones inter fratres sparsae" cimű műben. Ε munka 
nem annyira tudományosságával, mint inkább merészségével, 
sőt durvaságával keltett feltűnést. Valóságos düh áramlik 
belőle a törvény és a törvény tisztelői ellen. Különös heves-
séggel támad Melanchthonnak s magát Luthert sem kíméli. 

Agricola szerint a törvény nem érdemes arra, hogy 
Isten igéjének tekintessék. A kik Mózessel foglalkoznak, a 
sátánhoz valók s maga Mózes pedig akasztófára. A törvény 
cselekedetei semmi módon meg nem igazítanak s a parázna 
s egyéb nagy bűnös hacsak hiszen megigazul. A bűnbá-
natot nem a tíz parancsolat, sem más Mózes-féle parancs 
előidézni nem képes, hanem csak a tiszta evangéliom kelti 
azt fel, mert csakis az Isten fiának szenvedése és halála 
hitteljes szemléletéből fakadhat igaz bűnbánat. 

Agricola nem tudta azt magának elképzelni, hogy az 
isteni büntetés előli félelem elég nemes indok volna a bűn-
bánat előidézésére, mert a törvény természeténél fogva emle-
geti a büntetést is. Isten megfenyegeti azokat, a kik akaratát 
végre nem haj t ják s e fenyegetések az áthágót megfélem-
lítik. Hogy ebből az indokból származzék a bűnbánat, azt 
Agricola is megengedi ugyan, de szerinte mégis sokkal 
keresztyőniebb és nemesebb, ha a bűnbánat az Isten iránti 
szeretetből és hálából fakad, a mit a Krisztusban megjelent 
isteni kegyelem elevenít meg az emberi kebelben. Az ilyen 
bűnbánatnak nagyobb erőt és hosszabb tartamot lehet, sőt 
kell tulajdonítani, mert ez önkéntes, mig a félelem és rette-
gés támasztotta bűnbánat kierőszakolt. Könnyen elképzel-
hető, hogy a törvény fenyegetései által kierőszakolt bűnbánat 
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kétségbeeséssé fokozódik s inkább meggátolja ős elfojtja, 
mintsem elősegíti a javulás szándékát. Ezért következteti 
Agricola, hogy tanácsosabb és bölcsebb az embereknél oda-
hatni, hogy bennök az Isten iránti szeretet ós hála érzete a 
Jézus Krisztus szeretetének szemlélése által felébredjen, mint 
hogy a törvény által fakasztott félelembe és rettegésbe essenek. 

Agricola antinomismusa semmiesetre sem mondható 
nemtelen indokokból keletkezettnek; neki ép olyan, vagy 
legalább is olyan vágya volt az evangéliomot tisztán tartani, 
mint magának Luthernek. Ámde Ítéletében s theologiai világ-
nézetében egyoldalú volt, amennyiben csak az evangéliomot 
vette tekintetbe s a törvénynek üdvoekonomiai szerepét 
teljesen letagadta. S ha most már azt az alapot tudakoljuk, 
a melyen a nomismus és az antinomismus egymással szemben 
áll, akkor azt találjuk, hogy a kettő közötti kiilömbség a 
bűn eltérő felfogásában rejlik. Az antinomismusnak és így 
Agricolának is az a gyöngéje, hogy nem látott tisztán s nem ma-
gyarázta az emberi természetnek megfelelően a bűnt. Termé-
szetes, hogy a bűn mikénti felfogásával változik a bűnbánat 
képzete is, s igy ennek indító rúgói is változást szenvednek. 

Mind a mellett Agricola ügyesen védte álláspontját s a 
mi Luthernek legfájósabb lehetett ép azt állította, hogy a 
szent Írásból és Luther műveiből merítette meggyőződését. Sőt 
annyira ment, hogy Luthernek egyes iratait pl. a Galatiai levél-
hez irott commentárját nem tiszta iratnak minősítette. Agricolá-
nak ezt a fogását az újkori antinomismus is felhasználja. 

Természetes, hogy Luther Agricola heves támadását 
nem tűrhette nyugodtan s alig hogy megjelentek az utóbbinak 
positiones-ei, azonnal hozzáfogott azok cáfolásához. Öt dispu-
tátióban végzett velők s oly hatalmasan érvelt a törvény 
használata mellett, hogy Agricolának nemcsak, hogy elhal-
gatnia, de sőt revocálnia kellett. 

Ott ragadta meg Luther ellenfelét, a hol annak leg-
gyöngébb oldala mutatkozott, a bűnbánat fogalmánál. A bűn-
bánó emberi kedélyt Luther szerint két érzelem uralja, az 
egyik saját bűnei miatti bánat és félelem, a másik a javulás 
szándéka. A bűnbánat magamagától nem keletkezhetik, elő 
kell azt idézni. Erre pedig legalkalmasabb a törvény hirdetése; 
s mert az ember önmagában véve képtelen a jóra, azért a 
javulás szándékát is fel kell benne ébreszteni, a mi megint 
az evangőliom tiszte. Ebből önként folyik, hogy a törvényt 
is épugy kell hirdetni mint az evangéliomot. Magánál a meg-
igazulásnál is van a törvénynek szerepe, t. i. van praepara-
torikus hatása, a mennyiben törvény nélkül a bűn meg nem 
ismerhető. „Honnan tudhatni" — úgymond (Wider die Anti-
nomer Erl. kiad. 32. köt. 7. old.) — hogy mi a bűn, ha törvény 
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és lelkiismeret nincs? S hol tanulhatni meg, hogy mi a 
Krisztus, mit te t t érettünk, ha nem tudjuk mi a törvény — 
a melyet ő érettünk betöltött — vagy hogy mi a bűn, a 
melyért ő eleget te t t ? S ha nékünk nem is volna szükségünk 
a törvényre, s a szívből ki is szakíthatnék azt, — a mi pedig 
lehetetlen — még akkor is a Krisztus miatt kell azt hirdetnünk 
— a miként az meg is történik és kell is, hogy történjék —, 
hogy tudhassuk, mit tett és mit szenvedett érettünk? — Mert 
ki tudhatná mit és miért szenvedett a Krisztus, ha senki sem 
tudná, mi a bűn vagy a törvény ? Azért a hol a Krisztust 
akarják hirdetni, ott a törvényt ís hirdetni kell." A keresz-
tyénség központi tanaival hozza tehát Luther a törvényt 
szoros kapcsolatba s kimutatja, hogy a bűnösség elismerése 
nélkül a Krisztusban megjelent isteni kegyelem sem méltat-
ható eléggé, vagyis miután a bűnösség a törvény által ismer-
hető meg, csakis a törvénynek hirdetésével járhat együtt az 
evangéliom helyes megértése. 

Agricola minden áron ellentmondó fogalmakká akarta 
minősíteni a törvényt meg az evangéliomot, viszont Luther 
kimutatja, hogy csak egymást kiegészítő fogalmak. A teljes 
megigazuláshoz ép oly szükséges a törvény, mint az evan-
géliom hirdetése és pedig nemcsak a meg nem tértekkel, 
hanem a hivőkkel szemben is. Pál apostol szerint is a tör-
vény addig uralkodik az emberen, míg él s a halál meg a 
bűn is egész életén keresztül uralkodik az emberen, joggal 
következteti tehát, hogy hamis és meg nem gondolt tan az, 
a melyik a törvény hatályát a hívőkre vonatkozólag el nem 
ismeri, „annál hamisabb sőt igazán értelmetlen, ha az isten-
teleneket feloldják a törvény alól s nem hirdetik azt nekik". 
— „Azért a bűnösöket bűnbánatra kell izgatni nemcsak 
az édes kegyelem és a Krisztus szenvedése által, hogy éret-
tünk meghalt, hanem a törvénynek rettegése által is " (i. h. 
6. old.) Hogy pedig. Agricola Luthernek következetlenséget 
tulajdonit, és hogy hamis tanát ép ő reá építi, arra Luther 
következőket mondja; „Teszem, hogy ugy tanítottam, vagy 
mondottam volna, a törvényt nem kell tanítani a templom-
ban — a mint pedig összes irataim másként mutat ják s 
kezdettől fogva a katechismusok is bizonyítják: kell-e engem 
oly ferde helyzetbe hozni s engem következetlenséggel vá-
dolni, hogy önnönmagamtól elpártoltam volna, a mint azt a 
pápa tanával megtettem." 

Bármily ügyes érveket is tudott Agricola összecsopor-
tositani, azok Luther hatalmas érvelése előtt meg nem 
állhattak. Egyoldalúságában észre sem vette az antinomismus 
első hirdetője, hogy tanával mily veszedelmes térre tévedett, 
s midőn Luther philippikáiban látta, hogy mily óriási távol-



A z an t inomismus keletkezése és feléledése. 1 4 1 

ságban van az igaz tantól, készségesen visszavonta előbb 
hirdetett tévedéseit. Még az 1549-ik év folyamán bocsátotta 
ki az eislebeni lelkész a városi tanács és polgársághoz cím-
zett, de Berlinből keltezett revokáló levelét, a melyben elis-
merte, hogy tévedésben volt, mikor azt tanította, hogy a 
törvény hirdetése nem szükséges a bűnbánathoz, de ime most 
Luthertől megtanulta a helyest s élete végéig úgy fog hinni 
és tanítani, a mint azt Wittenbergben teszik. Bocsánatot kér 
az összesektől, kiket tanításával megbántott, s kik még az 
ő tanításában megmaradnának kérve kéri, térjenek az igaz 
útra. — Még egyszer felhangzott Agricolával szemben a vád, 
hogy antinomista. A mansfeldi lelkészek egyik beszédében 
vélték azt feltalálni s az 1565-iki évben nyíltan fel is léptek 
ellene e váddal, de velők szemben Agricola már nem véde-
kezhetett, mert a következő évben meghalt. 

Agricola halála után az antinomismus támpontot nyert 
a jó cselekedetekről szóló viták folytán keletkezet pártok-
nál. Ugyanis Major György eislebeni superintendens azon 
tana ellen, hogy az üdvösséghez szükségesek a jó cseleke 
detek, Amsdorf szövetséges társakat talált az erfurti Poach 
Andrásban és a nordhauseni Otto Antalban, a kik vele együtt 
egyenesen azt vitatták, hogy a jó cselekedetek ártalmasak 
az üdvösségre és tovább menve azt is hangoztatták, hogy a 
törvény betöltése is ártalmas. Melanchthon táborában Mörlin 
vette fel a harcot az uj antinomisták ellen s a Szent-irásból 
vett számtalan bizonyítékaival kimutatta állításuk tar thatat-
lanságát. Munkájának címe: Disputationes trés detertio usu legis 
contra fanaticos. 1566, a melyben a törvénynek három rend-
beli hasznát látja, úgymint: az usus elencticust, a mely a 
bűntudatra vezet, az usus politicust, a mely a bűntől vissza-
riaszt ós az usus didacticust, a mely a megtértek számára is 
előírja az igaz utat. — Kezdetben ez a magyarázat sem felelt 
meg az antinomisták felfogásának, mert ők a megtérteket, 
teljesen fel akarták oldani a törvénynek kényszerítő hatal-
mától s csak akkor szűnt meg az első antinomisticus vita, 
mikor Mörlin s vele az orthodox párt kijelentette, hogy sze-
rintök is a hivő és újjászületett emberek nem állanak a tör-
vény alatt, hanem önként teszik azt, a mit a törvény kíván, 
tehát nem azért, mert a törvény ezt így parancsolja, hanem 
mert magok belátják, hogy ez jó, s azért mondhatni, hogy 
életöknek zsinórmértéke a törvény. Ε kijelentés után az an-
tinomisták is elfogadták az usus didacticust. Ily értelemben 
beszél a Formula concordiae is a törvénynek hármas hasznáról. 

Luther álláspontja a rajzolt vitákban világos és minden 
kétségen felül áll. Az antinomismusnak állhatatos ellensége 
ő és Agricolával szemben még azt sem akar ja megengedni, 
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a mit később Mörlin Melanchthannal egyetemben az usus 
didactikus magyarázatában engedett az antinomistáknak. 
Luther a legcsekélyebb gyanút is kerülte, hogy Agricolával 
vagy az ő irányával csak némikép is egyezzék, sőt ellenke-
zőleg hevesen ős ironice támadja ellenfelét, különösen a 
„Wider die Antinomer · cimű nyilt levélben. 

Luther még azt sem akar ja megengedni, hogy valaha 
antinomisticus tendenciái lettek volna, mert hiszen a fent 
idézett helyen kimondja: „összes irataim másként mutatják". 
De ha mégis lehetne irataiban az antinomismus javára ma-
gyarázható hely, attól ép úgy elfordult, s lelke azt ép úgy 
megutálta, mint a pápa tanait. Egyszóval Luther az antino-
mismus teljes és tudatos ellenzője volt, a mit annál inkább 
kell itt leszögezni, mert az ú j antinomismus képviselői me-
gint csak Lutherre akarnak támaszkodni. 

II. 
A reformátiókorabeli antinomisticus viták lezajlása után 

három századon keresztül szó sem volt erről az irányról, 
csak a mulfc század második felében tűnt fel ismét az anti-
nomismus a Ritsch!-féle theologia elterjedésével. Mint egykor 
Agricolánál, úgy történt az most Ritschlnél is, hogy a 
bűn fogalmának sajátos felfogása ráterelte őt az antinomismus 
ösvényére. Ritschl rendszere ugyanis abból a megdönthetet-
len tényből indul ki, hogy a Krisztusban megjelent isteni ke-
gyelem az összes embereknek szól s Krisztus engesztelő ha-
lála egyszer s minden korra eleget tett a törvénynek mint 
Isten akaratának, tehát Krisztusnak a keresztről lecsorgó 
vére egyszer s mindenkorra eltörölte a bűn következményeit. 
Ebből az objektiv történeti tárgyból következtet Ritschl sub-
jectiv tényekre t. i. az egyes embernek nincs többé szüksége 
külső bűnbocsánatra, mert hiszen minden bűn már eo ipso 
meg van bocsátva a Krisztus engesztelő halálában, most már 
nincs haragvó, csak kegyelmes Isten a ki még most is 
bűnei miatt gyötrődik, az Isten iránt bizalmatlansággal visel-
tetik. „Mint a természetes keresztyénség tagjainak csak sze-
münket kell felnyitnunk, hogy a gyülekezetben levő bűn-
bocsánatnak részesei lehessünk." (Ritschl: Rechtfertigung 
und Versöhnung III. k. 149. old.) A bűnbocsánat tehát már 
megtörtónt és általános, a bűn ugyan lehető, de nem jár többé 
azokkal a következményekkel, mint a kegyelem megnyilat-
kozása előtt, t. i. nem gerjeszti fel Istennek haragját, csakis 
abban az esetben, a mikor az Isten által nyújtott mentő 
szeretet visszautasittatik (lásd fent idézett mű III. k. 264 old. 
ós köv.) A bűntudat ennélfogva hiábavaló önvád, zavaros álla-
pot, vakság, mert hiszen a bűnös, ha felnyitja szemét már 
is megláthatja a bűnbocsánatot. 



A z an t inomismus keletkezése és fe lé ledése. 
147 

Világos, hogy a bűn ilyetén magyarázatával tág tere 
nyílott az antinomismusnak. Maga Ritsehl s az utána induló 
theologusok tényleg antinomisták is, így állítja H a r n a c k 
A d o l f : „Más egyebet nem kell hirdetni, mint a kegyelmes 
Istent, kivel a Krisztus által kiengeszteltettünk/ (Wesen des 
Christenthums 169. old.) Evvel pedig teljesen el van utasítva 
a törvény hirdetésének jogosultsága, a törvénynek nincs többé 
szerepe, s nem is érezheti magát az ember a törvénynyel 
szemben lekötelezettnek. H e r r m a n n még a törvény prae-
paratorikus jelentőségét is tagadja, (Die Busse des evang. 
Christen cimű értekezésében) és csak egyes előírások kódexét, 
holt betűt lát benne. A ritschlianismusnak tehát határozott 
jellege az antinomismus, de nem is lehet más, mihelyt sze-
rinte a lelkiismeret sem egy Istentől belénk oltott, hanem 
csak a természetes emberrel együtt kifejlő, a közéletben 
szerzett és nevelt itélő képesség. (Ritsehl: Über das Gewissen 
Bonn 1876) A törvény mint Isten parancsa nem lehet ébresztő 
befolyással ily lelkiismeretre, a törvénynek fenyegetéseitől 
meg nem ijedhet, s így a törvény hirdetése megint csak nem 
éri el neki tulajdonított czólját. 

Alapjában támadja meg a ritschlianismus a lutheri theo-
logiát, törli belőle tudatosan és akaratosan a bűn fogalmát, 
a bűntudatot, a minek azután következménye az antinomismus. 
A modern antinomismus, végkifej lésében ugyanoly színezetű 
mint az Agricola-féle, de kiinduló pontja és tárgyalásának 
menetére nézve, bár vannak egyes érintő pontjai, mégis 
messze elüt attól. Agricola antinomismusától bizonyos nemes 
intentiót megtagadni nem lehet, ő az egész keresztyénségben 
már is csupa ujjászülött egyéneket látott s nemes haraggal 
fordult el a törvénytől, mint a mely az ujjászülötteket egy-
ál ta lában nem érintheti. Ez volt Agricola egyoldalúsága. 
Viszont a modern antinomismus ily szédítő magas polcra 
nem emelkedik, hanem doctrinair álláspontból kifolyólag 
egyszerű logikai következtetéssel ju t állításaihoz. Egyszer 
felállított sarkelveihez szorosan ragaszkodik s következte-
tetóseit keresztül viszi még az üdvoekonomiai tények rová-
sára is. Ritschl, Harnack és Herrmann nagyon jól tudják, 
hogy Pál apostol különösen a rómabeliekhez irott levelében 
erősen hangoztatja a törvény szerepét, hiszen azt még a po-
gányságnál is természettől a szívbe beirottnak ismeri ós 
tételezi. Ismerik Krisztus szavát is, hogy nem jött a törvényt 
eltörölni, hanem betölteni s mégis mert rendszerük azt köve-
teli, törlik a törvény szerepét. Szó sincs pedig róla, hogy 
a ritschlianismus tisztán csak ujjászülötteket ismerne, hiszen 
szerinte is ν cl η η ci k, kik még „nem nyitották fel szeműket" 
s igy még „nem lehettek a keresztyén gyülekezetben meg-
lévő bűnbocsánat részeseivé", ezek még tényleg nem nyertek 
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bűnbocsánatot. Ámde hogy felnyissák szemeiket, nem szükség 
nékik a törvényt hirdetni, hanem csakis a „kegyelmes Istent." 
Maga a megújhodás egész simán, minden belső megrázkódtatás 
nélkül megy végbe: „A bizalomteljes hit, hogy van kegyelmes 
Istenünk, kiegyenlíti az emberben a belső meghasonlást, le-
győzi a bajok nyomását, elhallgattatja a bűntudatot, és saját 
tevékenységünk tökéletlensége dacára megszerzi ama biztos 
tudatot , hogy a szent Istennel elszakíthatatlanul egybe va-
gyunk forrva". (Harnack: Wesen des Christenthums 169 old.) 

Egyben azonban teljesen megegyezik a régi és a modern 
antinomismus, hogy mind a kettő Luther irataihoz támasz-
kodik s abból akar ja bizonyítani igazát. De mert Luther állás-
foglalása e kérdésben teljesen világos, a modern antinomis-
mus bizonyos reconstruáláshoz fog, a mely jelenkorunk egyik 
legérdekesebb irodalmi vitáját inaugurálta. 

A ritschlianismus ugyanis dogmatikai előítéleteihez mér-
ten Luther művei közt elvi természetű külömbséget tesz, 
meg akarja szabadítani az igazi Luthert a „scholastikus ellen-
mondásoktól," ki akar ja belőlük választani a „katholikus marad-
ványokat" s a szerinte igazi reformátorit akarja vissza-
állítani. Harnack, Herrmann, Loofs s a többi Ritschl irányú 
dogmatörténészek, csak hogy antinomistikus tendentiáiknak 
történeti alapját biztosíthassák, külömbséget tesznek az ifjú 
és az élete delén álló Luther közt. A reformátori harc kez-
detén az ifjú Luther nemes hévvel támadta az elavult, a 
scholasticismusba merült theologiai világnózletet, ekkor Luther 
geniusa még törhetetlen (Kattenbusch, Stud. u. Krit. 1878, 
223. old), igazság szeretete még semmi által nincs befolyásolva 
— ezt az időt nevezi Harnack a „fénykor gazdag tavaszának", 
melyre azonban szerinte teljes nyár nem következett (Dog-
mengesch. III. 693. old.) — s így ebben az időben nyilatkozik 
meg az igazi reformátor. 

Később már egyházkormányzási tekintetek működtek 
közre s Luther saját jobb meggyőződése dacára sokban al 
kalmazkodott volna a régi rendszerhez. így lett volna Luther 
alapjában antinomista s ép a tliüringiai és szászországi visi-
tátiók terelték volna őt le az antinomismusról. 

Loofs dogmatörtónetében (379. old.) Luthernek II. Cor. 
3. ν. 4 - 1 1 felett tartott beszédjére. (Eri. kiad. 9. k. 238. old.) 
hivatkozik, a melyben szerinte Luther nem tudná eléggé 
lealacsonyítani a törvény hirdetését, és érvényességét a 
keresztyénekre vonatkozólag teljesen tagadná. Hasonlókép 
hivatkozik Harnack is Luthernek egynéhány kijelentésére s 
Herrmann idézett monographiájában szintén tud Luthernek 
antinomismusáról, hivatkozva különösen Sermo de poenitentia 
1518 ciműiratára. Egyszóval miként egykor Agricola, úgy a mo-
dern antinomismus is Luthert akarja a maga javára kijátszani. 
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Természetes, hogy a ritsclilianismusnak ilyetén fellépése 
hatalmas ellenkezésre talált az ellentáborban. A régibb bio-
gráfiák s Luther theologiájával foglalkozó művek mitsem tud-
nak még arról az antinomismusról s nem is tesznek külömb-
séget egy ifjú ós egy későbbi Luther közt. Harnack Tivadar 
1862-ban és Köstlin 1882-ban szorgos kutatásaik eredménye-
ként adják ki Luther tanulmányaikat, de sem az egyik, sem 
a másik nem tudott antinomistikus tendentiákat a nagy re-
formátor műveiben felfedezni, mint ujabb Ritschl irányú 
dogmatörténészek. 

Harnack és Loofsszal szemben fellépett Lipsius s Luther-
nek a bűnbánatról szóló tana című értekezésében (Jahrbücher 
für prot. Theologie XVIII. 1892 164—340) első izben terjesz-
kedett ki a ritschlianismus azon állítására, hogy Luther néze-
teiben a 16-ik század 2-ik tizedében erős változás állott 
volna be, s sikerült neki azt oly erősen megcáfolni, hogy pl. 
Loofs dogmatörtónetónek 1893-iki kiadásában előbbi állítását 
teljesen visszavonta. Lipsius mollé az ujabb időben 1898-ban 
Seeberg lépett, ki szerint Luther kezdő reformátori iratai-
ban ugyan határozottan külömbséget lehet tenni az evan-
géliumi motívumokon nyugvó és a törvényt előtérbe állító 
igehirdetés közt, de soha sincs az előbbinek nagyobb előnye, 
mint az utóbbinak, legkevésbbé pedig annyira, hogy antino-
mismusra lehetne következtetni. Herrmann állításait tudo-
mányos boncolás alá vette Galley (Die Busslehre Luthers 
und ihre Darstellung in neuester Zeit. 1900), ki a citátumok 
bő halmazával mutatja ki, hogy Herrmann mennyire tóved, 
ha Luthert antinomistának nézi. Különös gondot fordít Galley 
a Sermo de poenitentia czimű iratra s úgy abból, mint az 
1518-ik évi és az előtti irodalmi működéséből kimutatja, 
hogy Luther alapjában véve a törvény hirdetését mindég 
teljes komolysággal követelte és keresztül is vitte. Bizonyos 
fejló'dést Gulley is megállapít, de nem az antinomismusról a 
nomismus felé való fordulattal, hanem a szent irás mélyebb 
értelmezése tekintetében. — Méltó ellenfélt talált Harnack A. 
Walther rostocki dogmatörtónészben, ki mint a reformátori 
irodalom egyik legalaposabb ismerője sorba veszi a Harnack 
által használt lutheri idézeteket, a szövegbeli összefüggésből, 
meg az egybetartozó irodalomból világot vet Luther igaz 
állításaira, a melyek sehogy sem antinomistikusak (Walther 
Erbe der Reformation II. Heft 1904). Walther bőven szólal-
tatja meg Luthert s szerencsés kézzel állítja egybe döntő 
idézeteit, hogy tanulmányozásuk után a nagy reformátor 
theologiai nézete plasztikusan domborodik ki, mert Walther 
erőssége ellenfele, t. i. Harnack állításainak megerőtelenitése 
mellett a szolid alapokon való építkezés. 

Mindezeknek az irodalmi vitáknak saját belbecsükön 
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kívül az az óriási hasznuk van, hogy azokat a kincseket, 
melyek Luther irataiban lefektetvék, közhasználatra adják 
s amellett szélesebb és positivebb alapra fektetik a lutheri 
theologia egyes fontosabb fogalmait. Luther törvónytana most 
már annyira van feltárva és újból megállapítva, hogy ahhoz 
többé kétség nem férhet. 

Luther is mint más halandók, nem lépett fel egyszerre 
kész és megállapodott rendszerrel, találhatók nála is egyes 
homályos kifejezések, hiszen maga bevallja, hogy ra j ta is 
beteljesedett a szentírás szava: crescite in cognitione (Eri. 
kiad. 32, 7.), de azt az egyet határozottan állithatni Lutherről, 
hogy sehol soha nem írt és nem mondott semmit, a mi a 
szentirással ellenkezett volna s igy nála antinomistikus 
tendentiákat. csak az fedezhet fel, a ki maga is azok által 
telítve ép a fent említett homályos kifejezésekre támaszkodik. 
Luthernek a szó legnemesebb értelmében vett nomismusa 
minden kétségen felül áll, a hol a törvény üdvoekonomiai 
szerepéről ir, ott annak komoly feladatát nem tudja eléggé 
hangsúlyozni. (Eri. kiad. 32, 6 ós köv.) Rendszerint kettős 
eredményt vár, (lásd Gal. 3, 2 3 - 2 9 felett tartott újévi beszédét 
Eri. kiad. 7, 282 ós köv.) a törvény használatából: az egyik 
a bűnös élettől visszatartó, a másik a hitre vezető, az első a 
timor poenae-t, a másik az amor justitiae-t kelti. Hogy Luther 
ehhez a fontos különbségtételhez mindenkor ragaszkodott, 
bizonyítók reá még az 1518-ban, tehát az ifjú Luthertől szár-
mazó Sermo de poenitentia, a hol ugyanis állítja Eri. kiad. 
20,188,189 old.): „A keménysziviieknek pedig, kik a lelkiismeret 
vigaszát még nem óhajtják, annak kínjait még nem ismerik, 
nem használ a szentség (t. i. a bűnbánat szentsége), ezeket 
előbb Istennek rettenetes ítéletével meg kell puhítani és 
megfélemlíteni, hogy a szentség vigaszát keressék s utána 
sóhajtozzanak". Tehát már θ szavakkal is sürgeti a timor 
poenae határozott felkeltését. Még klassikusabban fejezi ki 
magát az 1524-ben kiadott Auslegung von der Hauptsumma 
Gottes Gebots stb. iratában, tehát szintén olyanban, mely még 
az ifjú Luthertől származik mondván: (Eri. kiad. 51, 295.) 
„A törvény nem egyéb mint gát, a melylyel a gonoszokat 
feltarthatni, hogy ne tegyék a mit tenni akarnak. Ezekhez 
jó az Isten, megijeszti őket a törvénynyel, megparancsolja, 
hogy hatalmasan kell azt a népnek hirdetni, hogy féljenek 
a haláltól, szégyentől és pokoltól; de nem azért, mintha azt 
gondolná, hogy őket ez által jobbakká teszi, hanem hogy a 
gonoszságot, melylyel telve vannak, megfékezze, nehogy fel-
tárják az a j tókat s akaratuk szerint járjanak.- Még magán-
társalgás közt, asztali beszédjeiben is hasonlóképen nyilat-
kozik Luther (Eri. kiad. 58, 272): „A törvénynek első tanítása 
az, hogy az istentelenek megfékezése és meggátlása érdekében 
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használandó, első eredménye a timor poenae, mely nem 
lehet timor servilis, hanem timor sanctus Ε félelem vezet 
azután szükségszerüleg az amor justitiae-hez, az igazság 
szeretetéhez". 

A törvény visszatartó hatalma ugyanis még nem teszi 
az embereket kegyesekké, jókká, az csak az ember külső 
életére vonatkozik, ámde neki belső átalakuláson kell keresz-
tül mennie. Luther azt következőkép magyarázza: „Miért jó 
és minek adatott (a törvény)? Azért, hogy gátolja a gonosz-
tevést s a világ előtti külső kegyességet kierőszakolja; és 
továbbá, hogy azt a világias kegyességet is gátolja, nehogy 
az ember azt higyje, ő már az Isten előtt is kegyes, hanem 
hogy Isten előtt bűnösnek és elkárhozottnak vallja magát, 
egyszóval hogy semmit sem tart arra, ha a törvény cseleke-
deteit külsőleg megtartja" (Eri. kiad. 51, 300) A törvény po-
sitiv munkássága abban áll, hogy bűnösségünk tudatára 
viszen. A törvény egyes kívánságait ugyanis nem nehéz be-
tartani, ámde a törvénynek lényegéből folyó sajátsága, hogy 
nem pillanatnyi követelésű, hanem követelése folytonos s 
hozzá még nem csak egy parancsról van szó, hanem az egész 
törvény folytonosan követeléseinek egész súlyával nehezedik 
a lélekre, a minek közvetlen következménye a súlytól való 
szabadulási vágy vagyis positiv formában az amor justitiae. 
Ennyiben pedig a törvény nevelő mester a Krisztusra. Ε 
pontnál megszűnik szerepe, mely tulajdonképen csak előké-
szítés és következik a Krisztus kegyelmének hatása. Ámde 
az előkészítés megokolt ós szükséges, a ki a Krisztusban 
megjelent kegyelem igazi nagyságát meg akarja érteni, annak 
a törvény szerepével tisztában kell lennie, sőt a törvény 
megértése nélkül meg nem értheti az evangéliomban hirde-
tett kegyelmet. Ép azért Luther nem fél annak kijelentésétől 
sem, hogy Istennek törvényét szükségesebb hirdetni, mint 
az evangóliomot. Mindannak dacára azonban szorosan egybe-
kapcsolja a törvény és az evangéliom hirdetését. „Istennek 
törvényét hirdetni kell, hogy a bűnösök megijedjenek s bű-
neiket beismerjék, bűneiket bánják és megtérjenek. De ennyi-
vel nem szabad beérni. A másik igét, a kegyelem szavát is 
keli hirdetni, hitet tanítani, mely nélkül a parancsolatok és 
bűnbánat hiábavaló." (Eri kiad. 27, 194) 

Mindezekből pedig az az egy kiviláglik, hogy a modern 
antinomismus ép oly jogtalanul támaszkodik Lutherre, mint 
azt a régi tette. Luther midenkoron távol állott ettől az 
iránytól, életében hevesen harcolt ellene s irataiban is min-
denkor az evangéliom álláspontjához ragaszkodott. 

Dr. Tirtsch Gergely. 



Jakab elbeszélése. 

Jakab elbeszélése, a mint az ma előttünk áll, nagyobb 
részében a második század közepe táján keletkezett. Ε 
művet a 2. és 3-ik század keresztyén gyülekezeteiben szíve-
sen olvasták s még a későbbi századokban is ha nem is a 
kanonikus, de az olvasásra érdemesnek itélt iratok közé 
sorolták. A középkoron át teljesen letűnt a felszínről, s 
csak Postel Vilmos (f 1581) fedezte fel s adta azt ki újra. 
Ο adta neki a P r o t e v a n g e l i u m J a c o b i nevet, azért, 
mert csakugyan a Megváltó megjelenéséről és működőséről 
szóló evangélium előtt történt eseményekre, nevezetesen 
Jézus anyjának, Máriának a születésére, neveltetésére, majd 
asszonynyá és anyává léteiére s a kis Jézus csecsemő korára 
igyekszik világot deríteni. 

De P r o t e v a n g e l i u m ez azért is, mert állítólag 
összes evangéliumainkat megelőzte. Maga a szerző mondja 
a 25. fejezetben, hogy akkor írta ezt a müvét, a mikor a 
Heródes király halálakor beállott zavargások lecsillapodtak. 
A zavarok alatt Jakab, a szerző, a pusztában húzta meg 
magát. Aztán a mint Jeruzsálembe visszatért azonnal meg-
írta e munkáját. Hogy itt csakis Nagy Heródesről lehet szó, 
a ki Kr. e. 4-ben halt meg, s a ki alatt (valószínűleg 6-ban 
a mi időszámításunk előtti Jézus is született, ezt nemcsak 
az összefüggés mutatja, a mely más Heródes felvételét egye-
nesen kizárja, hanem a zavargásra való utalás ós az elbe-
szélt események határpontja is. Nagy Heródesnek az élete 
a bethlehemi gyermekirtás után, a minek történetiségében 
semmi okunk sincs kételkedni, nem soká terjedhetett. Ε 
szerint tehát Jakab az ő munkáját még Jézus gyermek-
korában irta volna meg. De maga a mű befejezése, a Jézusra 
vonatkozó doxologia is bizonyítja, hogy különösen mai ter-
jedelmében és formájában, a Jakab elbeszélése mindjárt 
Jézus gyermekkorában nem keletkezhetett. Már csak azért 
sem, mert bizonyos dolog, hogy e műben három elbeszélés 
van egybeolvasztva, nevezetesen 1—10. fejezetig Mária 
születése és neveltetése ; 11—21-ig Jézus születése és 22—25. 
Zakariás története. Ezt a munkát teliát Nagy Heródes idején 
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nem írhatták. De még az sem valószínű, hogy legalább egy 
része már a mi kanonikus evangéliumaink előtt készen volt. 
Az meg éppenséggel lehetetlen, hogy ez lett volna Máténak 
és Lukácsnak is a forrása1). Szerzőnk a mi kanonikus evan-
géliumainknak is alapjául szolgáló valamely írásos feljegy-
zésen kívül a még akkor gazdagon csergedező szóhagyomány-
ból is merített. Többet azonban ingadozó feltevések nélkül 
nem is mondhatunk. 

A szerző magát egyszerűen Jakabnak nevezi s jeru-
zsálemi lakosnak mondja. Ebből s azon körülményből, hogy 
nagyon is bizalmas természetű dolgokat beszél el, s hogy 
ép a bethlehemi úton történt csodás jelenségeket feltűnő 
részletességgel rajzolgatja, sokan arra a következtetésre is 
hajlandók, hogy az a Jakab nem más, mint az Úrnak a 
testvére, a jeruzsálemi gyülekezet feje, Jakab levelének is 
irója. Igen, de ezt a feltevést kizárja előbb is az, hogy a 
kanonikus evangéliumok szerint Jézus volt a legidősebb a 
testvérek között, továbbá, hogy ez a mű ép a zsidó viszo-
nyok ós intézmények dolgában olyan tévedéseket mutat, a 
melyek az ő szerzőségét egyenesen kizárják. Aki ezt a 
művet irta, annak Bethlehemről, Jeruzsálemről, ezek egy-
mástól való távolságáról, a templomról, annak berendezéséről 
és a benne folyt életről fogalma sem volt. Nem tudja, hogy 
a jeruzsálemi templomban nem lehetett nőnek lakni, annál 
kevésbbé ott felnevekednie, nem ismeri mi a külömbség a 
főpap és a többi pap között, nem tudja, mi volt a Keresztelő 
atyja és különösen, hogy mi volt az υ papi teendője. Ori-
genes szerint egyptomi volt e mű szerzője. De bárki volt 
is, inkább pogány eredetűnek kellett lennie, mint zsidónak, 
mert különben ennyi s ilyen vaskos tévedést nem követett 
volna el. 

A szerzőnek a szóbeli elbeszélésen kivül még irott 
források is állottak rendelkezésére. Ezt bizonyítja elsőbb is 
a kanonikus evangéliumokkal való egyezése. Azt semmikép 
sem lehet bebizonyítani, hogy szerző akár Mátét, akár Lu-
kácsot használta volna. Mert ha igen, akkor a tőlük való 
eltérést nem lehet érteni. Már pedig ez az eltérés oly sok és 
annyira lényegbe vágó, hogy azt másként megérteni nem lehet, 
mint csakis úgy, hogy szerzőnknek a kanonikus evangéliu-
mokkal közös eredeti feljegyzés állott rendelkezésére. Fel-
jegyzést, tehát írásos forrást kell mondanunk azért, mert 
másként a sokszor szószerű egyezés megmagyarázhatlan. 
Ez az írásos forrás valószínűleg zsidó nyelvű volt, a mit a 

') Lásd Conrady L. Die Quelle der kanonischen Kindheitsgeschichte 
Jesus. Göttingen 1900. 
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sok hebraismus igazol. Magában foglalta pedig mindazokat 
a részeket, a melyek Mátéval, Lukácscsal, Jakab elbeszélé-
sével és a vele rokon más gyermekségi evangéliumokkal 
közösek. Ennek az anyagnak az előadását azonban mindenik 
szerző megtoldotta vagy alakította a szóban élő hagyomány 
anyagával. Innét érthetjük azután a három (és a velük rokon 
többi) elbeszélés egyezését és eltérését. 

Szerzőnk Máriára vonatkozólag két elbeszélést is ismert. 
Az egyik a tizenkét éves korig történt eseményeket mon-
dotta el, a másik a férjhez menetel után történteket. Ε kót 
elbeszélést azonban szerzőnknek nem sikerült egészen simán 
összeforrasztania, a mit mutat nemcsak a 12—16 év közt tör-
tént dolgok elbeszélésének hiánya, hanem az is, hogy a 
templom függönyének készítésére vonatkozó részlet nincs 
a maga helyén, a lánykor eseményei között. 

Zakariás legendáját is külön forrásból vette a szerző, 
és eredetileg nem tartozott a Mária történethez. Ezt bizo-
nyítja egyrészt az, hegy a mű czime alá semmikép sem 
illik, másrészt meg, hogy a Zakariásra vonatkozó elbeszélések 
nagyon is otthonosak voltak az első századok keresztyén 
híveinek mondakörében,1) s így bizonyosan azért csatolták ez 
elbeszéléshez, mert a mikor a kis János bujdoklásáról szól-
tak, a kegyes néplélek szinte önkénytelenül is megkívánta az 
apa megható sorsának az elbeszélését is. 

A mű célja az, hogy a Jézus természetfeletti és szep-
lőtelen fogantatásának ép a második században sokat vitatott 
tényét megvédelmezze. Ε megvódehnezés, sőt megerősítés 
érdekében emeli ki Máriának nemcsak szeplőtelen foganását 
és szülését, hanem örök szüzességét is. Itt látjuk elsó' izben 
erőteljesen kiemelve a Mária ígéreten alapuló születését. 
Persze ez még itt csakis Jézus miatt történik, de a mű 
ezzel akaratlanul is a Mária-kultusz kifejlődésének megindí-
tójává lett. S ma ép az adja meg az ezzel való foglalkozás 
alkalomszerűségét, hogy a mikor a róm. kath. egyház Mária 
szeplőtelen fogantatásának és születésének ujkeletű dogmáját 
oly nagy hangosan ünnepelteti, nem árt, ha közelebbről meg-
ismerjük, miféle alapokon nyugszik ez a dogma és az e 
dogmában jelentkező hit. Természetes, hogy az első századok-
ban a Jakab elbeszéléséhez hasonló tartalmú, czélzatú 
és jellemű müvek nem voltak ritkák, de ezek typikus pél-
dánya s részben alapja is a Jakab elbeszélése volt. Ez ala-
pította meg az Anna ós Joákim szentek emlékünnepét is. 
Sokszor hivatkoztak rá a házasságkötések alkalmával is, 

') lásd A. Be· endts, Studien über Zacharias-Apokryphen und Zacharias-
Legenden. Leipzig 1895. 
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mert Mária és József itt rajzolt viszonyában mutatták be a 
keresztyén házas élet eszményét. Ezért is első sorban ezt 
az elbeszélést mutatjuk itt be olvasóinknak. 

A munkát eredetileg görögül írták meg s e nyelven ma 
35 codex áll rendelkezésünkre. Ezeken kívül syr, örmény, 
latin, angol, német, franczia és részben szláv fordításokban 
is megvan a szövege. Fordításom Tischendorf Evangelia 
apocrypha Editio altera. Lipsiae 1876. czimű munka alapján 
készült. 

A munka így hangzik: 

Az istenszülő szent Máriának, Jézus Krisztus szentséges 
anyjának születése.') 

Izráel 12 törzsének története 2) szerint volt egy Joákim 
nevű igen gazdag ember, a ki áldozatait kétszeresen hozta 
meg, mondván: 

— A fölösleg legyen az egész népé, az én bocsánatomért 
szóló pedig legyen az Úré az én engesztelésemre. 

Elérkezett pedig az Úrnak nagy napja 3) és Izráel fiai 
meghozták áldozataikat. Szembe került vele Ruben, és így 
szólt: 

') A czim nagyon változó. Ez a czim az Ε codexből való (XI. század.) 
Cod. C : Elbeszélése és története annak, hogyan született a szentséges isten-
szülő a mi üdvösségünkre. (X. század.) Cod. Ο: Történeti elbeszélés a szent-
séges istenszülő és örökszűz Mária fogamzásának és születésének meg-
mutatására. (XI. század). Cod. A : A szent apostolnak, Jeruzsálem első püs-
pökének, az Isten testvérének, Jakabnak elbeszélése a szentséges istenszülő 
s örökszűz Mária születéséről. (X. század). Cod. G: A szent Jakab történeti 
elbeszélése annak megmutatására, mikép történt az istenszülőnek a születése 
és az 6 jegyeséről Józsefről. (XII. század). Cod. Η : Régi történet, melyet 
valami Jakab nevű régi ember irt össze az igazságos Józsefre és Máriára 
vonatkozólag a Krisztus származásáról. (XV. század.). Cod. D: Az Isten test-
vérének Jakabnak a szentséges istenszülő születésére vonatkozó története. 
(1068-ból.) Cod. Fb.: Jakabnak a szentséges istenszülő születésére vonatkozó 
története. (XI. század.). Cod. R: A szentséges istenszülő születésére vonat-
kozó történeti elbeszélés, a melyet az Úr testvére Jakab írt. (X. század.) 
Cod. Ρ : A szent és dicsőséges apostolnak, Jeruzsálem püspökének Jakabnak 
a szentséges istenszülő királynőnknek születésére vonatkozó története, stb. 

2) ti> τηί; ίοτορίαις, nagyon vitás az értelmezése, és a vonatkoztatása 
is. Sokan a 12 törzs registerére vonatkoztatják. Eltekintve attól, hogy ezt nem 
ismerjük, aligha tehető fel, hogy az a register életrajzi adatokat is tartal-
mazott volna. Ezért inkább csak általában krónikaszerű történetet kell rajta 
értenünk 

®) ι)ιι(nu χνςίον mindig a végitélet napja. Itt azonban valamely ünnep-
napra vonatkozik, v. 6. 2. fej. 
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— Nem illik neked előbb hoznod meg az áldozatokat, 
mert te nem támasztottál magot Izráelben. 

Joákim pedig nagyon elszomorodott és elment a nép 
12 törzstáblájához, mondván: 

— Megnézem Izráel 12 törzsének tábláját, ha vájjon 
csak én magam nem támasztottam-e magot Izráelben? 

S kutatta és úgy találta, hogy minden igaz támasztott 
magot Izráelben. És rágondolt Ábrahám patriarkára, hogy 
neki az utolsó napon ') adott az Isten fiat, Izsákot. És na-
gyon elszomorodott Joákim és nem mutatkozott a felesége 
előtt, hanem a pusztába vonult, ott felütötte a sátrát ós 
negyven napon és negyven éjen át böjtölt, mondván ma-
gában : 

— Addig le nem megyek se enni, se inni, a mig meg 
nem szán engem az ón Uram Istenem, és az imádság lesz 
ételem, italom. 

A felesége Anna két panaszt kesergett és két sóhajt 
sóhajtott, mondván: 

— Siratom özvegységemet és siratom meddőségemet! 
A mikor pedig eljött az Úrnak nagy napja, így szólt 

a cselédje, Judit : 
— Ugyan meddig gyötrőd a te lelkedet?! íme eljött az 

Úrnak nagy napja, nem illik szomorkodnod, hanem vedd fel 

1. Mária szüleiről s azoknak magtalanságáról semmi-
féle történeti adatunk nincsen. Ez a monda nagyon is terv-
szerűnek látszik. Az első szakaszban szerzőnk csak azt 
akarja kiemelni, hogy Joákim, a ki nemcsak minden földi 
jóval bővelkedik, hanem még kegyességben és a szegények 
segítésében is kivált, mennyire bánkódik magvaszakadásán. 
A zsidók szemében a gyermektelenség mindig Isten büntetése 
volt. Mikor Joákim a törzsek táblájához ment, azért nem 
talál azon egyetlen magtalan igazat sem. Ebből tehát látja, 
hogy ő nem tartozik az igazak közé. Ezért vonul ki bánatá-
ban a pusztába, a hol Mózes, Illés, Dániel példája szerint 
ő is negyven napon át böjtöl. 

') (ν τ ζ Ισχάτΐ) ήμέρη az újszöv. nyelvhasználatban szintén határozott 
jelentésű. Itt azonban szerzőnk csak azt aka r ja vele mondani, hogy Ábrahám 
életének oly szakában történt a fiú adása , a melyet az utolsó napnak lehetett 
már tartani. 
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ezt a fejszalagot,1) a melyet nekem a gazdasszonyom adott, 
s a melyet, mert nagyon uras,2) nekem, cseléd létemre nem 
illik felvennem. 

— Távozz tőlem, mondá Anna, ilyet sohase tettem, 
mégis nagyon megalázott az Úr ! Hátha valami gazficzkő 3) 
adta ezt neked és bűnöd részesévé akarsz engem avatni?! 

Judit így szólt : Mi gonoszt kivánnék én még neked, 
mikor az Úr elzárta méhedet, hogy ne adjon neked gyümöl-
csöt Izráelben ! 

És Anna nagyon elszomorodott, lerakta a gyászruháit, 
megmosta a fejét,4) felvette a menyasszonyi ruháját és a 
kilenczedik órában 5) lement a kertbe járkálni. És meglátva 
egy horostyánfát, alája ült és az Úrhoz imigyen fohászkodott: 

— Atyáink Istene, áldj meg engemet és hallgasd meg 
az én könyörgésemet: a mint megáldottad Sárának a méhét 
és adtál neki fiat, Izsákot! 

3 És az égre tekintve, madárfószket látott a borostyán-
fán, és így kesergett magában: 

Ja j nekem, ki nemzett engemet?! 
Miféle méh hozott világra engemet? 

2. Anna, úgy látszik, nem tudta, hol a férje, mert öz-
vegynek hiszi magát. Cselédjének bizalmaskodása elkedvet-
leníti, a beszélgetés végén tett megjegyzése pedig elkese-
ríti, úgy, hogy kimegy a kertbe elpanaszolni bánatát. Ekkor 
ő is az Úrnak ugyanazon kegyelmére gondol, a melyre a 
férje, csakhogy ő Sáráról emlékezik meg. 

3. Anna panaszdala a zsidó párhuzamos versek formáját 
mutatja. Egyenletes rythmusokkal és visszatérő refrainekkel 
fejezi ki az egyszerű gondolatot. De ép ez az egyszerűség adja 
meg a szépségét. A zsidóság gondolatvilágának teljesen meg-
felelő a termékenység értékének s irigylésre méltó voltának 
a kiemelése. Valósággal költői gondolat, hogy egy madár-
fészek megpillantása indítja Annát e panaszkodásra. 

1) χεφαλοδέαμιον. 
2) χαρακτήρα Ιχίι βαΟίλιχον. 
3) πανούργος. 
*) A bőjtölés, gyász, bánat külső jeleiről lásd Jesaias 58,6. Máté 6, 

16-18 . 
5) A zsidó a napot napkeltétől illetőleg napnyugtától számította. így 

zsidó számítás szerint a kilenczedik óra a mi d. u. 3 óránknak felel meg. 
Theol. Szaklap. I I I . éyf. H 
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Mert átokká lettem én Izráel fiai előtt! 
Megcsúfolnak és kinéznek az Úr templomából! 
Ja j nekem, kihez lettem én hasonlóvá ?! 
Nem az égnek madaraihoz lettem hasonlóvá, 
Mert az égnek madarai is termékenyek előtted, óh Uram ! 
Ja j nekem, kihez lettem én hasonlóvá?! 
N^ ÍU ~ f í ü n c l r r ? w t o m h a s o n l ó v á . 
Mert a föld vadai is termékenyek előtted, óh Uram! 
Ja j nekem, kihez lettem én hasonlóvá?! 
Nem ezekhez a vizekhez hasonlítok én, 
Mert ezek a vizek is termékenyek előtted, óh Uram! 
Ja j nekem, kihez lettem én hasonlóvá?! 
Nem ezen földhöz lettem én hasonlóvá, 
Mert még ez a föld is meghozza gyümölcsét idején, 
És dicsőit Tégedet óh Uram ! 
4. És ime az Úr angyala2) lépett hozzá, azt mondván neki: 
— Anna, Anna, meghallgatta az Úr a te kérésedet: 

foganni és szülni fogsz és a te magodról beszólni fognak 
az egész világon 3) 

— El az én Uram, Istenem 4) — mondá Anna, — hogy ha 
szülni fogok, akár fiat, akár lányt, az én Uram Istennek 
adom azt ajándékul ós neki fog szolgálni egész életén át. 

4. Mialatt Annának jelenése volt, azalatt Joákimnak is 
megjelent az angyal. Hasonló párhuzamos jelenést Ap. Csel. 
9-ben is találunk, hol Saulnak és Anániasnak szintén egy 
időben van látomása. Joákim persze mit sem tud az Annával 
történtekről, azért két emberével üzeni meg az érkezését. 
Az isteni ígéret felett való örömét s érte való háláját azzal 
mutat ja ki, hogy Istennek s az ő szolgáinak és népének 
egész nyájat áldoz fel. 

l) 5 Mózes 21, 23. Gal 3. 13. 
ΰγγελος κυρίου az 0 T-ban mindig az isteni kijelentés követítője, 

sokszor egyenesen magának Istennek megszemélyesítése. A többi angyaltól 
teljesen el van különítve, de szerzőnk később Gáborral azonosítja. 

*) Mert az Ábrahámnak adott ígéret Mária gyermekében, mint Messiás-
ban telik be. 

*) Esküforma, v. ö. Bírák 8, 19. Rúth 3, 13. Voltakép így kellene 
fordítani: „Amilyen igaz, hogy az Isten él," vagy „Az élő Istenre". Az ilyen 
természetű ígéret és fogadalom különben gyakori volt. 
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S íme két küldöttx) érkezett, akik azt mondták neki : 
— íme a te férjed Joákim jön az δ nyájaival. Mert az 

Úrnak angyala leszállott hozzá s azt mondá: „Joákim, 
Joákim, meghallgatta az Úr a te kérésedet, menj le innét, 
mert meglásd a te feleséged, Anna, foganni fog méhében." 

Joákim lement, pásztorait összehívta s mondá: 
— Hozzatok ide nekem tíz darab tiszta és ép bárányt 

s legyenek az én Uram Istenemé. Aztán hozzatok ide nekem 
tizenkét hízott borjút s legyenek a papoké meg a tanácsé. 
Száz bakot meg az egész népnek. 

S akkor megjött Joákim az δ nyájaival és Anna az 
ajtóban állott. Amint pedig megpillantotta a közelgő Joákimot, 
odafutott, nyakába borult, mondván: 

— Most már tudom, hogy az Úr Isten engem nagyon 
megáldott; mert lám, az özvegy nem özvegy többé, s a ki 
gyermektelen vagyok, foganni fogok. 

És Joákim az első napot otthon töltötte. 
5. Másnap azután felhordta ajándékait, azt gondolva ma-

gában : Ha az Isten megkönyörült rajtam, megmondja azt 
nekem a pap homlokdísze.2) Joákim meghozta áldozatát és 

5. Joákim gondolkozása teljesen megfelel ama zsidó 
felfogásnak, hogy minden baj, szerencsétlenség, csapás, tehát 
a gyermektelenség is Isten büntetése, mint bűnért való meg-
torlás. Ezért kér és vár irgalmat. A bocsánatról s az ezzel 
összefüggő kegyelmi ajándékról, a gyermekről úgy akar 
bizonyságot szerezni, hogy megfigyeli a főpapnak (de nem 
bármely papnak) a homlokdíszét. Erről azt hitték, hogy 
elfedezi az áldozó r bűnösségét. Azért gondolja Joákim is, 
hogy ha bűnét az Úr el nem engedi, akkor azt valami jelben 
tudtára adja a homlokdíszen. így aztán teljesen érthető a 
megigazulás érzése. (Lk. 18u) A gyermek születése közvet-
lenül ide van ugyan csatolva, de el is van ettől különítve 
a hónapok telésének kiemelésével. 

*) Az uyytXoi Svo nem jelenthet angyalt, mert akkor szerzőnk az 6 
rendes άγγ. χνρίον-)&Χ használná, s mert a küldöttek, a kik Joákim emberei 
közül valók, maguk beszélnek az Ur angyalának megjelenéséről. 

2) r'o πέταλον általában csak tábla, de itt azt a homlokdíszt jelenti, a 
melynek az elrendeléséről II. Mózes 28, 36 38-ban olvasunk: „Csinálj to-
vábbá homlokdíszt tiszta aranyból és vésd rá, mint a pecsétre metszetnek: 
S z e n t s é g a J e h o v á n a k ! És illeszd azt kékbibor fonalra s legyen 

11* 
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mikor a pap az Úr oltárához felment, megfigyelte a homlok-
díszét és nem látott magában bűnt. Akkor mondá Joákim : 

— Most már tudom, hogy az Úr megkönyörült raj tam 
és minden bűnömet megbocsátotta. 

S megigazultan ment le az Úr templomából és haza tért. 
Anna hónapjai pedig teltek s a kilenczedikben lebete-

gedett. S mondá a bábának: 
— Mit szültem ? 
— Leányt, mondá az. 
S mondá Anna: Felmagasztosult az én lelkem ezen a 

napon! 
S lefektette azt. Mikor pedig a napjai beteltek, Anna 

megfürdött, mellet adott a gyermeknek és Máriának nevezte 
azt el. 

6. A gyermek napról-napra erősödött s hat hónapos korá-
ban anyja a íöldre tette le, hogy hátha már állani tudna. 

6. A gyermek kiválóságának bizonysága, hogy a mire 
az anya még csak gondolni sem mert, hat hónapos korában 
már rendesen lépegetett. A hét lépést az örmény szöveg 
szerint úgy kell érteni, hogy az anyjától el hármat, vissza 
is hármat tett, mig a hetediket a fordulás képezi. Az anya 
azonban nem engedi, hogy a kis leány járjon, mert fogadalma 
szerint az első utat a templomba kell tennie. Ezért kerít 
el neki a szobában egy részt, melyben Mária három eszten-
dőt tölt. Az elkerítés másik czélja a tisztátalantól való meg-
őrzés. Mária élete tehát kezdettől fogva apáczaszerű. A belső 
tisztaságot csak a külső tisztaság biztosítása őrzi meg. A 
„szeplőtelenség" kiemelésére nagy súlyt fektet a szerző. De 
ép ilyen fontosnak tartja a papokkal való folytonos érint-
kezést és azok áldását és elismerését is. Hogy ez ép a 
születésnap évfordulóján történik először, abban szerzőnk 
egy kissé tévedett, mert a zsidók a születésnapot sohasem 
ülték meg, hanem megülték a gyermek elválasztásának a 
napját. Igen, de Anna itt még szoptat, tehát ez nem az el-
választás ünnepe volt. 

fejdíszen, a fejdisznek előrészén legyen az. Legyen pedig az Áron homlokán, 
hogy Áron vegye magára a vétséget a szentelmények körül, melyeket szen-
telnek az Izráel fiai minden szent adományaiknál, s legyen az homlokán 
állandóan, hogy kegyet szerezzen nekik Isten előtt." Tehát nem az imád-
kozásnál használt φνλακτήριον-τόΐ van szó, hanem a főpap homlokdíszéről. 
Hogy szerzőnk egyszerűen csak papról beszél, tájékozatlanságát bizonyítja. 
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S az hét lépést téve visszament az ölébe. Felkapta őt s 
azt mondotta: 

— Él az én Uram Istenem, hogy nem fogsz te ezen a 
földön járni, mig csak el nem vezetlek az Úrnak templomába. 

S hálószobájában egy szent z n g o t c s i n á l t , s nem en-
gedte, hogy abba valami tisztátalan vagy közönséges kerüljön. 
Azután elhívta a zsidók szeplőtelen leányait s azok szórakoz-
tatták.1') Mikor a gyermek születésének első évfordulója el-
következett, Joákim nagy lakomát csapott és meghívta rá 
a papokat, az Írástudókat, a tanácsot és Izráel egész népét. 
Joákim a papokhoz vitte a gyermeket s azok megáldották 
őt mondván: 

— A mi Atyáink Istene áldja meg ezt a gyermeket és 
adjon neki örökké híres nevet nemzedékről-nemzedékre! 

S az egész nép. azt mondta: 
— Úgy legyen, úgy legyen, ámen! 
Elvitte a főpapokhoz is és azok is megáldották, mondván: 
— A mennyek Istene tekintsen erre a gyermekre és 

áldja meg őt legjobb áldásaival, a melyeknél jobb már nem 
is lehet3) 

Az anyja azután bevitte a hálószoba szent zugába s 
mellet adott neki. És dalt zengett Anna az Űr Istennek, 
mondván: 

— Dalt zengek az én Uram Istenemnek, 
hogy reám tekintett, s elleneim gyalázatát elvette én 

rólam! 
Az ő igazsága gyümölcsét adta nekem az Ur: 
az egyetlen sokszoros előtte!4) 
Ki adja hirül Ruben fiainak, hogy Anna szoptat! 
Halljátok, halljátok Izráel 12 törzse, hogy Anna szoptat: 
És elaltatta őt a szent zug ágyán, aztán kiment és 

') ιΙγίααυ« = szentély; de itt a hálószobának egy, a gyermek részére 
elkerített kis részét jelenti, melyben a gyermek nem járhatott, nehogy a 
fogadalmat, hogy templomba menetele előtt nem jár, megszegje. 

') ύ'Μτψάνον αυτήν, igen vitás kifejezés. 
a) ητις äiαδοχήν OÍ'X ίχει·· 
*) ιιονοονσιον πολνπλάαιον ίνώπιον αντον. Az igazság gyümölcsére 

vonatkozik, a mely bárha egyetlen is, mégis az Ur szeretetének és jóságának 
végtelenségét mutatja. 
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szolgált nekik, kik is a lakoma végeztével és Izráel Istenének 
dicséretével távoztak el. 

7. A gyermek hónapjai pedig szaporodtak. Mikor két 
esztendős lett, azt mondta Joakim: 

— Vigyük őt fel az Úrnak templomába, hogy teljesítsük 
a tet t fogadalmat, nehogy ránk bocsásson a Mindenható 
valamit és a mi áldozatunk ellenszenves legyen. 

— Várjuk meg a harmadik évet — mondá Anna, — 
hogy ne sóvárogjon a gyermek apja, anyja után. 

— Hát várjuk meg, — mondá Joákim. 
Mikor aztán három éves lett, így szólt Joákim: 
— Hívjátok el a zsidóknak szeplőtelen leányait, mind 

vegyen egy-egy fáklyát és felgyújtva álljanak fel, hogy a 
gyermek hátra ne forduljon és a szive ki ne vágyakozzék 
az Úr templomából. És úgy tettek, mig csak az Úr templo-
mába fel nem értek. Ott a főpap fogadta, megcsókolta s meg-
áldotta őt, mondván: 

7. A gyermekek ilyen nevelgetése a templom számára, 
a zsidóknál egyáltalán nem volt szokásban. Mária szüleinek 
ez az eljárása inkább a spártai szokást jut tat ja eszünkbe. 
A 3 esztendő más rokon elbeszélésekben az elválasztás ideje. 
Hogy fáklyákkal állanak sorfalat Mária barátnői, az azt 
akarja jelezni, hogy a szent és tiszta templomi bevonulása 
nemcsak ünnepélyes, hanem fényes, csillogó is. Az első 
szülöttnek templomba vitele III. Moz. 13,2, II. Makk. 3,19. 
Lk. 2,37 szerint kötelező. De hogy ott is nevelték volna fel, 
az egyenesen ki van zárva. A templom épületében csakis a 
szolgálatot sorrendben végző papi osztályok tagjai lakhattak, 
de még azok családjának tagjai sem járhattak be. Hogy 
pedig maga a főpap fogadta volna Máriát a nagy áldozati 
oltár mellett, az is lehetetlen. Szerzőnk különben is foly-
ton összezavarja a közönséges papot, és a főpapot. Az 
oltár 3-ik lépcsője nem a 15 lépcső (Jos. Bell. Jud. 5, 5.3.) 
harmadikát, hanem az Ezókiel 43, 13-18-ben említett hármas 
emelkedés legfelsőbbjét jelenti. Jellemző, hogy a pap áldása 
itt már nem óhajtást fejez ki, mint még csak a megelőző 
fejezetben is, hanem tényt jelent ki. Máriának ezt az ünne-
pélyes templomi felvonulását gyertyával, fáklyával, s a lép-
csőkön való szereplését a pápás egyház igen szerette utá-
nozni. Az istentisztelet alkalmával a zsidóknál szokás volt 
tánczolni: Zsolt. 68,26. 149,13. Bir. 21,2i. 
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— Felmagasztalta az Úr a te nevedet nemzedókről-
nemzedékre: az idők végén1) általad fogja az Úr az δ vált-
ságát 2) Izráelnek kinyilatkoztatni. 

És az oltár harmadik lépcsőjére ültette őt. Az Úr Isten 
pedig hájat öntött ki rá és tánczolni kezdett, és megszerette 
öt Izráel egész háza.3) 

8. Szülei pedig csodálkozva és a mindenható Istent imádva 

8. Mária egészen ellentéte Jézusnak. Őt 12 éves korá-
ban viszik ki a templomból, Jézust meg akkor viszik 
oda. Máriát a szülők ott hagyják, Jézust meg nyug-
talanul keresik s aggodalmasan viszik haza. Mária ott mara-
dásán a szülők örülnek, Jézusén bánkódnak. Mária hivatá-
sáról a szülők mindent tudnak, Jézuséról semmit, s mikor 
az Isten házát mondja természetes otthonának és munka-
terének, csodálkoznak rajta. Szerzőnk egész apáczává tette 
Máriát, akinek sorsa felett a papság tanácskozik és intéz-
kedik. Ebből az is következtethető, hogy a szülei már nem 
éltek, mert különben nem kellett volna őt idegen férfira 
bízni. A kanonikus evangéliumok erről még mit sem tudnak. 
Ott Mária férjhez menetele a rendes körülmények között 
történik. Mit tett Mária 3 éves korától 12 éves koráig, azzal 
szerzőnk óp úgy nem számol be, mint azt sem mondja el, 
hogy 12 éves korától 16 éves koráig mivel foglalkozott. De 
hát ez mellékes ama főczél mellett, hogy Máriának, 
mint Jézus anyjának a kiválasztottságát és szeplötelenségót 
bizonyítsa és szemléltesse. Ε mellett az olyan tévedések, 
hogy az oltárt a szentek szentébe helyezi, hogy Zakariást 
főpapnak teszi meg, hogy a főpap bármikor bejáratos a 
szentek szentébe, s nem csak egyetlen egyszer megy be 
évenként, szerzőnk előtt nem fontosak. Mig így a kortör-
téneti tények ellen lépten-nyomon vét, addig ama zsidó 
vallásos szempontot, mely szerint a szentnek a sorsát foly-
tonosan az isteni közvetlen beavatkozás intézi, egyetlen 
pillanatra se téveszti szem elől. Az egyházi érdek és az 

*) in' (βχάτον των rjutgo'v zsidó képzet, melynek az a hit az alapja, 
hogy az idő folyamatát az Isten 2 részre osztotta. Az αίων οντυς ez a világ, az 
Istentől való elszakadottság világa. Az κ Ιων μέλλων — a jövendő világ, az 
Istennel való együttélés kora, vagyis az igazi istenország. A két korszak 
választó pontját a Messiás megjelenése képezi. Ez a megjelenés az idők 
végének, az utolsó napoknak a nagy eseménye. 

s) λντηον = a rabszolgák felszabadításáért járó váltságdíj. Ε világon 
az emberiség a sátán hatalma alatt áll, a bűn szolgaságában vergődik. Ki 
kell onnét váltani. Ez a tiszte a Messiásnak. Az 6 megjelenésének köre, 
működésének tere Izráel. 

') v. ö. I. Sám, 2,2Í Lk. 2,5a. 
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azért, hogy a gyermek rájuk se nézett,1) le (haza) mentek. 
Mária pedig az Úr templomában olyan volt, mint egy szemel-
gető2) galamb és angyal kezéből kapta eledelét. A mikor 
pedig 12 éves lett, a papok tanácsot tartottak, mondván: 

— íme Mária 12 esztendős lett az Úr templomában, 
mit tegyünk hát vele, hogy az Úr szentélyét be ne szennyezze. 
Te az Úr oltáránál állasz — mondták a főpapnak, — menj 
be és imádkozzál miatta, s a mit az Úr ki fog nyilatkoz-
tatni, azt cselekedjük. 

És a főpap felőltvén a 12 csengettyűst,3) bement a 
szentek szentébe és imádkozott miatta. S ime az Úrnak 
angyala odaállott azt mondván neki: 

— Zakariás,4) Zakariás, menj ki és gyűjtsd egybe a 
nép özvegyembereit; mindenikük hozzon egy-egy botot, s a 
kinek az Úr jelet mutat, annak a felesége legyen. 

Kimentek hát a hírnökök Júdea egész tartományába s 
megzendült az Úrnak harsonája 5) és mind összefutottak. 

9. József pedig eldobva a szekerczéjét, kiment azok talál-

azon korbeli viták főpontja erősen kiérzik abból, hogy szer-
zőnk szerint csak az özvegy emberek között kerestek nem 
is férjet, hanem csak gyámolőt Máriának. A kanonikus 
evangéliumok még mit sem tudnak József özvegységéről, 
de sőt úgy mondják, hogy Máriának Józseffel való házas 
viszonya idején Jézus volt az ő elsőszülötte. (Mt. 1,25 Lk. 2,7.) 

9. Hogy csakis az özvegyeket szánták Máriának, az 
azért történt, mert neki, mint az Úrnak szentelt áldozatnak 
nem volt szabad házasságra lépnie. Ezért van szó csak 
oltalomba vételről. A bottal való döntés és az azon mutat-
kozó jel egészen új adat. Nevezetes, hogy mig Józsefről 

') Tischendorfnál fi; τά όπίοω áll, de a legtöbb Cod. az tri αντονς-1 
igazolja. 

2) ν(μομ(νη·. táplálkozó, de így is: szemelgető, mert szerző azt akarja 
itt mondani, hogy táplálkozása igazán a semmi határán mozgott. 

s) δωδίχαχώδωμα, teljesen szokatlan összetétel. Azt a ruhát kell érteni, 
a melyről II. Móz. 28-ban olvasunk. A főpap díszruháján az aranycsengők 
számát az Ó. T. nem határozza meg. A rabbinusok 72-nek mondják, Alex. 
Kelemen 360-nak, Justinus Martyr 12-nek. 

4) Zakariás a Keresztelő atyja, kiről Lukács is szól. Nem főpap volt, 
hanem a 24 papi osztály nyolcadikának, az Abia nemzetségnek tagja. A ké-
sőbbi hagyomány főpappá tette meg. Különben az az oltár, a mely mellett 
Zakariás szolgált, nem a szentek szentében, hanem csak a szentben állott. 

6) III. Móz. 25, „, s párh. 
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kozőjára,1) a kik összeverődve a főpaphoz mentek, vive a 
botokat. Az pedig, miután mindenkitől elszedte a botokat, 
bement a templomba és imádkozott. Az imádság végeztével 
a botokat fogva kiment s kiosztotta köztük. És semmiféle 
jel sem mutatkozott raj tuk. Az utolsó botot pedig József 
kapta. S ime galamb jött ki a botból és József fejére szállt. 
S mondá a főpap Józsefnek: 

— Te vagy arra választva, hogy az Úrnak szűzét 
oltalmadba vegyed. 

— Fiaim vannak — veté ellen József — és öreg ember 
vagyok, ez pedig fiatal; — nehogy nevetségessé legyek 
Izráel fiai előtt. 

Mondá a főpap Józsefnek: 

eddig egyetlen szó sem volt, most egyszerre úgy beszól róla 
a szerző, mint a kit mindenki igen jól ismer. Ez azt bizo-
nyltja, hogy szerzőnk a kanonikus evangéliumok ismeretét 
felteszi. Különben még ezt sern szükséges feltételeznünk, 
mert akkor Jézus származásának kérdésével volt telve az 
egész világ. Józsefet egészen Hieronymusig általánosan öz-
vegynek hitték s így az evangéliumokban említett többi 
gyermekét mind egy előbbi házasságából valónak mondották. 
Igen de akkor merőben érthetetlen, miért nevezik meg a 
kanonikus evangéliumok Jézus testvéreit, miért beszélnek 
még nővéreiről is, (Mt. 12,46-50. 13,55. Mk. 3,8 l-3 5 . 6,3. Lk. 
8,19-21· J á n · 2·12· 7 ,3·5·16· 2 0 ιπ · Αρ. Csel. 1„4· I. Kor. 9,5. 
Gal. l, l9.) és miért mondják Jézust nem egyetlennek, hanem 
elsőszülöttnek ? Máriának többi gyermekét, sőt még rendes 
házas viszonyát is csak az örök szüzesség érdekében vitat-
ták el. Itt Mária még csak 12 esztendős, „oltalmazója" József 
pedig „öreg ember". Epifanius szerint 80 éves és még 12 
évig élt; a Hist. Jos. szerint pedig most 90 éves, a ki még 
21 évig élt s így 111 éves korában halt meg. Minket ezek 
a találgatások csak mint jelenségek érdekelnek. Jelenségei 
annak a törekvésnek; hogy Mária szeplőtelenségét és Jézus 
természet feletti születését minden lehető módon biztosítsák. 
Ezért megy el József Máriának hazavitele után azonnal az 
építkezései folytatására, a hol szerzőnk előadása szerint teljes 
négy esztendeig marad. Persze ezt valami nagy őrizésnek 
aligha lehet mondani, azért is bízza József Máriát a legjobb 
őrizőre, Istenre. 

') eis αυνάντηνιν αντών. 
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— Féljed a te Uradat Istenedet és ne feledd, mikép 
cselekedett az Isten Dáthánnal, Abirámmal és Koréval; 
mikép nyilt meg a föld és nyelte el őket az δ hitetlenségük 
miatt. Most hát József, félj, nehogy ezek a te házaddal is 
megessenek. 

József megijedt és oltalmába vette azt. S azt mondta 
Máriának: 

— íme elvettelek téged az Úrnak templomából s most 
magadra hagylak az ón házamban és elmegyek megépíteni 
az épületemet s azután megtérek hozzád. Az Úr megőriz 
tégedet! 

10. A papok pedig tanácsot tartottak^s azt mondták: 
Csináltassunk függönyt az Úr templomára. 
S a pap azt mondotta: 
— Hívjatok nekem ide szeplőtelen szűzeket a Dávid 

törzséből. 
A szolgák el-kimentek ós hét szüzet találtak. A papnak 

10. Ε fejezet itt nincs a helyén. Leányokat keresnek a 
templom függönyének elkészítésére. Itt Máriának, a ki egy 
férfival ólt házas szövetségben, már nem lehetett helye. I)e 
az előzők szerint meg, ha Máriának még a lánykorában tör-
tónt ez a kárpit-szövés, akkor a szolgáknak nem volt szük-
ség érte menniök, mert hiszen szerzőnk szerint a templomban 
lakott. Ε fejezet tehát — melynek különben sincs semmiféle 
jelentősége az elbeszélésre, — teljesen kirí az összefüggésből. 
De egyúttal ép ezért választó is az elbeszélés két első része 
között, mert ezentúl már nem a címben jelzett tárgyról, 
Mária születéséről, hanem a Jézus származásáról beszél a 
szerző. — Két helyen volt függöny ajerusálemi templomban: 
a szentély és a szentek-szente előtt. Az utóbbi dupla volt s 
a Talmud szerint évenkint mindegyik felét újjal cserélték ki. 
A nők segédkezése II. Mózes 35, 25-20 mondásán alapul. 
Szerzőnk téved, a mikor Máriát Dávid háza sarjának mondja, 
mert Luk. 1,36 szerint Áron ivadéka. Ezt különben a 12. 
fejezetben szerzőnk is így mondja (v. ö. 17. fejezettel). S 
minthogy a függöny készítése a papi osztályok kiváltsága 
volt, ez a származás inkább is adhatott jogot Máriának a 
részvételre, mint a Dávid házából való származás. Különben 
Mária egészen fölösleges, mert a hét színhez már nélküle 
is volt hét leány. Annál feltűnőbb hát, hogy neki, mint 
nyolcadiknak két szint „sorsolnak" ki. 
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azonban eszébe jutott Mária leányzó1), hogy Dávid törzsebeli ) 
és szeplőtelen volt az Isten előtt és elmentek s elővezették 
őt a szolgák. Aztán bevezették őket az Úr templomába. S 
mondá a pap : 

— Sorsoljátok ki nekem, ki szőjje az aranyat, az asz-
besztet,3) a gyapotot,4) a selymet, a jácintot,5) a karmazsint6) 
és a valódi bibort. 

Máriára esett a valódi bibor és a karmazsin, mit ma-
gához véve hazament. Zakariás pedig ez időben némult meg7) 
ós helyébe Sámuel lépett addig, a mig Zakariás ismét nem 
beszélt.8) Mária pedig szőni kezdte a karmazsint. 

* * 
* 

Jakab elbeszélésének ez első részletét mutatványul 
közöltem ama „Felhivá^ érdekében, mely e füzetnek a végén 
olvasható. Ez a részlet is eléggé tájékoztat az elbeszélés 
jelleméről és értőkéről s eléggé érthetővé teszi, hogy 
ezt a munkát az első" keresztyén egyházakban a mai 
kanonikus evangéliumokkal együtt olvasták. Viszont azonban 
az elbeszélés legendás színezete megmagyarázza azt is, miért 
rekesztették ki a Szentiratok közül s miért sorolták az apo-
kryfák közé. 

' ) 17 71 t í i í Μ . 
2) A kanonikus evangéliumok nem Máriát, hanem Józsefet származ-

tatják Dávid házából s igy Jézus nem vér, hanem csak jog szerint sarja 
Dávidnak. 

3) 70 άμίαντον. 4) την βνσσον 
TU vaxírOtvov, a bíborcsiga violaszinű nedvéből nyert kékes vörös szín. 

') xóxxoc, χόχχινος skarlát piros, karmazsin. ') v. ö. Lk. 1, 20. 
8) Sámuel ép úgy nem volt főpap, mind Zakariás. Különben Zakariást 

nem kellett helyettesíteni, mert az ő osztályában nem csak δ volt pap. 

liaffay Sándor. 



A 81. Szúra. 

A szúrának második része (15. —29. vers) esküvel kezdődik, 
ami teljesen megfelel a Kelet sajátos modorának. A sémi 
ember kifogyhatatlan az esküdözésben, legyen akár moham-
medán, akár zsidó vagy keresztyén. Hozzátartozik a beszéd-
jéhez, mint az ételhez a fűszer. Az O-T-ban nemcsak az 
izráeliek, de Jahve is gyakorolja ezt a szokást. Majd önma-
gára (Am 68), majd szentségére (Am 42), majd Jákob büsz-
keségére (Am 8 4) esküszik, hogy ezt és ezt szándékozik 
tenni a jövőben. Az Istenség is úgy beszél, mint ahogy 
földi tisztelői beszélnek. Mt. 5 34_37-bőI ismeretes, hogy mily 
esküformulák járták a Jézus korabeli zsidóságnál. Jézus 
eltiltja a folytonos esküdözést ép úgy mint utánna a Jakab 
levelének szerzője (512.) és előtte Jézusben Sirach (23 9 -n 
2714). Az arabok se jobbak rokonaiknál. „A régi arabok 
Istenre és az Istenekre, saját életökre, apáik életére és sok 
mindenféle egyébre esküsznek, csak nem a szakállukra. Erő-
sitgetésekkel spékelik beszédjöket, amiknek azonban nincsen 
további jelentőségök".1) Mohammed az elődök és társai pél-
dáját követi csupán, midőn lépten-nyomon valami esküt vesz 
szájára. Amire azután hivatkozik, azt igyekszik mentől vál-
tozatosabbá tenni. Mindenre esküszik chaotikus zűrzavarban : 
a napra (91 t), a holdra (91 2), az égre (91 5), a földre (91 
a dicsőséges Koránra (50,), a Kábára (52 4), a feltámadás 
napjára (75,), az önmagát vádló lélekre (752), a dagadó 
tengerre (52 c), a hulló csillagra (53,), a Sinai hegyére (95 2), 
a tollra és arra amit írnak (68,), a duplára és az egysze-
rűre (89 2), a tanúra és a tanusitottra (85 3)s) A fenti szúrá 

') Wellhausen Res te* 186. old. — A mai mohammedánok Alira vagy 
Chidrre ( = Szt. György) vagy valamely szentre szoktak esküdni (Curtiss, 
Ursemitische Religion im Volksleben des heutigen Orients 1903. 110, 132 old.; 
egy obscoen esküformulát , mely mohammedánokná l és keresztyéneknél is 
divatos 1. u. o. 118. old.) 

') Egyéb eskiiformulák a Koránban: a magas tetőre ( = ég 52s), az 
égre és tornyaira (85;), a megígért napra (852), a hajnalpirra és tíz éjszakára 
(89,), az égre és az éjjeli csillagra (864; 10), az apára és nemzettjére Í903I, a 
nappal ra (91, 92a 93,). éjjelre (91, 92 t 93,), a füge és olajfára (95J 
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ban szintén a természet köréből veszi az eskühöz az anya-
got, mint olyan sok egyéb helyen. Először a bolygókat citálja. 
Ezek a futók, az elbuvók. (15. 16. ν.) A planéták végigrohannak 
pályájukon, „azután elrejtőznek ott, ahol el szoktak rej-
tőzni",1) visszavonulnak odúikba. Az arabbal rokon az izrá-
eli képzet a fényről, erről a finom substantiáról, amely ti-
tokzatos helyen lakik, honnan időnként kijő és hová időn-
ként visszatér (Ij. (3819. 2ο·) A bolygók után a foszla-
dozó éjre2) és a pirkadó hajnalra (17. 18. v.) hi-
vatkozik Mohammed. Említésre méltó, hogy ez utóbbit 
hogyan fejezi ki az eredeti. A próféta szószerint azt mondja: 
a hajnalra, amidőn az mélyet lélegzik. Számunkra a kifejezés 
érthetetlen, mert a természetet nem figyeljük meg és nem 
ismerjük kellőképen. „Emberek, kik mindég négy fal között 
alszanak ós ha utaznak is, kocsiba vannak zárva, nem tud-
ják — és talán a mi vidékeinken a jelenség nem is annyira 
észrevehető — hogy hajnalpirkadáskor gyenge szellő szokott 
fújdogálni, amely csodálatosan hat az emberre, a tagokat és 
az érzékeket felvillanyozza. A természet mint az ébredő 
ember mély lélegzetet látszik venni. Mihelyt a szellő eláll, 
egyszerre világos van. A karavánok ós főleg az indiai ben-
szülött katonák masirozás közben rendesen örömrivalgásban 
törnek ki ilyenkor."5) 

A rendkívüli esküvel Mohammed valami rendkívülit 
kíván bizonyítani. Ha már nem hisznek az ő szavának a 
megkeményedett szivű mekkaiak, higyjenek legalább azoknak 
az illustris tanuknak, akikre hivatkozik. A bolygók, az éj 
és a hajnal igazolják, hogy az ő beszéde túlvilágról szár-
mazó beszéd. Isten kirendelte őt, hogy intse a világot és azt, 
amit szólnia kell, esetről-esetre a szájába adja. Nem úgy, 
mint Jahve Jeremiással tette (Jer. 19), hanem egy megbí-
zottja útján. Mohammed hite szerint Isten nem érintkezik köz-
vetlenül a világgal. Közte ós az emberek között az 
összeköttetést a közóplények tartják fenn. így van a 
prófétával is, ki szintén csak közönséges ember. Ha 
Isten a világnak valamit tudtára akar adni, megmondja 
egyik égi szolgájának és az elviszi azt a prófétához. 
Ez az a követ, a kiről a 81. szúra részletesen nyilatkozik. 

' ) Dzsalal-ad-din. 
J) A fordítók többsége a ,.kezdődő" és nem a „foszladozó" éjszakára 

esketteti a prófétát. Az eredetiben használt szó mind a kettőt jelentheti: 
tenebrescere coepit nox, aliis: evanescere tenebris fugatis. Ki ez utóbbi 
értelmet választja 8117-ben, az az eskübe a jelenségek egymásutánjának 
megfelelő rendet visz be: az éjszaka a futó bolygókkal, a bolygók elhal-
ványodnak, az éj kezd oszlani, megvirrad. 

') Sprenger I. 311. old. jegyz. 
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Nem kerülheti el a figyelmet, hogy nem nevezi őt név szerint, 
hanem csak jelzőkben beszél róla. Nemes követnek mondja, 
kinek nagy a hatalma, nagy az értéke és tekintélye Istennél 
a mennyei trón1) uránál; szavában feltétlenül lehet bízni; az 
angyalok szolgálattételre neki alá vannak rendelve. (19—21. v.) 
Amekkaiszúrákban mindenütt csak ily határozatlan formákban 
szól Mohammed az δ túlvilági társáról (53Γ, 26193 16,04.) Ugy lát-
szik ez időben nincs még teljesen tisztában azzal, hogy kivel 
van dolga. De a használt kifejezésekből világos, hogy a 
mennyei seregnek egyik legkiválóbb tagjára gondolt. A me-
dinai periódusban már többet tud, ismeri és megmondja ne-
vét a nemes követnek, aki őt állandóan látogatja. Ez Dzsib-
ril, az 0- és Ujtestamentomnak Gábrielje (Dán 8I6 921 Luk. 
1ΐ9·2β)ι a z arkangyal. Az angyalokról, seregeikről, a seregek 
beosztásáról, az egyes angyalok rendeltetéséről szóló képze-
tek Mohammednél idegen eredetűek. Az arab próféta a zsi-
dóknál jár t iskolába, kik az exilium óta valószínűleg persa 
hatás alatt a szertelensógig kifejlesztették az angelologiát. 
Onnan jutot tak a képzetekkel együtt még a nevek is először 
a keresztyénségbe, azután az iszlámba. A pogány arab előtt 
ismeretlenek voltak az angyalok, ő csak a dzsinnekről tudott. 
Mohammed mióta felismerte az igazságot, hallani sem akar 
ezekről. Legkevésbbé arról, hogy δ is összeköttetésben áll velők, 
hogy belőle is egydaemon szól, mint akármelyik jósból vagy 
költőből. „Társatokat ne hidd dzsinntől megszálltnak" (22. v.) 
— így fordul rögtön a nemes követről mondottak után a mek-
kaiakhoz, megismételve az oly sokszor megismételtet. Egyút-
tal uj bizonyítékot hoz fel maga mellett : saját szemeivel látta 
egyszer az isteni kijelentés közvetítőjét a nyilt horizonton. (23. 
ν.) Ε látományt itt csak érinti, bővebben az 53. szúrában irja 
le azt. 

Kioktatta őt erről2) a nagy hatalommal felruházott, 
erővel megáldott. Felszállt ugyanis 
és az ég legmagasabb pontján volt, 

') „Isten trónusa nagy szerepet játszik a Koránban; az arab kifeje-
zés: ars. Földi trónusról is használják. Egy keleti trónus ugy néz ki, mint 
egy 1 láb magas, körülbelül 6 láb hosszú és 6 láb széles asztal, három 
oldalt alacsony karfával, amelyen selyemmel vagy atlaszszal bevont, arany-
nyal díszített matrácz nyugszik és több nagy párna. Csaknem a szoba köze-
pén áll, a fal mentén pedig divánok vannak elhelyezve. Előkelő fejedelmek 
trónusa felett valószínűleg baldachin volt kifeszítve . . . . Istent a Korán 
igen sok helyen a fenséges trón urának nevezi (81S0 8ö15 438a). A trónt 
angyalok hordják és Istent dicsőítve körülveszik. A teremtés előtt Isten 
trónusa a víz felett lebegett és miután Isten 6 nap alatt elvégezte a teremtést 
felült a trónra. Az arab theologusok a trónusnak meseszerű leírását köl-
tötték és sokan mint értelmes lényt tüntetik fel azt". Sprenger II. 236. 

'') Mohammedet a koránról. 
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azután közeledett és leereszkedett, 
két nyíllövésnyire volt csak vagy még közelebb 
és kijelentette szolgájának azt, amit kijelentett. 
Látományát nem maga eszelte ki. 
Azt amit maga látott, el akarjátok tőle vi tatni?" 

Egy másik visióját 5313-18-ban mondja el. Ez az érzéki tapasz-
talat δ számára döntő erejű bizonyíték, amelylyel szemben vé-
gre a hitetlenek kételkedésének is el kell némulnia.1) Amellett 
biztosítja Mohammed hallgatóit, hogy δ mindent, amit kinyi-
latkoztatásképen kap őszintén és hiven közöl velők. Nem hall-
gat el belőle semmit, úgy adja tovább, amint δ maga nyeri2. 
A híven reprodukált közleményből azután mindenki maga 
meggyőzödhetik, hogy „nem az átkozott sátánnak3) szava 
ez". (25. v.) Mohammed itt a sátán kifejezést használja, a mi az 
δ szájában ugyanaz mint a dzsinn. A 25. v. tehát lényegében 
ugyanazt mondja, amit már a 22. v. mondott. Micsoda gondolat 
is azt vélni (26. v.), hogy a sátánok és dzsinnek olyan beszé-
deket tudnának közölni, amilyeneket δ ád elő? Mert mi az 
δ beszéde ? Nem vers, nem varázsige, nem jóslat, aminőt a 
sáirok és káhinok szoktak az δ titokzatos társaik segélyével 
elmondani, hanem nagy intés ós figyelmeztetés. (27. v.) Mementó 
a közeledő órára, amelyben Isten megtartja a leszámolást, 
mindazoknak, akik nemcsak a jelent nézik, hanem a jövővel 
is törődnek, s akik azt akarják, hogy Isten előtt megállhas-
sanak. (28. v.) „De nem akarjátok — fejezi be a próféta a szúrát, 
— ha nem akarja Isten, ura a világnak". Ε hirtelen fordulattal 
Mohammed annak adja magyarázatát, hogy miért találkozik 
az δ prédikálása oly közönynyel, mi az oka a mekkaiak 
visszautasító viselkedésének. A kikhez δ szól, azoknak túl-
nyomó többsége érzéketlen marad a nagy intés iránt és azt 
mutatja, hogy nem is akar a javulás út jára térni. Miért van 
ez ? Mert így akarja Isten. Hogy valaki a jó útra térni akar-
jon, azt Istennek is kell akarnia, külömben nem következhetik 
be. Isten idáig azt akarja, hogy csak kevesen akar ják az 

l) Az ó-testámentomi próféták és lépten-nyomon hivatkoznak víziókra. 
Ezek lényeges kellékei a prófétaságnak Izráelben ép ügy mint Arábiában. 

s) Ugy látszik ez az értelme a homályos 24. v. nek, amelynél a szöveg 
hagyománya is bizonytalan. 

') Régibb és ujabb fordítások majd mindig „a megkövezett sátán"-ról 
beszélnek. A kifejezés onnan ered, mert „a monda szerint a sátán meg akarta 
akadályozni Ábrahámot, hogy fiát feláldozza; Ábrahám akkor kövekkel elűzte 
őt. Ezért szoktak a mohammedánok a bucsújáráskor bizonyos számú követ 
dobni, hogy a sátánt elkergessék és Ábrahám tettére emlékezzenek". (Ullmann 
der Koran 38. old.) Ma már biztos, hogy a helyes fordítás: „az átkozott 
sátán". (1. Sprengert is II. 242). 
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előtte való megállhatást. A praedestinatio gondolata világosan 
kiérezhető e szavakból. 

A szárának formája az úgynevezett szadzs. Emelkedett 
próza, amelynél a sorok végei nem rímelnek, csak össze-
csengenek. Az egyes soroknak hosszúsága nincs szabályhoz 
kötve. A mekkai szúrákban a rövidség, szaggatottság, élénk-
ség a jellemző, a medinai szúrák lapos és terjengős prózába 
mennek át. A 81. szúrában háromszor változik a sorvégek 
assonantiája, amint a fordításból is látható. A két rész, amelyre 
oszlik, s amelyek nincsenek összefüggésben egymással, bizo-
nyára külömböző alkalmakkor keletkezett, de biztosan még 
Mekkában. Nöldekét1) a bolygók, az éj ós a hajnal említése 
arra az önkényes ötletre vezeti, hogy a szúrára az inspira-
tiót Mohammed valószínűleg reggeli szürkületkor kapta. 

') Geschichte des Qorans, Güttingen, 1860. 79. old. jegyz. 

Hornyánszky Aladár. 



Lapszemle. 

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Herausgegeben von B. Stade. 
1903. 23. Jahrgang. 

Matth es J. C. (Amsterdam). Az engesztelés gondolata a hűn-
áldozatoknál. Μ. tanulmánya cáfolata és helyreigazítása Volz 
„A kézfeltétel az áldozásnál" című cikkének, amely a Zeitschr. 
für alttestl. Wiss. 1901. évfolyamában (93.—100. old.) jelent meg 
és amelynek ismertetése a Theol. Szaklap I. 144—146. oldalán 
olvasható. Kizárólag a kézfeltétel rítusának jelentősével foglal-
kozik, miért is célszerűbb lett volt ugyanazt a címet választani, 
amit Volz választott. Volz az összes eseteket, a hol kézfeltétel 
szokásos, egy közös gondolatból kívánja megérteni. A kézfeltétel 
mindig erőátvitel, átvitele egy titokzatos substantiának, 'amely 
lehet jó is, rossz is. Áldozatnál, hivatalbaigtatásnál, gyógyításnál 
a physikai érintés révén jó substantia közöltetik, tanúskodásnál, 
áldozásnál viszont rossz substantia. Az áldozó azért teszi kezét 
a barom fejére, hogy a bűnnek gonosz anyagát az állatnak át-
adva attól szabaduljon (a helyettesítési theoria). M. szerint e 
felfogásnak csupán egyik része igazolható. Tény, hogy úgy az 
Ó-, mint az Új testámen tómban jó adományok érintés által köz-
vetíttetnek (Num. 2718 Dt. 349 1 Tim. 4 U 2 Tim. 1G Mk. 527—30). 
Rossz dolgoknak, mint átoknak, bűnnek, tisztátalanságnak át-
vitelőre azoijban az áldozati cultus körén kívül egyáltalán nincsen 
példa. A tanúskodásnál, amire Volz hivatkozik, az érintés csak 
symbolikus értelmű lehet: a tanuk evvel igazolják, hogy a vád 
csakugyan annak szól, akire kezeiket ráteszik. Az áldozati cultus 
körén belül előfordul ugyan olyan eset, hogy az emberi tisztá-
talanság kézfeltétel által átmegy az állatba, így az Azazelnek 
szánt baknál. „Áron tegye rá két kezét az élő bak fejőre, vallja 
meg felette az Izráelfiak összes bűneit és összes vétkeit, amiket 
csak elkövettek és helyezze azokat a bak fejére" (Lev. 1621). De 
ez az állat nem Jahvénak szól, nem is vágják le s vérét 
nem juttatják Jahvénak, hanem a pusztába küldik a sivatag 
daemonának. A Jahvénak hozott áldozatoknál egyenesen ki van 
zárva, hogy a kézfeltétel cselekvénye a bűnnek átvitelét jelent-
hette volna. Az égő- és üdváldozatoknál, hol szintén szükséges 

Theol. Szaklap. ΙΠ. óvf. l g 
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a kézfeltétel, nincs is bűn, tehát nincs mit közölni. A bűnáldo-
zatokat viszont nem lehetett volna többé Jahvénak bemutatni, 
ha a húst és a vért az átszármaztatott bűn tisztátalanná vál-
toztatta. Volz azon állítása, melylyel ez argumentumot illuso-
riussá akarja tenni, hogy az engesztelő áldozatok eredetileg nem 
Jahvét, hanem a daemonokat illették, kiknek a fertőzött hús is 
jó volt, oly állítás, miről az ÓT. semmit se tud. Másrészt a 
törvény világosan megmondja, hogy a bűnáldozat húsa szent s 
így természetesen tiszta hús (Lev. 10,7, a mosási és fürdési 
szabályok, a húsnak tiszta helyen való elégetése). Az idegenből, 
görögöktől, rómaiaktól, egyptomiaktól hozott analógiák is részben 
semmit, részben ép Volz ellen bizonyítanak. A kézfeltétel az 
áldozásnál tehát semmikép se lehet bűnátvitel, hanem csakis 
symbolikus cselekmény, mint a tanúskodásnál. Az áldozó e 
rítussal azt fejezi ki, hogy az áldozati állat az övé. A bűn kien-
gesztelését pedig maga az ajándék eszközli, első sorban annak 
legbecsesebb része, a vér. — A kérdés érdemére vonatkozólag 
csak a Szaklap idézett helyén mondottakat lehet megismételni. 

Preaschen Erwin (Darmstadt) Doeg mint incubáns. Dávid 
éjnek idején elmenekül Saul elől, útjában szürkület táján Nóbba 
vetődik és a szentély papjától Ahimelektől valami ennivalót kér. 
Ez, minthogy más nincsen kéznél, a színkenyereket ajánlja fel 
neki (Mt. 12x— 8 Mk. 223—28 Lk. 6 t — s azonnal be is megy 
a szentélybe, hogy elhozza azokat. „És ott, folytatja az elbeszélő, 
egy ember volt Saul szolgái közül azon a napon bezárva Jahve 
előtt, kit az edomita Doegnak hívtak". (1 Sám. 218). Homályos, 
mint jelent a „bezárva Jahve előtt" kifejezés és hogy mit keres 
ez az ember hajnalkor a szentélyben? Már a régiek, a Targum, 
a Pesitto, az arab fordító, Hieronymus se tudták Doeg jelen-
létének valami acceptabilis magyarázatát adni. Preuschen a 
görög versióra támaszkodva ugy véli, hogy „bezárva" helyett 
„aki magát bezáratta" a helyes fordítás; azután figyelmeztet a 
Luciankéziratok egy széljegyzetére, ahol όιγοπνρετονχagy ()ιγοπνρετφ 
(hideglelés) áll. A széljegyzet Preuschen szerint fején találja a 
szöget és minden kétséget eloszlat: a hidegleléstől gyötört Doeg 
bezáratta magát a szentélybe egy éjszakára „és álomjóslásban 
keresett segélyt betegsége ellen" vagyis gyógyító incubatiot vég-
zett. A szent helyen történő álomjóslások közismeretüek a görö-
göknél, rómaiaknál és Izraelben is divatoztak. (Gn. 28. 1 Kir. 3). 
Uj donságszámba megy azonban, hogy itt az egészség vissza-
nyeréseért végzi valaki az incubatiot, mely szokásra idáig sok 
példát sikerült találni a görögöknél, de Izráelben egyetlen 
egyet sem. 

Lic. v. Gall. Némi nyoma az esövarázslcísnak. A görö-
göknél eső és gyapjú összefüggött egymással és az esővarázs-
lásnál a gyapjúnak jelentős szerepe volt. Nyár derekán midőn 
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a tartós szárazság beállott, juhbőrbe bujt ifjak vonultak a Pe-
lionhoz, Zeus székhelyéhez, ki az esőt adja, a villámokat szórja 
s a rettenetes felhőirhát, a bozontos Aegist rázza (Meyer, Gesch. 
d. Alterth. II.). Gallt a görög példa Bir. 636—40-ΓΘ emlékezteti. 
Gideon gyapjút helyez a szérűre s jelül azt kéri Istentől, hogy 
reggelre legyen a gyapjú harmattal teli, a föld pedig maradjon 
száraz. A kívánság teljesül. Másnap azt kéri, hogy fordítva tör-
ténjék s a kívánság újból teljesül. Miután az elbeszélés köze-
lebbi magyarázata Gall tudomása szerint idáig senkit sem fog-
lalkoztatott, felveti a kérdést, hogy vájjon nem az esővarázslás 
szokásával van-e itt dolgunk, amelynél gyapjút használ a va-
rázsló Izráelben éppen úgy, mint a görögöknél? — Munkácsi 
Bernát az Ethnographia 1903. évfolyamának 77—79. oldalain a 
nálunk szokásos harmatszedéssel való kuruzslásnak forrását 
keresi és azt az ÓT-ban találja meg. A Gideontörténetre is 
reflektál. „Ugy látszik, hogy bibliai alapú még az az eljárás is, 
melynél fogva kendővel fogják fel a harmatot s kifacsarva 
edénybe gyűjtik. Igen hasonlít t. i. ehhez az a varázslás, melyet 
a Birák könyve szerint Gideon alkalmazott." 

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Herausgegeben von Β. Stade. 
1904. 24. Jahrgang. 

Mcbtthes I. C. (Amsterdam). A dekalogus. A tízparancsolat 
szereztetési idejének kérdése egyike az elintézetlen kérdéseknek. 
A vélemények megoszolnak és a megoszlás 600 esztendő diffe-
rentiát jelent. Reuss (f 1891), Dillmann (f 1892), Cheyne, Kittel 
föltétlenül Mózestől (1300 Kr. e) származónak tekintik a dekalo-
gust, Stade, Smend, Guthe, Baentsch élükön Wellhausennel a 
profetismus termékét látják benne s keletkezési korát a 7. század 
első felére, Manasse idejére (698—643) helyezik. Legújabban a 
holland theologusokat izgatja ismét a probléma. A közel múltban 
(1903) ketten nyilatkoztak róla, Wildeboer és Eerdmans, s mind-
ketten a mózesi szerzőség híveinek vallották magokat. Megszó-
lalásuk szólásra kényszeríti a szintén holland Matthest. „E 
nézetet tévesnek tartom és határozottan állást kell ellene fog-
lalnom. A dekalogus nem lehet Mózestől való, nem is származ-
hatik a nomádkorból, mert nem ezen idő bélyegét viseli magán, 
hanem a júdeai királyság és profetismus koráét. Kitűnik ez a 
nemzeti állapotból, amelyben gyökeredzik; a nyelvből, amelyen 
írva van ; a sociális, istentiszteleti, valláserkölcsi viszonyokból, 
amelyeket előfeltételez". így összegezi M. az eredményt mindjárt 
tanulmánya elején. Maga a tanulmány azután az említett okok 
részletes kifejtése. 

A tízparancsolat a néphez szól, vagyis az egyesített tör-
zsekhez. Már pedig az egység nem volt meg a letelepedés után 

12* 
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sem, még kevésbbé lehetett meg Mózes korában. Csak a királyság 
intézménye fűzte a szétszórt elemeket egy összetartozó egészbe. 
A megoldhatlan nehézségek valódi tömkelegébe viszi a nyelv és 
az írás kérdése azt, aki a mózesi eredetet védelmezi. Izráel ha-
gyománya szerint a tíz szó fel volt írva, kó'be volt vésve. A 
meglevő' recensiok (Ex. 20. Dt. 5) azonban oly terjedelmesek, 
hogy ugyancsak hatalmas két kőlap kellett volna a feljegyzésre, 
melyeket aligha lehetett volna szállítani. Azután minő nyelvű 
volt a feljegyzés ? A sivatagban bolyongó izráeliek nem a hébert 
beszélték, amit csak a kanaaniaktól tanultak el, hanem egy 
arab dialektust. Fel kellene tehát tételezni, hogy a dekalogus 
eredetileg arabul hangzott, jelenlegi formáját pedig fordítás utján 
kapta, ami éppenséggel nem hihető. Ha nomádok között nomá-
dok számára készült e törvény, úgy természetesen a nomád 
sociális viszonyoknak kell benne visszatükröződni. Ehelyett a kul-
túrának előrehaladott foka érezhető ki minden sorából. Akikhez 
szól, azok házakat építenek, városokban laknak, a földet mű-
velik, ökröket és szamarakat alkalmaznak a munkára, rabszol-
gákat és rabszolgalányokat tartanak. Nem sivatagjáró beduinok 
többé, hanem állandóan letelepült felláhok. Az istentisztelet kö-
rébe vágó előírásokban világosan a próféták kora nyilatkozik 
meg. A dekalogus Jahve monolatriáját hirdeti: „ne legyenek én 
mellettem más Isteneid." így Mózes nem beszélhetett, hisz maga 
az izraeli hagyomány is megőrizte, hogy Mózes Jahvén kivül 
a kígyóistent is imádta és imádtatta (Num. 218.9. 2 Kir. 184). 
Amellett teljesen megfoghatatlanná válnék a későbbi izráeliek 
viselkedése, akik századokon át minden scrupulus nélkül más 
Isteneknek szolgáltak, dacára annak, hogy már Mózes óta tud-
niok kellett, mennyire tilos dolgot művelnek. A parancs azonban 
érthető és természetes a próféták idejében, akiknek programmja 
Jahve monolatriáján épül fel. A dekalogus tiltja az Istenszobrok 
és képek használatát, mégis Dávid házában ott vannak a tera-
phim (penates), Salamon szentélye telve képekkel annélkül, hogy 
bárkinek is eszébe jutna azon megbotránkozni. Csak a próféták, 
veszik fel a küzdelmet a százados gyakorlat ellen. A tízparan-
csolat szigorúan megköveteli, hogy a sabbath napja pihenő nap 
legyen főleg azoknak, akik hétközben nem jutnak nyugalomhoz: 
a szegényeknek, nyomorultaknak, rabszolgáknak, barmoknak. Elisa 
kortársai előtt ez ismeretlen (2 Kir. 423—24) s még Jeremiás idejében 
is a rabszolgák dolgozni kénytelenek a sabbathnapon (Jer. 172l— 2S)· 
Másrészt köztudomású, hogy a próféták mindenütt mint a sze-
gények és elnyomottak szószólói és védői szerepelnek. Egészen 
a profetismus szelleme jut kifejezésre a dekalogus vallás-erkölcsi 
alapgondolatában. A tízparancsolat azt tanítja, hogy a vallás 
lényege nem a cultusban rejlik, hanem az erkölcsben, ép úgy 
mint a próféták; és pedig a benső ethikai vallását követeli, ép 
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úgy mint a próféták. így keletkezése csakis ez utóbbiak mun-
kája után vagy alatt érthető. Szereztetósónek ideje tehát semmi-
esetre sem a nomadizálás barbár kora, hanem a próféták műkö-
désének ideje, valószínűleg a 7. század. 

Wildeboer G. (Groningen). A dekalogus datálása. Matthes 
fejtegetéseire, amelyek ő ellene is irányulnak, csupán néhány 
megjegyzéssel kiván felelni. Elismeri, hogy a tanulmány az 
igazságot őszintén kereső, objektiv, érdekes és vonzó munka. 
De téved Matthes, midőn úgy tünteti fel a dolgot, mintha a siva-
tagban nomadizáló izráeli törzseket semminémű kapocs se 
kötötte volna össze. Igaz, a nemzeti egységet csak a királyság 
hozta meg. Hogy azonban már előzőleg, a vándorlás és hódítás 
idejében is volt valamelyes szövetsége a törzseknek, azt a Penta-
teuch összes forrásai és a 8. század prófétái egyhangúlag bizo-
nyítják. Ha pedig volt ily törzsi szövetség, akkor nincs mit 
csodálkozni azon, hogy a szövetségben résztvevő törzsek 10 
mondatból álló rövid törvénycodexet állapítottak meg, amely az 
egymás iránti és a közös Isten iránti kötelességeket szabályozta. 
— Matthes teljes biztonsággal azt mondja, hogy az izráeliek a 
bevándorlás előtt egy arab dialektust beszéltek. Az állítás helyes-
sége felette kérdéses, igen fontos argumentumok ellene szólanak. 
Az izráeli hagyomány egyöntetűen jelenti, hogy az izráeli tör-
zsek mielőtt Egyptomba kerültek volna Kanaánban bolyongtak; 
a későbbi bevándorláskor soha sincs tolmácsra szükség a kana-
aniak és izráeliek érintkezésénél: mindez arra enged következ-
tetni, hogy a sivatagban tartózkodó izráeliek nyelvének közelebb 
kellett állani a kanaani nyelvhez, mint az arabhoz. — A 7. század 
prófétái és az ő szellemökben készített Deuteronomium is az 
Individualismus talaján állanak. Mindenkit csak a maga bűneért 
szabad felelőssé tenni, tanítja a Deuteronomium (24lfi 71(v) és 
Jeremiás (3129—30). Evvel szemben a dekalogus azt vallja, hogy 
Jahve féltékeny Isten, ki az apák bűneit a fiakon, unokákon és 
dédunokákon is megtorolja. Ez a dekalogus régiségét mutatja. 
Oly kor beszél még itten, amely a nemzetség tagjait minden 
tekintetben solidárisaknak tudta egymással. Hogy a dekalogus 
e kijelentését a Deuteronomium összeállítója, dacára annak, hogy 
a maga felfogásával homlokegyenest ellenkezett, változtatás 
nélkül felvette (Dt. 59), szintén csak azért történt, mert a deka-
logus régi és közismert volta és tekintélye a változtatást nem 
engedte meg. — Végül lehetetlen, hogy mindaz, amit Dt. 5 
tartalmaz, puszta fantázia. Már Izráel régebbi traditiójában a 
Sinai és a dekalogus szorosan összefüggött egymással, ami tel-
jesen érthetetlen volna, ha nem lett volna a dekalogus ősrégi 
és ismeretes emléke Izráelnek. 

Közli: Hornyánszky Aladár. 
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The Hibbert Journal 
1900 juliusi (4.) sz. 

G. Peabody classicus tömörségű cikke szerint „J. Krisztus 
jellemének alapvonása" nem az asceticismus, nem is az aesthe-
ticismus, hanem az az ethikai és inteliectuális erő, mely őt a 
lelki vezér szerepére tette alkalmassá. Ε morális és értelmi fel-
sőbbsége kiválóan nyilvánult az emberiség iránti rokonérzésében, 
mely által életét mások javára áldozni tekinté feladatának, vala-
mint ama lelki elkülönzöttségben, a melyben — benső élete 
isoláltsága közepett — az isteni élettel való communióját fölis-
merte : s ez az összeköttetés tudata szolgált rugójául hivatása 
rendithetetlen betöltésének. 

Közérdeleű Cheyne tanulmánya „Az ószöv. tanulmányozására 
kényszerítő okok"-T(A. Főleg az assyriologiai és egyptologiai leg-
újabb kutatások eredményei s az apocryph és pseudepigraphicus 
zsidó irodalom használandók föl. Előbb azonban elengedhetlenül 
szükséges az assyriologia anyagának rendezése s szabatos lefordí-
tása. Ép igy az ótest.-nak hagyományos s igen sok helyt conjecturá-
lis szövege, melyben — iró kimutatja — fölöttébb sok a corrup-
tio, — és a különféle versiok s különösen a LXX. mélyreható 
kritikai átvizsgálás után javitottan kiadandók. 

Tárgya s kidolgozásánál fogva egyaránt meglepő J. Moffatt 
értekezése, melyben „A Zoroaster vallásának befolyásé"-t ismer-
teti a judaismus — s főként az ős ker. irodalomra. Ez a hatás 
tagadhatatlan, bár inkább a zsidó apocalyptikus irodalom által 
közvetített, mint sem közvetlen, s nem annyira a kifejezésekben, 
mint az eszmékben található több-kevesebb rokonság vagy 
egyezés, mely leginkább a demonologia,- angelologia- és escha-
tologiára terjed ki. De vannak egybevágások egyébütt is. Pl. A 
(Máté II. 1—12.) „μάγοι από avaroAwi>"«majdnem bizonyos,» hogy 
a széles körben ismert Mithracultusnak vagy a mazdaismus-
nak a papjai. A fölkelt „új csillag" az újszülött hős fravasi-ja; 
s az illatos anyagok használása jellegzetes vonása a zoroasteri 
vallásnak. Jézus megkisértetése, Bevan sejtése szerint, utánzása 
annak a perzsa szertartásnak, melylyel az egyént a jinnik vagy 
démonok vigyázására bizzák; míg Carpenter, Mill és Seydel 
szembetűnőbb hasonlóságot fedeznek föl az evang. történettel 
Zoroaster megkisértetésében. Jézus keresztre feszittetése előtti 
gúnyos megkoronáztatásának analógiája megvan a babyloniai 
Szakéa-ünnepen, s talán „régi persa szokás reflexiója" az is, 
hogy Jézust harmadmagával feszitették meg. A mazdaismus be-
folyására vihető vissza az a hiedelem (v. ö. : János, XI. 39; Márk, 
XVI. 2. stb.), hogy a megholtnak lelke 3 napig a test körül ma-
rad s csak a negyedik napon megy végképp a mennybe vagy a 
pokolba. S igen jellemző a feltámadásnak a virradattal való össze-
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függése is (Márk, XVI. 2.; Máté, XXVIII. 1.), tudva azt, hogy a 
Jast XXII. 7. szerint: „ha az ember meghal . . . . s ha (ezután ) 
a harmadik éjjel elmúlt, mikor hajnalodik, virrad s a nap föl-
kelőben : akkor" a lélek fölemelkedik a mennybe vagy levitetik 
a pokolba Az észöv.-i 7 arkangyalon, illetve amsaszpandon kivül, a 
melyekben való hit az újtestámentomi iratokban is előfordul, a 
fravasik (geniusok) fogalma 3 helyt föltalálható, és pedig 2-szer 
(Máté XVIII. 10; Acta XII., 5.) mint az egyének s l-szer (Jel. 
I. 16—20.) mint a gyülekezetnek angyala. Ez tisztán a zoroas-
teri vallás hatása. De közös forrásból is származnak egyezések 
és analógiák. A Jel. XII. f.-ben p. o. egyrészt, a messiási tradi-
tión kivül, az egyptomi Typhon sárkány, vagy a Pytho sár-
kánykígyó által üldözött Leto és Apolló-mondának vonásai 
ismerhetők fel, másrészt azonban árul el az hasonlóságot az ős 
iráni Azi-mythossal is. S általában „a Jel. XII. XIII. s XVII. 
f. megfelelnek egy a ker. időszámítás előtti eschatologiai tradi-
tiócyclusnak", melybe babyloni elemek is vannak befoglalva. Ily 
közös forrásra mutatnak : Jel. I. 16—20; XII. 16—17; valószínű-
leg tisztán iráni befolyás nyilvánul a Jel. XI. 3.—13; XI. 14; 
XII. 1; illetve a XI. 7. 15. XIV. 14; XIV. 18., XX. 1—4; I. 13; 
IV. 10; VI. 8. 14. VIII. 7., XVI. 13., XIX. 17. 18. XX. 13., XII. 
12. XVI 7.-verseiben, részben az eszmei, részben a kifejezésbeli 
rokonságot avagy egyezést tekintve; sőt az Efez. levélben is — 
Moffatt szerint nem csupán sajátságos iráni felfogás visszhangzik 
a két világ egymással folyó harcában, hanem rokon hit is abban, 
hogy a sátán ellenfele Istennek s az Isten népének (V. ö. Máté 
XXV. 41 s.Jel. XII. 7. 8.) S feltűnő hasonlóság van János. XX. 11 
s. XXII. 12 és a Jast XIX. 19. és a Bundehes XXX. 7.-ben 
foglalt eszmék közt, s különösen „mindnél meglepőbb" a kettős 
analógia a mazdaizmus és a ker.-ség közt a végitélet állapotára 
nézve. Ε hasonlóságok azonban, mint M. is megvallja, nagyrészben 
fölszínesek s belőlük messzebbre menő következtetéseket vonnunk 
nem szabad. Hogy néhány eszme s több-kevesebb kifejezés a 
zoroasteri és egyéb keleti vallások közvetett vagy direct hatását 
mutatja, ez a körülmény ép úgy nem von le legkisebbet sem a 
ker. vallás eszméinek eredetisége és magasztosságából, mint a 
folyó partján diszlő liliom alakjára és színére nézve mindegy, 
ha gyökerének egy vagy több szálára messze idegenből odaso-
dort iszap is rakódott le. 

1903. októberi (3.) szám. 
Edward Caird „Szent Pál és az evolutió ideája" cimen mint 

az alapelvekből folyó szükségszerűséget ismerteti azt a tanfejlő-
dést, melyet Jézus ama nyilatkozatával szemben : „nem jöttem 
a törvény eltörlésére, hanem betöltésére" (Mt. V. 17.) — Pál ek-
ként formulázott: Kr. váltott meg minket a törvény átkától . . . ., 
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hogy a lélek igéretét vegyük a hitnél fogva" (Gal. III. 13. 14.) 
S úgy tüntetvén föl Pált, mint a ki saját életében objectificálta 
a régi és új tudomány ellentétét, doktrínái is magukon hord-
ják az antithetikus vonást; de míg egyrészt ez az egyoldalúság 
szükségszerű minden új eszmére nézve, ha mint tényező helyet 
akar nyerni a világ életében, másrészt — a mi az apostolnak ki-
tűnő érdeme — az ellentétek nála mindig magasabb egységbe olvad-
nak össze,legjellegzetesebben christologiájában s eschatologiájában, 
melyet C. akként jellemez, hogy abban az az örömhír, hogy az 
istenországa már az emberek- „ben" vagy azok „között" van, át-
változott olyan evangéliommá, mely azt magyarázza, hogy isten-
országa meg volt Kr.-ban s meg lesz követőiben az úr második 
eljövetelekor. 

H. Jones „Mi a jelenkori fölfogás a vallásról' c. cikkének 
befejezéseül mélyen járó vallásbölcseleti fejtegetéssel igazolja, 
hogy a tudomány és a vallás kölcsönös viszonyban állnak egy-
mással. A vallási ideál a mint pl. — úgy mondják — nem va-
lósulhat meg egy emberben, ép így a tudomány ideálja — az 
igazság — is elérendőül van az emberi nem elő tűzve ; s ez esz-
mények a megvalósulás folyamatában vannak, mely processus 
az ideálnak tulajdon processusa, melyben önmagát annak minden 
fázisában megbizonyítja. „Ennélfogva az (erkölcsileg) jő élet az az 
élet, melyben a tökéletes jóság ideálja munkás s a melyet élni 
annyi, mint Isten akaratát cselekedni." De azért az individuális 
nem veszti el ez által realitását, a mennyiben a reálitás egy 
coherens rendszer, melynek minden része a benne magát kinyil-
vánító legfőbb princípiumban és által — ezt a vallás Istennek, 
a bölcsészet absolutnak nevezi — bírja létét. S ez a princípium 
concrét unitás, a melyben s a mely által a particularis, a véges 
megtartja a maga characterét, jelentőségét s reál i tását . . . Bizonyos 
tehát, hogy az emberi tudás ugyanazon föltevésen alapul, mint a 
melyen a vallás s hogy mind a kettőre nézve elengedhetlen az absolut-
nak eszméje. Ε viszonynál fogva, melylyel vallás meg tudomány egy-
mással összefüzvék,nem beszélhetünk dualismusokról s gondolnunk 
se kell összebékitésökre. A művészet, a moralitás, a tudomány 
és a vallás nem „találkoznak össze" az absolutban, ha csak 
előzetesen együtt nem voltak abban történelmüknek egész folya-
mán. Véges praemissákból nem juthatunk absolut conclusiőhoz... 
S az absolut akár érzéklésünkön kivül álló s csakis puszta név, 
akár ama legfőbb hypothesis, melyet a tudomány igazol s igy 
ennek kezdete és végeredménye is egyszersmind : ez az a prin-
cípium, melyben a moralitás nyugszik, s ez az az Isten, a ki-
ben a vallás él — lételét bírja. S őt ezen ideáljától megfosztani 
lehetetlen a nélkül, hogy hasonlóan kételyek ne támadjanak 
bennünk a tudomány és erkölcsiség ideálja tekintetében is. De 
ezt nem is tehetnők : mint a hogy az ember mindenkor kutatta 
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az igazat, kereste a jót s bizott Istenben, a ki egyesíti magában 
az embervilág képzelhető' tökéletességét, épp úgy — tapasztalati 
tény — törekszik absolut ideálokra, bármennyire tudja is, hogy 
azok általa az életben sohase lesznek teljesen elérhetők : s ez a 
törekvés az ember élete és actiőja. S a tapasztalati világot te-
kintve, a bölcseletre nézve az egész világ az igazság alakjában 
kifejezhető, a művészetre nézve a szépség, a moralitásra nézve 
a jóság alakjában, — a vallás pedig combinálni törekszik a maga 
ideáljában az összes tökéletességeket.Ennélfogva a realitás világának 
minden objectuma alá van vetve a szempontok egyike vagy másiká-
ból való megítélésnek, s e nézpontok egymással összeköttetésben 
levén, mind együttesen foglalják le az egész embert, úgy, hogy pl. nem 
tagadhatni a vallásos szellemről, hogy nyilvánulhat a bölcselő 
meditálása s a morális cselekvőnek és a művésznek gyakorlati 
foglalkozásai közepett egyaránt. A tapasztalatnak e formái tehát 
kölcsönösen comprehensivek, egymástól teljesen el nem különít-
hetők. Az emberi szellem nem gyakorolja functióit váltakozva 
vagy periodikusan — nem „akarat" egyszer s nem .,tisztán ész" 
máskor. Az akarást nem zárhatjuk ki az intellectióból, sem az 
intellectiőt az akarásból. S a mi figyelemre méltó: soh' sem 
gondolkodunk vagy akarunk általánosságban, hanem minden esz-
ménk s akarati törekvésünk egy határozott célra irányul. De 
azért a gyakorlati igazság vagy jó, melyet keresünk, partialis és 
múlékony expressiója egy ideáinak, a mely maradandó és egye-
temes. S e részleges és ideig való tényeket, e speciális jót és 
igazat ahoz az állandó ideálhoz méri az ember, melyet absolut 
jóságnak vagy igazságnak tart — s amaz igazolását és értékét 
abban birja, hogy viszonyban van az elvben egy az igazság és 
jóság összességével. 

És bár e stantard ideál, ez a criterion, föltételes jegyen is, 
mint ahogy pl. az evolutió hypothesisénél ehez, mint egyetemes 
törvényhez méretik az egyes tárgy, illetve erre alkalmaztatik az 
egyetemes törvény, de ezen processus alatt e törvény is állan-
dó próba alá van vetve s ez által a folyamat által nyeri igazo-
lását : épp úgy itt is. így hát a tények és hypothesis 
szoros értelemben véve csakis abstractiók, miknek külön-külön 
nincs értelmök, hanem csupán úgy, ha a törvény alkalmazható 
a tényekre s a tény megfelel a törvénynek. Másszóval: az igaz-
ság rendszer, a melyben az universalis és a partialis, az egy 
meg a sok összetalálkoznak ős egymásba hatolnak a concret 
individuálban.S e tekintetben az absolutnak hypothesise, a melyen 
intellectualis életünk mint egész nyugszik, nem külömbözik a 
speciális tudományok hypothesisétől, ennélfogva nem tagadhatjuk 
meg azt, ha csak magát a gondolkozást is meg nem tagadjuk. 
És jóllehet ez az absolut — egy bizonyos értelemben — ma is 
hypothesis, sőt az is marad, a mig az ember ember lesz, kinek 
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törvénye nem a finalitas, hanem a haladás ; de másrészt olyan 
hypothesis az, melynek igaz volta benne van az egész movement-
ben, sőt nyilvánult s megtapasztaltatott mind abban, a mit mi 
igaznak tartunk. így hát több az mint hypothesis — absolut pos-
tulatum. 

S a mennyiben képesek vagyunk igazolni, hogy az ész spe-
culativ és morális használatában a vallással egyazon praesup-
positión alapul, s hogy intellectualis és morális tapasztalataink 
— a maguk egészében — progressiv bizonyságai annak, hogy 
a praesuppositió megáll, és lehetséges, hogy bármily primitiv in-
tellectualis cselekvény vagy bármily kezdetleges erkölcsi jó ma-
gában foglalja — akármily csekély mértékben is — természet-
szerűleg az absolut igazságnak vagy jóságnak képzetét: akkor 
a vallás végzetét azonosítanunk kell tulajdon énünknek, mint 
rationalis valóságoknak végzetével, s értelmünk elhomályositása 
nélkül meg nem tagadhatjuk azt — vagyis ennélfogva egyál-
talán meg nem tagadhatjuk. 

G. F. Stout egyik főspiritiszta, Myers, posthumus munká-
ját („Az ember personalitása s annak fennmaradása a testi ha-
lál után") bírálva, megvallja : nem hozott fel szerző új bizonyí-
tékot sem a lélek halhatatlansága, sem az elköltözött lelkek-
kel való érintkezés mellett, habár ez utóbbira nézve „nincs 
elégséges okunk a különösebb kételkedésre." St. szerint e com-
municatió állítólagos eseteit nem egészen indokolt tisztán a te-
lepathia segélyével magyarázni ki. Egyébként ő a „subliminalis 
én" képzetét elveti, s ajánlja, tudományosan megfigyelnünk és 
tanulmányoznunk a lelki élet e sajátságos jelenségeit. 

„Babilónia és a biblia"· cimen Cheyne elitélőleg ismerteti 
Winckler nőmet tudós ótestamentomi tanulmányait — túlzó ne-
gatív, sőt forradalmi szellemökért. Tagadja, hogy Ábrahám, össze-
függésben a babiloni Nannar holdistennel babiloni eredetű lunaris 
hős lenne, illetve, hogy József azonos Janhamu-val, a ki IV. 
Amen-hotep király uralkodása alatt a Jarimuta tartománybeli 
magtárak felügyelője volt. Hogy „Jahwe pusztán Izráel Baálja," 
s „a nebiim a Weltmacht-nak csupán politikai ágensei"és hogy 
Salamon nevének eredete összefüggésben volna S-l-m istennévvel, 
melyet Winckler mint phoeniciai tulajdonnevet, illetve a gyó-
gyítás istenének, Salamon-nak, nevét, fölfedezett stb. Ez érdekes 
tárgyról W. válaszának ismertetése alkalmával fogunk részlete-
sebben szólani. Közli: Miklós Géza. 

The Expository Times. 1901. évfolyam. 

J. Hastings szerkesztésében Edinburgban havonként meg-
jelenő ezen folyóirat megbecsülhetetlen szolgálatokat tehet min-
den theologusnak, ki a theologiai irodalom s főleg az angol 
theologiai mozgalmak terén állandóan tájékozódni akar. Alapjá-



Lapszemle. 179 

ban véve gyakorlati czélokra, tudományos informácziőra szolgál, 
mert bár közöl önálló kutatásokon alapuló tanulmányokat is, 
első sorban az irodalom ismertetésére és a gyakorlat szempont-
jából való irásmagyarázatra veti a súlyt. Erre vall czime is, 
melyet magyarra „írásmagyarázati Közlöny"-nek lehetne fordí-
tani. Elsó' helyen mindig Notes of Recent Exposition (írásmagya-
rázati újdonságok) czim alatt tárczaczikkszerű szemle van, 
amely egyes, az exegetika s a vele rokon körökben felmerülő 
legújabb közérdekű jelenségekhez szól liozzá. 15—20 hasábon 
végig tárgyal tiz-tizenöt ujabban felvetődött eszmét, új könyvet, 
folyóiratban megjelent czikket s azokhoz reflexiókat fűz. Ezután 
egy vagy két kisebb értekezés következik, majd az angol theo-
logiai irodalom legutóbbi jelenségeinek ismertetése, majd ismét 
néhány értekezés, egyházi beszéd, a külföldi theologiai irodalom 
nevezetesebb termékeiről szóló reíeráda, az állandó rovatokban 
pedig apróbb közlemények, olvasók felszólalása és több más. 

Az 1904. évfolyam minden számában a januári kivételével 
megtalálható egy The great Text Commentary czimű czikk-
sorozat, mely az egyházi gyakorlat szempontjából tárgyalja az 
Apostolok cselekedeteinek legfontosabb helyeit (759.60 ; 93—6 ; 
1034—35 ; IO33 stb.). Minden textus magyarázata négy részből 
áll : az első az illető szöveg részletes magyarázata oly módon, 
hogy minden passzushoz idézi egy-egy tudós megjegyzéseit; a 
második részben két vagy több e textuson alapuló beszédnek 
vázlatát találjuk különböző szerzőtől; a harmadikban pár-
huzamos helyeket kapunk modern irók és költők műveiből, a 
negyedikben pedig a textusra vonatkozó irodalmat. Mindez na-
gyon érdekesen és tanulságosan van feldolgozva, laikus is érdeklő-
déssel olvashatja, a lelkész pedig egész sereg új szempontot 
nyer belőle. — H. Sayce, az assyriologia tanára Oxfordban, 
állandóan ismerteti a bibliai és orientális archaeologia újdon-
ságait. Ez ismertetéseknél világosabb és megbízhatóbb tájékoz-
tatást aligha találni másutt e tárgykörre vonatkozólag. 

A januári füzetben G. Aird Sím bizonyítgatja a Malta 
szigetén, Cittá Vecchia mellett levő katakombák keresztyén 
eredetét. — A márcziusi füzetben R. A. Falconer (Halifax) 
Péter I. levelét tárgyalja, Sir John C. Hawkins (Oxford) egy 
folytatólagos czikkben Lukács passioelbeszélését fejtegeti a 
synoptikus probléma szempontjából. — Áprilisben George Murray 
(Sauchie) egyházi beszédet közöl a hűtlen sáfár thémájáról, G. 
H. Box (London) a zsidó imádságos könyvet ismerteti, M. 
Power (Edinburgh) pedig Polykarp vértanusága dátumának meg-
állapításához járul új adalékkal. — A májusi számban folyta-
tódik Box czikke, ezenkívül közöl a szám egy beszédet a már 
nem élő W. A. Gray-tól II. Cor. l i 9 alapján. E. Nestle (Maul-
bronn) Lukács 957—61-re tesz szövegkritikai megjegyzéseket és 
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a Bibliatársulatnak kritikai apparátussal ellátott görög Ujtesta-
mentomkiadásáról szól. — A juniusi füzetben T. A. Gurney 
(Bristol) két oxfordi theologusnak, az elhúnyt Robert Campbell 
Moberlynek és Strongnak nézetét állítja egymás mellé az incar-
natiőra vonatkozólag, G. Murison (Toronto) pedig érdekesen 
fejtegeti Dávid király complex jellemét. — A juliusi füzetben 
B. Whitefoord, a salisburyi theologiai collégium vezetője az 
ugyanottani székesegyházban mondott beszédében Num. l l 2 9 
alapján a prófécia szükségéről beszél a modern korban. Figye-
lemreméltó kis czikk Θ számban D. Macrae Tode-é Jeremiás 
költőiségéről és elmés mondásairól. Ugyané számban kezdődik 
és a szeptemberiben fejeződik be W. Menzies Alexander (Glas-
gow) tanulmánya Pál apostol betegségéről. Arra az eredményre 
jut, hogy az apostol abban a betegségben szenvedett, melyet 
máltai vagy földközi tengeri láz néven ismer az orvosi tudomány 
és a melynek főbb symptomái a határozatlan időközökben, de 
legerősebben esőtlen időben fellépő láz, éjszakai deliriummal, 
fejfájás, fájdalom a csuklókban és izmokban, az emlékező tehet-
ség időnkénti gyengülése, bőrkiütések, hajhullás. — Az augusz-
tusi és novemberi számban G. G. Findlay (Leeds) értekezik 
János theologiájáról. Ugyancsak az augusztusi számban van 
James Moífatt közleménye, mely a modern irodalomból pár-
huzamos helyeket állít össze a hegyi beszédhez ; Π. B. Swete 
(Cambridge) a legújabb, második oxyrhynchusi fragmentum 
interpretálására tesz kísérletet. — A szeptemberi számban egy 
német tudós, a heidelbergi G. Grützmacher Cluny Péterről ír 
jellemzést. — Az octóberi számban a Buddhára és a buddhiz-
musra vonatkozó legújabb irodalom rövid ismertetésén kívül 
találjuk \V. M. Ramsay (Aberdeen) értekezését Pál apostol 
tarsusi polgárságáról. — A novemberi és deczemberi füzetben 
olvasható az elhúnyt W. Robertson Smith (f 1894) értekezése 
a zsoltárok fordításáról és a nyilvános templomi istentiszteletek-
ben való használatáról, Ramsay czikke János pathmosi szám-
űzetéséről, továbbá W. 0. E. Oesterley tanulmánya az Asteroth-
Karnaim helynévről, amely azt bizonyítgatja, hogy Astoret 
(Astarte), kit később babyloniai hatás alatt mint csillagisten-
séget imádtak a zsidók is, eredetileg a Kanaánban való letelepe-
déskor a juhokat és teheneket védő istenség volt s így az 
Asteroth-Karnaim névben a kos vagy a tehén szarvára van 
czélzás. 

Közli: S. A. 



Könyvismertetés. 

„Gyakorlati írásmagyarázat. A theologiai hallgatóságnak 
lelkésztársainak s az érdeklődőknek szíves figyelmébe ajánlja 
Ifj. Draskőczy Lajos ág. h. ev. lelkész". Eperjes 1904. Ára 
40 fill. 

Egy 8° ivre terjedő', igénytelen kis füzet, mely alig vonta 
magára a napi politika mozgalmai által teljesen lefoglalt köz-
figyelmet. A vallási és egyházi közvélemény hivatott közegei sem 
igen vettek eddig tudomást róla. 

Pedig tárgya a mennyire fontos, annyira időszerű. Evangeli-
zálni a mi teljesen megváltozott, mindinkább elvilágiasodó nemze-
dékünket, — ez az a nagy feladat, melynek megoldása csak a 
buzgó lelkipásztorkodás s az azt támogató szószéki igehirdetés 
útján sikerül. Vissza az örök igazság eredeti forrásához, az 
íráshoz ! az élet vize, mely abból fakad, üdítő hatással lesz a 
napi gond, a heti munka terhe alatt kimerült lélekre. 

De ez — úgy látszik — hangzatos szólammá lett köztünk. 
Abban egyetértünk kivétel nélkül, hogy az írás az igehirdetésnek 
alapja. De bizonyságot tesz-e erről a gyakorlat? Éppen nem 
meddő egyházi beszédirodalmunk termékei közt a valóban 
„biblikus" prédikációk száma aránytalanul csekély, sőt képviselve 
van köztük az a „műfaj" is, mely a morálizáló s filantropizáló 
ráczionálizmus rég begyepesedett ösvényén halad. Szárnyra bocsát-
juk theol. ifjúságunkat, útravalóul kiséri buzgó intésünk : „tuda-
kozzátok az Írásokat l" — de hogy e kincses bányában rejlő 
nemes ércet miként lehet napfényre hozni s miként kell úgy 
feldolgozni, hogy a lelkiháztartásban, a vallásos életforgalomban 
értékes, nélkülözhetlen eszközzé váljék, — azt kevesen tudják, 
mert az iskola falain kivűl nem igen volt alkalmuk e munka-
körrel megismerkedni. 

Theol. és egyházi irodalmunk körén belül legalább a homilétai 
czélt szolgáló írásmagyarázat nagyon gyéren van képviselve. S 
az e szakba vágó néhány munka is vagy egyes bibliai könyvekre 
terjed ki, vagy a bibliai igazságok előterjesztésének egyes 
műfajaira szorítkozik. Ilyenek Korén Pálnak a Jézus hasonlatait, 
csodáit, szenvedését s néhány bibliai könyvet magyarázó, teljes 
méltánylást érdemlő művei. 
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A bibliai szövegválasztás kérdése nem levén hazai á. h. 
evang. egyházunkban hatóságilag szabályozva, lelkészeink — 
kevés kivétellel — a hagyományos, ősrégi perikópákhoz ragasz-
kodnak. Ezek pedig mindeddig mostoha bánásmódban része-
sültek, legalább annyiban, mennyiben rendszeres és beható 
magyarázati munka nem ismerteti. A bold. Guggenberger János 
ráckozári lelkész úttörő' műve („A keresztyén egyház és a 
perikópák". Budapest 1888.) nem igen keltett figyelmet, külön-
ben ez sem bocsátkozik a régi perikópák gyakorlati értelmezé-
sébe, hanem szorítkozik az egyházi év ismertetésére s azon 
viszony megállapítására, mely a régi alapigék s az egyházi 
évszak uralkodó eszméje közt fennáll. 

Melegen üdvözöljük a kezeink közt levő kis füzetet. Újdonság 
az a szó betű szerint való értelmében. Előhírnöke az egy, a többi 
perikópákra is kiterjedő nagyobb munkának, melyre a lelkes 
szerző ebben, a Szentháromság utáni VIII. vasárnapra rendelt 
evangeliomi alapigét tárgyaló füzetben, hivja fel figyelmünket. 

Mutatványnyal, oly szemelvénynyel van dolgunk, melyből 
a szakértő következtetést vonhat a feltételesen igért mű irodalmi 
értékére. Tehát úgy a tárgy, valamint az iró iránt való tekintet 
parancsolólag követeli, hogy e füzettel behatóbban foglalkozzunk. 

Hogy e feladatnak megfeleljünk, röviden kell utalnunk az 
irányelvekre, melyeket a régi perikópák gyakorlati czélra való 
magyarázása terén, — a mi nézetünk szerint — szem elől 
téveszteni sem nem szabad, sem nem lehet. 

Bengel, a „Gnomon" ismert irója, e velős és szellemes 
pontban foglalja össze a gyakorlati Írásmagyarázat sikerének 
feltételét: „te totum applied ad textum, et textum totum applica 
ad te." Ez alig jelent mást, mint : a gyakorlati irásmagyarázóban 
egyesülnie kell a tudós exegetának az ügyes homilétával 

Ez elengedhetien feltételben rejlik a nehézség, melylyel e 
téren a lelkiismeretes munkásság találkozik. A szöveggel, annak 
úgy nyelvi, mint történeti értelme, annak úgy a kontextushoz, 
mint a kánon egyéb tartalmához való viszonya tekintetében, 
teljesen tisztában kell lennie annak, ki azt a lelki épülés czél-
jára értékesíteni szándékozik. Nem szabad egyedül a hagyományos 
fordítást alapul vennie, az eredeti szöveget s a tudományos 
exegezis leszűrt tiszta eredményét, amint az pozitív igazságokká 
jegeczesedett, kell ismernie. Annyiban exegeta a gyakorlati írás-
magyarázat mivelője is. A textus egyrészt az a kör, melyen belül 
minden pontot érintenie kell, másrészt az a korlát, melyen túl 
terjeszkednie nem szabad. Te totum applica ad textum ! 

De az exegeta csak útegyengetője a homilétának. A nyers 
anyagból építenie kell. Ez semmivel sem könnyebb, mint kutatni, 
összehordani és rendezni az anyagot. „Textum totum applica ad 
te!" — ez itt a nagy feladat. Ki oldhatja meg? A ki ismeri az 
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életet, annak kisérteteit, örömét, bánatát ; a népéletet, a nép 
észjárását, szívverését, — és a vallásos élet pszikhologiáját, 
amint az az élő társadalomban, a történelemben, az egyház 
fejlődésében, a család s az egyes ember és saját lelki világában 
megnyilatkozik. S végül a ki nemcsak ismeri, de szive egész 
melegével szereti s akarata osztatlan erejével szolgálja azt az 
egyházat, melynek híveit építeni óhajtja. Az irást megeleveníteni, 
a multat megjeleníteni, a biblia üdvtanait átültetni az élet 
talajába, az élet titkaiba bevilágítani a kijelentés fényével, szóval 
az irást s az életet egymáshoz közeli szoros viszonyba hozni, 
— oly feladat, melynek előfeltétele az írásban s a theol. tudo-
mányokban való teljes jártasság, valamint az életnek vallás-
lélektani tapasztaláson nyugvó alapos ismerete. 

A szövegnek exegetikai értelmezése s annak gyakorlati 
czélra való értékesítése közt megállapított viszonyból természet-
szerűleg folyik egy másik fontos -irányelv: a homiléta magya-
rázza a textust, hogy ennek termékenyítő elemeit a vallásos élet 
gyarapítása érdekében érvényesítse. Az exegezis tehát az eszköz, 
a lelkiépités a czél. Hosszas, részletes fejtegetés, a tudomány 
nehézkes apparatusát mozgósító bizonyítás, vagy polémikus 
kirohanás, amint ezzel egyes szakbavágó német munkákban 
találkozunk,1) a gyakorlati czélt szolgáló Írásmagyarázat s az 
egyházi beszéd terén alig van helyén. A homiléta a komoly 
irástanulmány útján nyert pozitív bibliai igazságokat hirdesse, 
— de arról, miért nem fogadja el a netán kifejezésre jutó ellen-
nézetet, önmagának adjon számot s ne untassa azzal a hallgatót, 
kinek „lélek és élet"-re van szüksége. Dibelius drezdeni egyházi 
főtanácsos, a berlini Domkandidatenstift fennállása ötvenedik 
évfordulóján a korszerű prédikációról olvasott értekezésében, e 
figyelemre méltó szóval érinti kérdésünket : „bizonyára félszeg 
eljárás, ha a prédikátor — ha szabad e kifejezést használnom 
— héber és görög, de nem német nyelven szól. Ha a Jordán 
folyó partján, a Kármel hegyén, vagy Korint városában soká 
késlelteti hallgatóit, a kiknek a Spree, az Elbe vagy Saale mel-
lékén, a Harc — vagy az Óriáshegység alján, Berlin vagy Leipcig 
városában van az otthonjuk. Ha a textust régészeti vonatkozá-
siban, az ókori viszonyok elnyújtott ismertetésével értelmezi, 
nem vévén eszébe azt, hogy nem mind az, amit a tanuló szobában 
szükségképen el kell végezni, a szószékre is való."1) Aranyszavak, 
melyek fent levezetett tételünket egy, úgy a tudomány, mint a 
lelkészkedés terén kiváló férfi tekintélyével megerősítik. Mellesleg 

') Ilyen a különben nagyon ajánlható : Lange J. P. „Theol. homilet. 
Bibelwerk-'-je (36 kötet. Bielefeld 1857.) és Nebe A. kiváló műve : „Die 
evang. Perikopen des Kirchenjahres wissenschaftlich und erbaulich ausgelegt." 
(3 kötet Wiesbaden, 3. kiadás 1886.) 

') L. „ Das Pfarrhaus" 1905. 9. lap. 
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jegyzem meg, hogy a hagyományos jelzés : „gyakorlati Írásma-
gyarázat" éppen az itt tárgyalt viszony alapján alig mondható 
megfeleló'nek, a mennyiben az írásmagyarázat mint eszköz alá-
rendelt viszonyban áll a homilétai czőlhoz. 

A homilétai érdek megkívánja azt is, hogy a szöveg tár-
gyalása egységes alapon történjék. Mi sem könnyebb, mint a 
textus egyes pontjaihoz tanulságos reflexiót,, épületes megjegy-
zést fűzni, a nélkül, hogy azokat a szöveg alapeszméje alapján 
egymással szervi, az az, egymást feltételező' s egymást kiegészítő 
kapcsolatba hoznők. Az ilyen tárgyalási mód lelki szemünk előtt 
feltár egyes mozaikszerű képeket. Az egyiknek benyomását eltörli 
a másiké, egymást felváltják, hogy hatásukat kölcsönösen meg-
semmisítsék. Találóan jellemzi e módszert Harms e humoros 
szóval: ily tanulságokkal az ember „betelik, de jól nem lakik." 
Kell központi eszmének lenni, mely körül a szöveg egyes elemei 
természet- és szükségszerűleg csoportosulnak. Alaphangja — 
mint az egyszerű dallam a zenei műalkotás minden részéből — 
kiérezhető legyen minden egyes részletből, a gyakorlati czélból 
való tárgyalás folyamán is. Az egységre való törekvés kifejezésre 
jut abban az általános szokásban, hogy a homilétai czélt szol-
gáló Írásmagyarázat munkásai a textus részletes tárgyalását, az 
eszméket összefoglaló tételek, az úgynevezett témák közlésével 
s ezeknek részekre való tagolásával egészítik ki. 

Nem mellőzhető e téren végül a liturgiái érdek sem. 
Nevezetesen feltétlenül kell követelményével számolni, hogy a 
perikópák, tehát az egyházi év bizonyos napjaira kitűzött bibliai 
szakaszok épületes tárgyalása munkájában az egyházi szónok-
nak segédkezet nyújthassunk. A prédikáció nem általános érte-
lemben vett vallásos tartalmú szónoki mű, sem nem magában 
véve bibliai alapon álló épületes elmélkedés, hanem az isteni-
tisztelet körében helyet foglaló, sőt mint annak főalkotó része 
a liturgia czélját kiválóan szolgáló szerv, egy szóval kultuszbeszéd. 
A kultusz pedig az egyházi év jellegét kell hogy visszatükrözze 
oly módon, hogy annak minden részében, kiváltképen főrészében, 
az igehirdetésben, az egyházi év uralkodó eszméje méltó kifeje-
zésre jusson. Éppen arra való tekintettel tartotta meg egyházunk 
a perikóparendszert, részint, mint magyarországi egyházunkban, 
változatlan régi hagyományos alakjában ; részint, mint a fejlet-
tebb egyházi viszonyok közt élő külföldi hitsorsosink körében, 
revideált, illetőleg egészen újjáalakított formában. 

A liturgiái érdeknek figyelembevételét különösen napjaink-
ban kell sürgetnünk. Az egyházi év eszméje mindinkább elhomá-
lyosul az egyházi köztudatban is. Kétszeres kötelességünk azért, 
hogy a vallásos kegyeletet ez irányban is fejlesszük ott, hol a 
külső viszonyainkat teljesen átalakított hatalmi tényezők nyomá-
sától függetlenül fejthetünk ki áldásos munkásságot. 
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A homilétai czélból tárgyalt perikópa alapeszméjének az 
egyházi év vezéreszméjéhez, — annak az előző ünnepnapi perikó-
pához, — továbbá az ugyanarra a napra rendelt evangeliomi és 
epistolai szakaszoknak egymáshoz, — valamint a textus tartal-
mának az azt megelőző vagy utána következő pontokhoz való 
viszonyát már csak azért sem szabad figyelmen kivűl hagyni, 
mert e viszonyhoz az egyházi év eszméjével kapcsolatos életre 
való, a lelki építésre nagyon alkalmas eszméket fűzhetünk. 

Megfelel-e i f j . Draskóczy Lajos munkája ezen elveknek? e 
kérdésre általánosságban kedvező választ adhatunk. Ő rövid 
bevezetés után a perikópát pontról pontra magyarázza, alkal-
mazza és egységbe foglalja. 

A bevezetésben kiindul az evang. perikópa és epistola, 
valamint az előző vasárnapok egyikének evangelioma közt 
fennálló rokoni viszonyból, rövid s helyes úton rátérvén tárgyára. 
Az első vers (15) tárgyalását jól közvetíti a megelőző szakaszra 
való utalással. A „szoros kapu" s a „keskeny út" fogalmához, 
fűzi az intő szót : „őrizzétek magatokat a hamis prófétáktól !" 
kik az üdv kapuját tágítják, a boldogulás útját könnyítik. 

Az egyes pontok közti logikai kapocs mindenütt ki van 
emelve. Kevésbbé sikerült az első (15) és második (16) vers közti 
átmenet. Itt közvetítés nélkül szól magáról az allegorikus képről 
(fa gyümölcs) a nélkül, hogy ezt a főeszmével szervi kapcso-
latba hozná. 

Exegdai tekintetben is megfelel e munka az irányában 
támasztható kívánalomnak. Különben is a kérdéses szakasz 
egyike azoknak, melyek a tudományos exegezis terén sem szol-
gáltatnak eltérő nézetek nyilvánítására alkalmat. Egyes részlet-
kérdések, melyek a perikópa tartalmának lényegét nem érintik 
(p. o. „a te nevedben" Károli szerint, eltérőleg az eredetitől : „a 
te neved által" 22. v.) itt tekintetbe nem jöhetnek. 

A szöveg magyarázatával karöltve jár annak a gyakorlati 
czélra való értékesítése. De rokonszenves írónk mind a két irány-
ban abba a hibába esik, hogy túlságosan részletez és színez, 
minek hátrányos következménye, hogy felesleges anyaggal terheli 
munkáját, ismétlésekkel megnehezíti az eszmehaladást s az 
anyaghalmazzal elhomályosítja a főeszmét. Ε hiba különösen a 
„hamis próféták" jellemzésében tűnik szembe. Lapokon át foglal-
kozik e kedvencz tárgyával, az ó és újszövetségi iratokból merített 
túlsók idézettel. Kiszínezve képét s kiterjeszkedve a tárgyával 
csak laza kapcsolatban levő mellékvonásokra (p. o. az „eszes-
ség"-ről szól az 5. lapon, vagy az ítéletről szólva, hivatkozik 
Luk. 18 r. 11—12 v. nyomán a képmutató farizeus imájára.) 

Az eszmék összefoglalása a munka végén eléggé sikerült. A 
közölt disposiciók jók, részben szépek is. Csak egy-kettő esik 
kifogás alá. A képes beszédbe öltöztetett részek jelzése csak 

Theol. Szaklap. I I I . évf. 1 3 
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akkor igazán szép, ha egységes. „A farizeusokat könnyen megis-
merheted — ez az egyik téma — mert lehelletük méreg, gon-
dolatuk bűn, szavuk zengő' érez, tettük képmutatás." A képes 
kifejezéseknek az 1. és 3. részben (lehellet, zengő érez) nem igen 
felel meg a 2. és 4. rész prózai formulázása. S a „lehellet" alatt 
mit értsünk ? Ilyen a IX. sz. a. disposició (sziv, vallástétel, 
gyümölcs), valamint a XI. sz. is (ruházatuk, életük, végök.) 
Egyébkint a disposiciók rövid, velős, választékos nyelvű mon-
datokba öntve, nagyon emelik a munka értékét. 

Még csak nyelvi tekintetben koczkáztatunk néhány meg-
jegyzést. írónk elég világosan terjeszti elő gondolatait. Nyelvében 
itt-ott inkább a szónoki lendület mint az egyszerű közlés jellege 
jut kifejezésre (1. 11. 16. 17. lap). Irálya nagyon is virágos, 
túláradozó és sok benne a drasztikus kifejezés és szólam 
(„bíboros tolvaj," „erénycsőszei," „birószék harsonája;" „a hatalmas 
dolgok látszata az igaz próféták glóriájával övezte fejüket a 
hályoggal takart beteg szemek előtt," 1. különösen a 10. lapon az 
utolsó pontot 0 

Értelemzavaró sajtóhibákkal is találkozunk (5. lapon 1 Ján. 
2, 18. 19. v.; a 21. lap 2. bekezdésének első mondata is való-
színűleg a szedő gondatlansága miatt lett érthetetlenné.) 

A szerző mint az előszóban maga is mondja, több idegen 
forrásból merített. De ő tudatosan s önállóan szemelte ki s 
dolgozta fel az összehordott gazdag anyagot. S teljesen igaza 
van abban, hogy e munka az ő egyéniségének bélyegét viseli 
magán. A hibák, melyekre felhívtuk figyelmét, az egyéni sajá-
tossággal állnak kapcsolatban. Ezek nem vonnak le semmit 
munkája értékéből. De emelni fogja azt, ha a szerző mun-
kájának kívánatos sikere érdekében figyelmeztetésünket oly 
szives készséggel fogadja, a mily szíves örömmel mi őt e téren 
üdvözöljük. 

Melegen ajánljuk a szakkörök figyelmébe. 
Poszvék Sándor. 

Dr. Luther Márton müvei. A reformátió négyszázados fordu-
lójának örömünnepére és emlékezetére kiadta a Luther-társaság. 
Sajtó alá rendezte Dr Masznyik Endre. I. R. I. kötet. Pozsony. 
Wigand. 1904. 461 oldal. Ára 6 korona. 

Mikor először kézbe vettem a fordításnak megjelent ezen 
első kötetét, a fordítás egyik-másik helyén megakadt a szemem. 
Egy lapocskára észrevételeket kezdtem jegyezgetni. De ettől 
hamar elment a kedvem. Mikor mások lelkiismeretes, derék 
munkát végeztek, nagyon kicsinyesnek tetszett, hogy itt-ott 
fennakadjak a munkájukon csak azért, mert azt nem 
látom minden ízében tökéletesnek. Jegyzéseimet tűzbe dob-
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tam. Akaratom ellen történik, ha azt amit egyszer meg-
semmisítettem, itt mégis felújítom. Tudják ezt mások is, 
hogy egyenes felkérésre fogok a munka bírálatába. Jól tudom, 
hogy könnyebb dolog a más munkájában hibát találni, mint jó 
és érdemes munkával gyarapítani szegény egyházi irodalmunkat. 
De talán ép a hibákra vagy fogyatkozásokra való rámutatás 
ösztönöz némelyeket arra, hogy magát a könyvet is kezükbe véve 
kutassák az észrevételek helyes vagy helytelen voltát és ily 
kerülő' úton a különben rejtve maradt kincsekre is ráakadjanak. 
S mert a leggondosabban kezelt kertben is akadhat észre nem 
vett csalán, a kertész sem veheti rossz néven, ha valaki őt arra 
figyelmezteti, s viszont, ha a figyelmeztető tévedt, akkor ő is 
köszönettel veszi a felvilágosító magyarázatot. 

Ily szempontokkal fogtam hozzá a Dr. Masznyik Endre 
szerkesztésében megjelent s a Luther-társaság által kiadott 
fordítás első kötetének biráló ismertetéséhez. De ezúttal csak kis 
részlet az : a bevezetés és a 95 tétel fordítása, a mit tüzetesebb 
vizsgálat alá vehettem. Ezekhez a következő megjegyzéseket teszem. 

A kötet 10. lapján — Luther első (1539. évi) előljáró 
beszédében — olvasható: „De most immár nem térhetek ki 
előle és mert köszönetlen is ki akarják adni (bizony nem valami 
nagy dicsőségemre) összegyűjtött munkáimat, számot vetek 
értékükkel." Az eredetit — sajnos — nem idézhetem. A Köstlin 
művében (1903. évi kiad. II. köt. 429. 1.) található kivonat szerint 
Luther összegyűjtött munkáinak kiadása történik „ohne mein 
Dank und mir wenig zu Ehren." — A „Dank" mai értelme : 
köszönet. Régebben tágabb volt a szónak értelme (danken — 
denken, Dank — Gedanke), a „valamire gondolást" is kifejezte, 
így az „ohne mein Dank" azt is jelenthette : a nélkül, hogy rá 
gondoltam volna, vagyis: eszem ágában sem volt. Ugyanily 
értelemben fordul elő ez a szó az „Ein feste Burg" kezdetű ének 
utolsó versében : „Das Wort sie sollen lassen stahn und kein 
Dank dazu haben" . . . . az Igét ne bántsák, eszükbe se jusson 
(rá se gondoljanak), hogy állóhelyében megingathatnák . . . . 

Tekintettel a hires 95 tétel fordítására — de nem ám csak 
erre — kívánatosnak tartom a terminusok következetes, szabatos 
használatát. Jól tudom ugyan, hogy a következetességet túlságba 
vinni itt sem szabad; de a mennyire az értelem megengedi, 
szeretném a magyarban is ugyanannak a szónak megismétlését 
látni, a mellyel a latin szerint ugyanaz a fogalom egyszer-két-
szer már meg volt jelölve. Nem vonatkoztathatom ezt az 1. és 
a 2. tételben előforduló „poenítentiá"-ra, a melyre a magyarban 
talán nem is találhatunk egy közös kifejezést ; maradjon tehát 
az elsőben „megtérés", a másodikban „bűnbánat." De azt nem 
látom szabatosnak, mikor a 21. tételben az „indulgentiae" — 
búcsú, a 30. tételben (II, 5.) a „remissio" is búcsú, — a 33.-ban 

13* 
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(II, 8.) a „venia" ismét búcsú, mig a 38.-ban (II, 13.) a „remissio" 
már nem búcsú, hanem bűnbocsánat, a 32.-ben (II, 7.) a „litterae 
veniarum" már nem búcsúlevelek, hanem bűnbocsátó cédulák ; 
a 42.-ben (II, 17.) pedig a „redemtio veniarum" ismét búcsú-
vásárlás. 

A „culpa" a 6. tételben csak vétek, a 36.-ban (II, 11.) már bűn. 
A „veniarum largitas" a 39. tételben (II, 14.) a búcsú 

bőséges áldása, míg a reákövetkező 40.-ben (II, 15.) a búcsú kegye (!). 
Ε mellett enyelgés számba mehet az „indulgentiarum 

commissarius" felemlítése, a ki a 21. tételben búcsúhirdető, az 
52.-ben (III, 2.) búcsúbiztos, a 69.-ben (III, 19.) a bűnbocsánat 
biztosa. Azt hiszem, a „biztos" szó se sokkal régibb keletű, mint 
a „bizományos" vagy akár az „ügynök." Talán lehetne Tetzelt a 
mainzi érsek bizományosának vagy megbízott ügynökének ne-
vezni és hasonló értelemben a „búcsúbiztost" is módosítani ? 

Vessünk pillantást egyes tételekre ! 
6. A „legfeljebb" értelme nem egyezik a „nisi" értelmével. 

Ε szócska a magyarban az eredetinek értelmét lényegesen módo-
sítja. A „casus reservatos sibi" igy van fordítva : oly esetekben, 
a mikre nézve az intézkedés joga reá van ruházva. De ki 
által legyen az intézkedés joga a pápára ruházva? Ha más 
valaki által, akkor az eredetiben ei-nek kellene állani; ha ön-
maga által, akkor egyszerűen és szó szerint igy mondhatjuk : 
oly esetekben, a melyeket magának fenntartott. 

8 „a holtakat . . . . semmivel sem szabad terhelni." 
A „morituri" nem holtakat jelent, hanem haldoklókat. Ezekre 
szól a következő tétel is. 

9. „Articulus mortis et necessitatis" — magyarul igy 
olvassuk: a halál hitcikkelye és az utolsó gyötrelem. Az „arti-
culus" nem csak hitcikkelyt jelent, hanem időpontot is. Különösen 
pedig az „articulus mortis" annyi mint: a halál órája, a halál 
pillanata. A „necessitas" pedig nem az utolsó gyötrelem, hanem 
csak szükség, ha tetszik végső szükség („die aeusserste Not",) a 
mi más is lehet, nem csak az utolsó gyötrelem. 

10. A „bűnbánati törvényekkel" már a 8. tételben talál-
koztunk. Ott a latinban „Canones poenitentiales" áll ; itt pedig: 
„Poenitentiae canonicae." Nem tekintve azt, hogy csak némi 
merészséggel lehet a „ canon "-t egyszerűen törvénynek venni, 
a 8. tételben még megállhatnak a „bűnbánati törvények" ; de 
itt a 10.-ben sehogy sem. Itt ugyanis nem törvényekről, hanem 
bűnbánatról (talán helyesebben mondva: vezeMésről) szól az 
eredeti szöveg, mely a kánonok szerint történjék „in 
purgatórium" (nem : in purgatorio, a mint ezt a fordítás értette) 
— tisztító tűzre szóló vezeklést róttak némely papok a már 
haldoklókra, — és ezt nevezi Luther gonosz eljárásnak. 
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11 „változtatható" — mutanda (poena canonica) — 
németül : „dass man sollte . . . . verwandeln" — tehát: változ-
tatandó. 

16. „Szerintem" — „videntur" — talán: „véleményem 
szerint" — vagy : „ugy látszik, hogy" . . . . 

18. A fordító a 17. tételből helyesen pótolta a „lelkeket" ; 
csakhogy a tiszta értelem megkívánta volna a fogalom teljes 
pótlását: animae in purgatorio — a lelkek a tisztító tűzben. . . . 

36. (II, 11.) . . . . „megnyeri" nem csak, hanem már el is 
nyerte, birja — „habet remissionem plenariam." 

41. (II, 16.) . . . . „a szeretet más egyéb jó cselekedetei" — 
a „caeterát" elég vagy „mással" vagy „egyébbel" fordítanunk; de 
kettő közül az egyik feleslegesnek látszik. 

43. (II, 18.) „mutuans egenti" — ,,a ki a szűkölködőt meg-
segíti" . . . . ta lán: a ki kölcsönt ad a szűkölködőnek 

45. (II, 20.) . . . . non indulgentias papae, sed indignationem 
Dei sibi vendicat. Németül: ladet auf sich Gottes Ungnade. 
Alighanem ezt tarthatta inkább szem előtt a fordító, mint a 
latin szöveget, midőn azt mondja, hogy „magára zúdítja az Isten 
haragját." A „sibi vendicat" (vindicat) nem jelent többet, mint 
„a maga részére igénybe vesz," magáévá tesz. Itt semmi zúdítás 
vagy más erőszakosság nincsen. 

48. (II, 23.) Papa sicut magis eget, ita magis optat 
. . . . pro se devotam orationem . . . . magyarul : a pápa 
. . . . a mint nagyobb súlyt fektet az ájtatos imádságra, 
ugy inkább kívánja is azt . . . . Ha ugyan az előttem levő latin 
szöveg helyes, a miben nem kételkedem, talán inkább igy lehetne 
azt magyarra fordítani: a pápa . . . . a mint inkább reá van 
szorulva (eget), ugy inkább is óhajtja, hogy érette (pro se) alázattal 
(vagy ájtatosan) imádkozzanak 

51. (III, 1.) Az „inkább" az eredetiben nincsen meg. Csakis 
tévedésből kerülhetett a magyar fordításba. Nélküle a mondat 
tiszta, világos, befejezett mondat, mig e szócska csak előrészét 
jelzi a mondatnak, melynek kiegészítő utórésze hiányzik. 

78. (IV, 3.) . . . quilibet Papa maiores habet — magyarul : 
bármely pápa is különb bűnbocsánattal rendelkezik. A főnév az 
előző tételből volt pótolandó ; ott azonban nem áll maiores 
indulgentias vagy venias, — hanem : maiores gratias. — „ . . . 
virtutes, gratias curationum etc.," — magyarul : kegyelmi erőkkel, 
a gyógyítás adományaival stb A fordítást jónak lehetne minő-
síteni, ha az eredeti igy szólna: virtutum gratias, largitiones 
curationum etc. 

82—88. (IV, 7—13) A kezdő szócskák a latinban : „scilicet 
. . . . item . . . . item" . . . . oly igénytelenek, mindennaposak, 
hogy ne mondjam jelentéktelenek, hogy teljesen beérném azzal, 
ha a magyarban is hasonló igénytelenséggel ott állana első 
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helyen a szokásos „például", a többi helyeken : „vagy" . . . . 
„vagy pedig" . . . . Épen nem tartom indokoltnak első helyen a 
keresett (és kissé rátartó) „Teszem azt"-ot. A hatszor ismétlődő' 
„Szintazonképen" pedig már az én (meglehet rosz?) Ízlésem 
szerint oly torzalakítás, melynek egyetlenegyszeri használata is 
sok a jóból. Nem is emlékszem, hogy ezt a szót valamikor akár 
a nép szájáról hallottam volna, akár nyomtatva láttam volna. 
Tűrhetőbb volna : „hasonlóképen". 

83. (IV, 8.) A helyett, hogy e tétel fordítására észrevételt 
tennék, esetleges összehasonlítás végett megpróbálom annak 
magyarra fordítását — ilyformán: „Miért maradnak érvényben a 
halottak üdvéért rendelt évforduló gyászünneplések és miért nem 
adja vissza (a pápa), se visszavenni nem engedi az értük hagyo-
mányozott javadalmakat, a mikor immár nem igazság, a meg-
váltottakért imádkozni ?" 

A kötet végén a 441. lapon álló jegyzetekből megtudjuk, 
hogy Sz. Ágoston meghalt 420-ban. Hase egyháztörténelmi tan-
könyvéből pedig az tanultuk, hogy Ágoston 429 körül irta 
„Retractationes" című munkáját és meghalt a 430. évi aug. 28-án. 

A 443. lapon olvasható 11. és 12. szám alatti jegyzeteket 
nem csak feleslegesnek találom, hanem helyteleneknek is, a 
mennyiben azokban a tételekben, melyekre vonatkoznak, sem a 
Luthernek imputált ingadozást, sem a szentek felesleges jó csele-
kedeteinek tagadását kifejezve nem látom. 

Stettner Gyula. 

Az apostolok cselekedeteiről irott könyv. Uj-szövetségi iro-
dalomtörténeti tanulmány theol. akad. magántanári vizsgálatra 
irta Harsányi István. Ára 2 Kor. 40 fill. kapható szerzőnél 
Sárospatakon. 

Ily cimű tanulmány jelent mog legközelebb a fent meg-
nevezett fiatal szerzőtől, hogy ő is beleszóljon abba a kritikailag 
még nem egészen eldöntött kérdésbe, hogy a Csel. könyvének 
milyen értéket tulajdonítsunk. Legutóbb különösen Blass hallei 
tanár tűzte napirendre ezt a könyvet (1894. év Studien u. Kri-
tiken c. hallei folyóiratban), a mennyiben a codex D-nek az 
ismert recepta és kritikai kiadásokétól sokban különböző szöve-
gét összehasonlítván ugy találta, hogy az kétféle alakban maradt 
reánk, melyek mindegyikének sajátos eredeti jellemző tulajdon-
ságai vannak, minélfogva egykönnyen el nem dönthető, hogy 
melyik a hitelesebb s többet érő. Annál az élénk érdeklődésnél 
fogva, a mely a német tudósokat jellemzi (legutóbb tapasztal-
hattuk a Delitzsch által támasztott irodalmi háborúságnál), ter-
mészetes jelenség, hogy a kérdéshez, mondhatjuk igen fontos 
kérdéshez sokan s köztük kiváló nevű tudósok szóltak hozzá. 
S miután a szöveg hitelességének eldöntése a szerkesztésre vo-
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natkozó egyéb kérdésektől alig választható el, ez okból lassan 
belevonattak a diskussziőba a könyv keletkezésére és hiteles-
ségére vonatkozó összes kérdések. Ily módon tárgyalja a Csel. 
könyvét Harsányi is. 153 oldalra terjedő műve a következő 6 
szakaszra és egy függelékre oszlik : 1. Az Ap. Csel. ről irott könyv 
adatainak történeti hitelessége. 2. Az Ap. Csel. irott könyv célja 
3. Az Ap. Csel. irott könyv forrásai. 4. Az Ap. Csel. irott könyv 
szerzője, szereztetési ideje és helye. 5. Az Ap. Csel. i. k. kétféle 
szövege. 5. Az Ap. Cs. i. k. adatainak chronologiai meghatározása. 
Befejezés. Végül függelék (134—153 oldal). Ε szakaszokat meg-
előzi egy rövidke bevezetés, a melyben elmondja, hogy a Csel. 
k. nem részesüt kellő figyelemben, pedig nagyon érdekes könyv, 
a miben túloz, mert különösen Baur óta nagyon sokan és be-
hatóan foglalkoztak e művel, a minthogy a nagyon fontos, sok-
szor s legkülönbözőbb eredménynyel tárgyalt synoptikusi kérdés 
újból meg újból kényszeritette a theol.-okat az Actával való 
foglalkozásra. Nem áll meg tehát ez a tétel: „hét pecséttel le-
zárt könyv ez még ma is a kritikusok előtt", a mit különben 
maga a szerző is megcáfol kiadott monográfiájával. 

A mű felosztásában nem tudok egyezni a szerzővel. Néze-
tem szerint mindaddig nem lehet a Csel. adatainak történeti 
hitelességéről szólani, a mig előzetesen a forrásaival, céljával s 
általában szerkesztési körülményeivel nem jöttünk tisztába. Szer-
zőnk a maga felosztásával elébe vág azon kérdés eldöntésének, 
hogy történelmi értéke azoktól a forrásoktól függ, a melyeket 
felhasznált s attól, hogy miként használta fel őket. így tehát 
különösen a 3-ik és 2-ik részt előbb kellett volna tárgyalnia. 
Kitűnik ez mindjárt Jézus mennybe menetelének történeti tár-
gyalásánál, a melyről minden közelebbi megokolás nélkül azt 
állítja, hogy 2-ik századbeli hitrege, holott ennek eldöntése csak 
akkor lehetséges, ha előbb tisztában vagyunk a Csel. szerkesz-
tési viszonyaival nevezetesen pedig forrásaival, melyeket felhasz-
nált. Hasonlóan áll a dolog a Csel. írójának beszédeinél s egyes 
történeti adatainál (pl. a pünkösdi ünnep története), a melyeknek 
tárgyalásában maga az iró megjegyzi, hogy hitelességűk tekin-
tetében csak később, más kérdések eldöntése után mondhat 
végleges ítéletet (12. old. 14. sor felülről; 13. old. 10. sor felülről, a 
Josefussal való rokonság, páli levelekhez való viszony s ezek 
alapján az egyes tört. adatok hitelességének eldöntése, mielőtt e 
viszonynyal megismerkedtünk.) — Terjedelmét tekintve ez a sza-
kasz a mű leghosszabb része (több mint fele az egésznek) ; végig 
megyen az egész Csel. könyvén s vizsgálja főbb adatait össze-
hasonlitve azokat első sorban a páli levelekkel, de azután más-
honnan vett adatokkal és körülményekkel. Ismer ugyan néhány 
müvet a Csel. legújabb irodalmából is, általános irányát tekintve 
azonban a tübingai iskolának hatása uralkodik benne. Azzal az 
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elmélettel, hogy az első keresztyénségben ádáz harcok dúltak a 
zsidó- és pogány ker. párt között, nem tud szakítani s azt hogy 
a Csel. könyve már az első század utolsó vagy utolsó előtti 
tizedében keletkezhetett, nem tudja elfogadni. Hogy az első ke-
resztyének között voltak nézeteltérések s hogy a ki nem forrt 
ker. világnézet elég anyagot nyújtott a különböző nemzetekből, 
vallásokból s különféle miveltségű körökből összekerült keresz-
tyéneknek, az kétséget nem szenved ; de hogy ezek az ellentétek 
oly nagyok és általánosak lettek volna, mint a tübingai iskola 
tartja, az lehetetlen már csak azért is, mivel ily viszonyok között 
a ker.-ségnek önásta sírjában el kelett volna pusztulnia. Képte-
lenség, hogy ily körülmények között Pál Jeruzsálembe eljárjon, a 
jeruzsálemi ker. szegényekről gondoskodjék s gyülekezeteiben 
volt zsidók is lehessenek nagy számmal. Nem osztom nézetét, 
hogy a könyvben levő beszédek mind a Csel. Írójának készít-
ményei ; ellenkezőleg ő azokat nagyobbára készen találta s csak 
szükség szerint simítással felhasználta. A pünkösdi csudás be-
szédben levő gondolatokat a ker.-ségnek a pogányok között is 
való elterjedését illetőleg összeegyeztethetőnek találom Péternek 
gondolkozásával, a mely tulajdonkép krisztusi, mert nézetem 
szerint az ev.-ot már Jézus is egyetemesnek, az összes népekhez 
szólónak tartotta ; Pálnak érdeme pedig az, hogy ő magát ennek 
az eszmének teljes propagálására Istentől elrendeltnek s Krisz-
tustól elhivottnak tartotta és volt nemcsak bátorsága, de készültsége 
is az igének a pogányok között való hirdetésére. Nem osztom 
azt a nézetét sem, mintha a Csel.-irója a communismust az ős 
ker. egyházban jelentkezett szokásnak rajzolná (Csel. 2, 44—45), 
mert az exegesis szabályainak kellő figyelembe vétele mellett ez 
ki van zárva. Szó szerint véve a verseket nem fejeznek ki com-
munismust, a többi szakaszokkal való összefüggésük pedig kizárja 
annak létezését. — A könyv első 5 fejezetére kimondott Ítéletét 
nem irom alá (1. 18. old.), mert lehetetlenségnek tartom, hogy po-
gányszármazásu iró, a ki a Csel. könyvének 2-ik részét (különö-
sen 15. fej.-től kezdve) is irta, az első öt s tovább menve a 13. 
fej.-ig terjedő zsidóskodó hebraistikus izű részleteket önállóan 
irta volna. Inkább tudnám ezt feltételezni a mű 2-ik részéről. 
Az első részben feltétlenül meg kell követelni létező irott forrá-
sokat, a melyeknek ő csak összeállító feldolgozója volt. De a 
könyv többi részeiről sem tartom beigazoltnak szerzőnk azon 
állításait s érvelését, hogy majd ez, majd amaz nem hiteles, 
mert a hagyományból van véve vagy mert Pálnak irataival nem 
áll egészen összhangban. Annak alapján, hogy valaminek forrását 
nem ismerjük s a közelebbi adatok valamely tény igazolására 
hiányzanak, senki sincs feljogosítva azoknak hűségében kétel-
kedni, ha csak képtelenségeket s lehetetlen dolgokat nem fog-
lalnak magokban. Arra sincs jogunk, hogy Pálnak leveleit min-
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denütt feltétlen tekintélyként szembe állítsuk a Csel könyvével, 
mert adatok dolgában annyi a hézag és homályosság ezen apos-
tol irataiban, hogy inkább kell törekednünk az összeegyeztetésre, 
mint sem az ellentétek túlzott kiélesitésével kevés adatainknak 
elvetésére. István vértanú történetét s beszédét helyesen bírálja 
el a szerző, de már helytelennek tartom a πλην των ώιοστόλων-
hoz fűzött magyarázatát, mely szerint ha a keresztyéneket üldöz-
ték, első sorban a vezetőket igyekeztek eltenni láb alól, igy tehát 
nem igen lehetséges, hogy a többi ker.-ek elmenekültek a vidékre, 
az apostolok pedig Jeruzsálemben maradtak, hanem annak el-
lenkezője áll. Helyes exegesis szerint a hely értelme ez : A ker.-
ek üldözésében az ap.-ok hűségesen kitartottak s mig a többiek 
elmenekültek, ők Jeruzsálemben maradtak. Az ap.-ok másként 
nem is cselekedhettek, ha jó példát akartak mutatni. Simon 
Mágus történetének magyarázatát sem helyeslem, mert képtelen-
ségnek tartom, hogy a Csel. szerzője Pállal azonosítsa, a kinek 
ő hű követője. Pál megtérésének magyarázatára vonatkozólag 
röviden csak azt jegyzem meg, hogy az erre vonatkozó 3 elbe-
szélés közötti eltéréseket a Csel. könyv szerkesztési viszonyainak 
kellő mérlegelése mellett nagy fontosságuaknak tekinteni nem 
lehet s a visio hypothesise Pál megtérését egészen önkényesen 
magyarázza. Hogy Pálnak damaskusi és arabiai tartózkodása 
s jeruzsálemi utazása tárgyában különbség van a Csel. és Gal. 
levél előadása között, azt minden elfogulatlan olvasó elismeri, 
de már a Kornelius történetének méltatásában nem tudom kö-
vetni a szerzőt (Csel. 10 —11 ; a mű 27. oldalán). A gal. levél-
nek (2. fej.) elbeszélése engem csak megerősít abban, hogy Péter 
nem volt az az elfogult zsidóskodó apostol a kinek rend szerint 
tartják, mert lehetetlenség feltenni róla, hogy Antiochiában a 
volt pogányokkal tartott s csak a jeruzsálemiek hatása alatt 
ment volna át a zsidóker. párthoz, ha túlzó zsidókeresztyén. Az 
apostoli konventre szükség volt, mert a jeruzsálemi ker.-ek más 
nézeten voltak s mert a kérdést, hogy a pog. ker -ek jogosult 
tagjai-e a Krisztus egyházának épp abból a tekintetből kellett 
eldönteni, hogy kötelezők-e rájok a zsidó ceremoniális törvények? 
Péternek konventi szereplése is az ő engedékeny universalis 
gondolkozása mellett bizonyít. így véve a dolgot Kornelius tör-
ténete hiteles lehet s annak igazolására szolgál, hogy Péter a 
jer.-ekkel szembehelyezkedve pogányokat is vett fel a ker. egy-
házba. Mint Jézus közvetlen tanítványa csak nem értette félre 
az urat annyira, hogy a pogányokat nem tartotta volna felvehe-
tőknek a ker.-ségbe ? Ha Jézus maga sem ragaszkodott szigorúan 
a zsidók ceremóniáihoz, miért kellett volna ragaszkodnia Péter-
nek? Az apostoli konvent hitelességét illetőleg nem tartom az 
erre vonatkozó két közlést egymással ellentétben állónak s ebben 
nagyjában igazat adok szerzőnknek. A Gal. 2,10 idevont magya-
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rázata azonban nemcsak téves, hanem nyelvtan és nyelvellenes ; 
az αυτό τοντο nem jelenti 'soha „épen akkor" hanem „ugyanazt, 
ugyanazért" különösen ha dg áll előtte. Hivatkozott helyen lexi-
kális megfelelő értelme ez : „mely dologban törekedtem is, hogy 
ugyanazt tegyem" körül· irás nélkül „és én buzgólkodtam is 
ebben a munkában" ; megfelelő Masznyik fordítása is : „és rajta 
is voltam, hogy no azt megcselekedjem," de a komolyság rová-
sára eső s indokolatlan „no"-nak elhagyásával. A XVI. fejezet 
magyarázatát sem tudom elfogadni. Abból, hogy Pál apostol a 
filippibelieket legjobban szerette, képtelenség azt következtetni, 
hogy ott nem üldözték. Én az ellenkezőjét sokkal jobban követ-
keztethetem belőle t. i. azt, hogy mivel annyi sokat szenvedett 
a filippii gyülekezetért s az hozzá ragaszkodott, annál fogva mint 
szenvedésekkel szerzett gyermekéhez nagyon ragaszkodott (lásd 
52. és 53. ol.) A XX íej.-ben levő miletosi beszéd elvetését nem 
tartom jogosultnak ; tartalmilag egyezik Róm. 16 kifejezett rossz 
sejtelmeivel, a melyek be is következtek. A felhozott példák 
eléggé igazolják azt, hogy a szerző a Csel. könyvével e szakasz-
ban sok 'helyütt önkényesen s következetlenül bánt el, minél 
fogva az egyes történeti tények hitelességére vonatkozó követ-
keztetéseit nem tartom eléggé indokoltaknak s jogosultaknak. 
Nézetem szerint ily rövid szakaszban nem is lehet elég alaposan 
feldolgozni a Csel. tartalmát. A mű 2-dik szakasza a Csel. köny-
vének céljáról szól. Tudjuk, a szent író nem mondja meg, mit 
akar a munkájával; a búvárkodó theol.-ok azonban kutatva 
kutatják sajátos célját s kiki a maga álláspontja szerint más és 
más tendentiákat tulajdonit neki. Szerzőnk több nézet ismerte-
tése és kritikai elbírálása után Pfleiderer nézetéhez csatlakozik, 
a mely szerint az író a ker. hitet akarta megvédeni „a pogány 
világ, különösen a római államhatalom előtt." Bizonyítását nem 
tartom meggyőzőnek, mert az egyes történeti adatok csak kis 
részben szólnak e mellett, nagyobb részükben vagy semlegesek 
vagy ellene szólnak. Körülbelül annak a felfogásnak lehet igaza, 
a mely szerint az író a ker. egyház történetét állítja szemeink 
elé fő eg Pál és Péter mint két főapostol személyének előtérbe 
tolásával természetesen azért, hogy olvasói okuljanak s buzdul-
janak rajta. Nagyon fontos szakasza a műnek a 3-ik, mely a 
Csel. könyvének írott forrásairól szól. Megismertet Schwanbeck, 
Spitta, Clemen és Hilgenfeld hypothesiseivel s miután azokat 
elvetette, áttér annak bizonyítására, hogy a Csel. könyvének for-
rásai 1. a páli levelek, különösen a galata levél 2. az u. n. „mi" 
forrás, 3. Josefus müvei 4. a szóbeli hagyomány. Az első pontra 
nézve megjegyzem, hogy szerzőnk semmivel sem bizonyítja, hogy 
a páli legelek a Csel. forrásául szolgáltak volna. A glossolalia, 
Pál üldözése, megtérése, egyes utjai sat. sat. oly csekély érintke-
zést mutatnak a páli levelekkel, hogy ez alapon forrásokul nem 
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tekinthetők. Mint Pál útitársa ismerhette az apostol működését 
nagyjában s innen magyarázandók az egyező vonások ; az elté-
lések meg határozottan ellent mondanak a páli levelek felhasz-
nálásának. A 2. pontot illetőleg megjegyzem, hogy ez a forrás 
nem csak azokban a részletekben szolgáltatott anyagot, a melye-
ket „mi" részleteknek szoktunk nevezni, hanem a mű más ré-
szeiben is. Ε szakaszoknak szerzője Lukács, a ki egyúttal a Csel. 
könyvét is szerkesztette. A 3-ik forrást illetőleg szerzőnk nagyon 
könnyen hívőnek mutatja be magát, amikor a közölt párhuzamos 
helyekről azt hiszi, hogy azok a Csel. könyvének Josefustól való 
függését igazolják. Hátha mindkettőnek közös forrása volt, vagy 
ha ellenkezőleg a Csel. könyvét használta Josefus ? Midőn a le-
hetőségek annyira eltérők, hogy Harnack sem tartja kizártnak a 
Csel. korábbi keletkezését Josefus müveinél, akkor a bizonyítás-
ban a döntő okokat (ha t. i. lehet!) jobban kellett volna össze-
állítania. A 4-ik forrást: a hagyományt illetőleg megegyezhetünk 
abban, hogy ez is egyik főforrása volt a Csel. írójának ; hogy 
vájjon az összes részletek, melyeket szerzőnk felhoz onnét, valók-e, 
azt nehéz bebizonyítani; de még nehezebb bebizonyítani, hogy 
nem írott forrásból vette őket, mert több irott forrás is állhatott ren-
delkezésére, a melyekből különböző részleteit merítette. Különö 
sen a könyv első fejében feltétlenül állottak egyes oly feljegy-
zések rendelkezésére, a melyeknek hitelességében alig kétkedhe-
tünk, oly hiven tükröztetik vissza az első ker.-ek életét. 

A mű 4-ik szakaszában a Csel. könyvének írójáról szól. 
Az eddigiekből eléggé kitetszik, hogy Harsányi szerint Lukács 
nem Írhatta, mert Josefustól való függése ezt lehetetlenné teszi. 
De hogy a Csel. írója nem azonos a 3-ik ev.-mal, azt megfog-
hatatlannak tartom ; szerzőnk adós maradt a bizonyításával. A 
két irat egy embernek műve. Üres s komoly irányú műbe nem 
illő az ily bizonyítás: a Csel. szerzőjét tehát szerintünk nem 
lehet, nem szabad azonosítani a 3-ik ev. és az u. n. „mi" forrás 
szerzőjével, Lukácscsal." Szerzőnk előbb egy szép tökéletes képet 
fest magának önkényesen Lukács egyéniségéről, hogy azután 
annál könnyebben, szembe állithassa a Csel. egész más nemű 
írójával s kisüsse, hogy nem azonos. Honnan s minő alapon 
tudja, hogy Lukács milyen ember volt, vagy lehetett, ha nem 
főleg a Csel. könyvéből? A Csel. irója nézetem szerint Lukács 
volt; a mű a 90. év körül keletkezhetett, de csonkán maradt 
reánk, vagy azért mert a folytatását az iró meg nem Írhatta, 
vagy mert az még az elterjedés előtt elveszett. Csak a célzatos 
kritika teheti azt a 2-ik századra már akár a század elejére, 
akár későbbi időre gondolunk. Lehetséges hogy Rómában de 
lehetséges, hogy Efezus vidékén íratott. A kérdést nem dönthetjük el. 

A" 5-ik szakaszban a Csel. kétféle szövegéről, szól, nézetem 
szerint nagyon röviden. Elitéli Blass nézetét, a mely szerint a 
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β szöveg régibb, az α szöveg későbbi, de mind kettő Lukácstól 
ered s elveti a Harnack félét, a mely az a szöveget tartja régibb-
nek a β szövegnél. Megjegyzendő, hogy a β szöveg későbbi keletű 
codexekben s nevezetesen codex Bezaeben (codex D.), az a szöveg 
a legrégibb codexekben található (codex s A B C). A kérdés még 
sincs egészen eldöntve s ha a legrégibb nyugati fordítások nem 
szólnának a D codex szövege mellett, feltétlenül Harnackhoz 
kellene csatlakoznunk, igy azonban a kérdést még eldöntetlennek 
kell tekintenünk. Harsányi azonban a 3 szöveg keletkezésének 
egész más magyarázatát: a legrosszabbat adja. Ugy magyarázza 
e szöveg keletkezését, hogy a későbbi másolók, a kiknek száma 
idők folytán nagyon megnőtt, folyton toldották, javítgatták a szö-
veget, hogy végül a β alakját nyerte. Ha ez állana, akkor nem 
kétféle, hanem többféle szövegalakkal nemcsak a Csel. hanem 
az uj szövetség többi könyveinél is kellene találkozunk, a melye-
ket hasonlóan másoltak, toldottak s javítottak. Már én is hihe-
tőbbnek találom akár Blass, akár Harnack véleményét, de a 
Harsányiét semmikép nem tartom elfogadhatónak. A 6-ik 
szakaszban röviden közli a Csel. könyvének évszámait, te-
hát a külső történeti keretet, a melybe az egyes események 
bele varinak foglalva. Ebben kiindulási alap a 35. év vagyis Pál 
megtérési éve, innét kiindulva a gal. levél történeti adatait fel-
használva az ap. konventet 52-re, csesareai fogságát 59—61 s 
rómait 62—64-re teszi, a mely esztendőben Neró üldözése véget 
vet az ő életének is. 

Munkájának végén egy „Függelék"ben ismerteti a magyar 
prot. theol.-ok felfogását a Csel. könyvéről. Ez talán legtöbbet 
érő vállalkozás, kár hogy oly rövidre szabta s nem foglalkozott 
részletesebben az egyes prot. theol.-ok nézetével s nem kutatta, 
hogy nézeteiket mikép igazolják s mely külföldi írókkal rokonok 
s mily mérvű ez a rokonság. Sajátságos de való jelenség, hogy 
külföldi íróknak műveit rendszerint jobban ismerjük, mert for-
rásokul használjuk mint hazai íróinkat, a mi megbocsáthatat-
lan bűn, mert így nem gondolhatunk arra soha, hogy theol. iro-
dalmunk számottevő legyen. Mikép vállalkozzék valaki valami-
nek írására, ha előre látja, hogy figyelemre sem méltatják. 

Harsányinak müvét figyelemmel olvastam s ajánlom a 
theologiával foglalkozóknak és az iránt érdeklődőknek, hogy 
méltassák figyelmükre s olvassák el. Véleményem szerint óriási 
tévedései vannak az írónak ; nézetét nem irom alá épp a főfon-
tosságu kérdésekben ; de az bizonyos, hogy kitűzött feladatát ön-
tudatosan s elég körültekintéssel akarja megoldani. Sokat olva-
sott s tanult s ha ezentúl is fog foglalkozni a Csel. könyvével 
s más irányú theol.-ok nézetét is megszívleli, azt hiszem azt a 
Baur-féle már is feladott theoriát ő is elhagyja s a mindenben 
célzatosságot kereső kritikával szemben az igazságot kereső kri-
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tika pártjára áll, a melynek elve: nem áldozni fel mindent a 
mit bebizonyítani nem lehet, hanem megtartani a megtarthatőt, 
ha az ma már be sem bizonyítható. 

Eperjes 1905 feb. 10. May er Endre. 

Debreceni lelkészi tár. Gyakorlati ev. ref. papi Lexikon. Szer-
kesztette S. Szabó József, fölszentelt lelkész, debreceni kollégiumi 
tanár. Debrecen. Kiadja Telegdi K. Lajos utóda, Eperjesy István 
könyvkiadó hivatala. Ára az elsó' kötetnek : fűzve 6 korona, kötve 
7 korona ; a második kötetnek: kötve 10 korona. 

S. Szabó József, a debreceni ev. ref. kollégium főgymna-
siumának vallástanára, egy minden szépért és nemesért lelkesen 
buzgó munkás papi emberünk, szép és nagy vállalat kivitelére 
határozta el magát, mikor megindította ev. ref. papi Lexikonát, 
és pedig azzal a szándékkal, hogy 12 kötetből álló sorozatot 
bocsásson abból közre. 

Ε tudományos theologiai folyóiratunknak, a theol. Szak-
lapnak, mely létezésének jóformán még csak kezdetén áll, nem 
lehetett módjában e vállalat első kötetét megjelenése idejében 
ismertetni s ezért arról is csak most, a második kötet megjele-
nésekor emlékezünk meg, de mindenesetre óhajtunk arról meg-
emlékezni, hogy tisztességet szolgáltassunk ezzel is az érdemes 
szerkesztőnek, ki lelke legjobb gondolataival igyekezik szolgálni 
az ügyet, a melyet kezébe vett, hogy munkatársainak hatalmas 
táborával kellő diadalra is tudja azt juttatni. 

Mint maga a szerkesztő beszéli el e gyűjtemény első köte-
tének előszavában, e gyűjtemény előtt már 32 ilyen gyűjtemény 
jelent meg, úgy, hogy az ő neve alatt megjelent gyűjtemény 
tehát a 33-ik, az efajta művek sorrendjében. Légyen az bárhá-
nyadik is, bizonyos dolog, hogy értékében e vállalat messze felül 
múl minden eddig megjelent ilyen irodalmi gyűjteményt úgy 
berendezésének céltudatosan keresztülvitt, mint tartalmának 
gazdag voltára is, 

Egyáltalában nem lehet e soroknak célja, részletes és be-
ható bírálatban részesíteni az együtt egy hiján 1200 lapra menő 
két nagy kötetnek tartalmát. Nem felelne az meg e folyóirat 
céljának, sem pedig annak különben is szűk kereteit nem vehet-
jük egy könyvismertetéssel túlságosan igénybe. Meg kell eléged-
nem annyival, ha elmondom főbb címeiben a gyűjteményes két 
kötet tartalmát, a miből aztán a mű irányát is meg lehet is-
merni, s ha aztán néhány sorban összefoglalom a mű szelleme 
és benső értéke felőli, mindig csak általánosságban mozgó 
észrevételeimet. 

Az első kötet három bibliamagyarázatot, 75 egyházi és 
szertartási beszédet, a lelki gondozás körébe tartozó 3 dolgozatot 
s 25 imádságot foglal magában, s a mű végén „Az élet mélyé-



1 9 8 K ö n y v i s m e r t e t é s . 

ről" cím alatt 10 apró, a lelkészi működés körébe tartozó, cse-
vegésszerű elbeszélést olvashatunk e kötetben. Az egyházi 
és szertartási beszédek között vannak ifjúsági istentiszteleti, 
közönséges, ünnepi, alkalmi beszédek, továbbá keresztelési, kon-
firmációi, úrvacsorai, esketési, s gyászbeszédek és imák, az 
imádságok pedig részint alkalmiak, részint halottiak. Ugyanilyen 
a második kötet beosztása is, a melyben 6 bibliamagyarázat, 
59 egyházi és szertartási beszéd, a lelki gondozás körébe tar-
tozó 2 dolgozat, 13 vasárnapi, 7 ünnepi és 16 alkalmi imádság 
van s az egyházi és szertartási beszédek ifjúsági istentiszteleti, 
közönséges ünnepi és alkalmi beszédekből s keresztelési és 
esketési beszédekből és imákból állanak. 

Legyen tehát elég ennyi a két kötet tartalmáról. 
Nem soroljuk fel e művek szerzőit sem, csak annyit jel-

zünk, hogy egy hatalmas nagy tábor áll hazai két protestáns, 
de túlnyomó nagy részben ev. ref. egyházunk tollforgató férfiai-
ból e két kötetben előttünk, kik lelkök kincseinek legjavával 
járultak e gyűjtemény értéke emeléséhez és ahhoz, hogy mara-
dandó művet adhasson ki a szerkesztő e kötetekben a jelen 
idők és a jövendő generatiók számára. Eddig csak a dunai 
vidékeken s Erdélyben jelentek meg hasonló vállalatok, de ha 
a munkás szerkesztőnek sikerülni fog vállalatának mind a tizen-
két kötetét kiadni, ezzel ő mindenesetre a Tiszántúlnak fogja 
az elsőség pálmaágát megszerezni. 

Hogy a közlött művek benső értéke nagyon különböző; 
hogy az egyikben erőteljesebb a bibliai szellem, mélyebbről fel-
szökkenő az evangéliumi erő; hogy az egyik író inkább a hit 
titkaiba mélyed, mig a másik inkább a reménység szárnyain 
csapong, a harmadik meg inkább a szeretet evangéliumát hir-
deti; hogy az egyikben inkább a dogmatikus, a másikban a 
morális elem a túlnyomó, de van köztük akárhány olyan is, 
a melyekben a hit és az élet szent és való igazságban csókol-
gatják egymást; hogy az egyik inkább orthodox, a másik inkább 
liberális, de mindig megtisztult liberális eszméket hirdet, élet-
nézleteket vall: az egy ilyen nagy gyűjteménynél egészen termé-
szetes s mondjuk ki bátran, föltétlenül szükséges dolog is. 

Nekünk tetszik e gyűjteményben az, hogy van benne akár-
hány olyan darab, a mely szorosan vett alkalmi voltánál fogva 
alig-alig mondható el más által azon módon, a hogy azt e köte-
tekben írva találjuk. Szolgáljanak az ilyen darabok útmutatóul 
s tanulmányul arra nézve, miképen kell megragadni az adott 
alkalmakat, a saját eseteket Isten igéjének méltó módon való 
hirdetésére. 

Hiszen nem is az a célunk az ilyen egyházi művek kia-
dásával, hogy azokat mások mindenestől, szórói-szóra átvegyék 
és elmondják gyülekezeteik előtt, hanem az, hogy gondolataink-
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kai gondolatokat támaszszunk, eszméinkkel eszméket ébreszszünk 
s mindeneket megtanítsunk saját benső értéköknek fölismerésére. 

Az egyikben a tartalom felelhet meg az én lelkem világa 
szükségleteinek, de a forma már idegen attól az én világomtól ; 
a másiknál pedig épen ellenkezőleg állhat a dolog. Használja e 
műveket mindenki úgy, hogy tanulja el belőlök, a mi jobb az 
övénél s ám vegye át azt saját szellemvilága birtokául, s ismét 
nemesítse meg saját lelke tartalmának s formaérzékének java-
ival azt, a miről érezi, hogy annál tökéletesebb az ő saját lel-
kének és szellemének birtoka. 

Az értékes két kötetet legjobb lelkiismeretünk szerint me-
legen ajánljuk hazai protestáns egyházaink lelkészeinek jő aka-
ratú pártfogásába, szellemi, erkölcsi és anyagi támogatásába. 

Csiky Lajos. 

Isaak Mártha, Martha néni levelei. Singer és Wolfner. 
Budapest. 1904. 125. Ára 2 kor. 

Ifjúsági irodalmunk egészben véve is szegényes, de protes-
táns szellemű, s fiatal leányainknak feltétlenül ajánlható művek 
nélkül épenséggel szűkölködünk. Isaak Mártha könyve e hiányon 
akar segíteni. Dicséretére legyen mondva, hogy nemcsak a törek-
vése nemes, hanem a munkája is a legjobb nyomon jár. Oly 
könyvet irt, melyet a legteljesebb nyugalommal és bizodalom-
mal adhatunk leányaink kezébe. Egyetlen gondolat sincs benne, 
a melynek nevelő hatása nem volna. A mű minden egyes lapján az 
ember erkölcsi értékének és egyéni felelősségének teljes és tiszta 
öntudata szólal meg. így csak az igazi evangéliumi szellem tud 
a mindennapi élet feladatairól irni. A mű jellemzésére az Elő-
szó-féléből veszek ki pár mondást. Az iró törekvését és e törek-
vés kivitelének szellemét e néhány mondat teljesen jellemzi. Én 
csak arról teszek még itt bizonyságot, hogy ezek nem frázisok, 
hanem őszinte és igaz vallomások. „Könyvem a komoly köny-
vek közé tartozik, bár a célja nem az, hogy könnyeket fakasz-
szon, hanem hogy — mosolyogni tanítson . . . . A komoly szó 
azonban, szerintem, inkább bizonyos emelkedettséget jelent, mint 
keserű és zord életfelfogást. Azt tartom, hogy komoly — habár 
nem ugyanazon — dolgokról lehet beszélni kicsinyekkel ép úgy, 
mint nagyokkal. S hogy az életnek a komoly oldala nem a ke-
vésbbé érdekes. Azt tartom, az örömnem fakadhat a könnyelmű, 
a gondtalan vidámság talajából ; még kevésbbé fakadhat megelé-
gedés a gondolatok és céltudatos munka nélkül eltöltött fiatal 
évek nyomában." — A mű két részre oszlik. Az első naplószerű 
elmélkedések, a másik thémák sorozata. Amaz könnyed, néha 
laza formájú, emez tömör, s ezért itt- ott nehézkes is. De egé-
szében kedves és tanulságos, a mit mindenki haszonnal forgathat. 
Az érdeklődők figyelmébe őszintén ajánlom. Raffay S. 
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F e l h í v á s ! 
Az újtestamentom kanonikus iratai mellett a keresz-

tyénség negyedik százada óta nélkülözzük az apokryfus ira-
tokat. Hogy ezeket a kánon megállapítása óta a katholizá-
lódó egyház nemcsak háttérbe szorítani, hanem egyenesen 
kiirtani igyekezett, az az akkori viszonyok között az ő állás-
pontjáról teljesen érthető. Ma azonban az újszövetség apokry-
fusainak az ismerete már nemcsak hogy nem veszedelmes, 
hanem a kanonikus szent iratok helyes méltánylásához és 
megértéséhez fölötte hasznos, sőt nélkülözhetetlen. Az erről 
való meggyőződés indított engem arra, hogy az újtestamen-
tomhoz tartozó apokryfáknak az eredetiből való magyarra 
fordítását munkába vegyem. Néhány evangéliumot már be 
is mutattam a Theologiai Szaklapban. Azt hiszem, a magyar 
protestáns egyházak jelentősége megkívánja, hogy az őske-
resztyén hit és szellem ama termékei, a melyek valaha az 
egyes tar tományok szent könyveinek, vagy legalább gyüle-
kezeti építő iratainak gyűjteményeiben előfordultak, magyar 
nyelven is hozzáférhetők legyenek. Ha elegendő számú elő-
fizető akad, szives örömmel közzé teszem az új testamen-
tomhoz tartozó apokryfáknak bevezetéssel és magyaráza-
tokkal ellátott fordítását. A gyűjteménybe a következő apo-
kryfákat veszem fel : 

Héberek, Ebioniták, Egyptomiak, Péter evangéliumának 
felmaradt töredékeit s más evangéliumi töredékeket ; Péter 
prédikációját; Jakab és Tamás elbeszéléseit; Barnabás, Római 
Kelemen, Polykarpus leveleit, a laodiceai levelet, Hermas 
Pásztorát, az Apostolok tanítását (Didahé); Pál, János és 
Péter cselekedeit és Péter Jelenését. 

A munka októberben megjelenik. Terjedelme 23 ív kö-
rül lesz. Előfizetési ára 4 korona, bolti ára valószínűleg 
több lesz. 

Minthogy e munkát nemcsak a lelkészek és theologusok, 
hanem az iskolák, azok tanárai és tanítói, valamit az ős-
keresztyénség és annak irodalma iránt érdeklődő minden 
müveit ember haszonnal forgathatja, számitok a tömeges 
támogatásra. Tisztelettel kérem, hogy az előfizetés szándékát 
velem, ha csak egy levelező lapon is, mielőbb tudatni szíves-
kedjenek. 

Pozsony, 1905. március 1. 
Tíafjay Sándor. 

theol. akad. tanár. 



Megemlékezés Beyer Jánosról.*) 

Nevelők kívánunk lenni s va jmi gyakran megfeled-
kezünk a nevelőről. Hisz annyi a dolgunk, oly különfélére 
kell figyelnünk, hogy er re tulajdonképen rá sem érünk. 
Uj épületre van szükségünk! Ennek méreteit, felszerelését 
rendeletek állapítják meg. Ε rendeletekhez alkalmazkodunk; 
az állam segélyével fel is épi t jük nagy költekezéssel a díszes 
épületet, a berendezés is mintaszerű! Mily imponáló nagy 
munká t végeztünk! Iskolaépületeink bármely országéival 
versenyre kelhetnek. Mennyire előrehaladott hazai tan-
ügyünk! 

De magában a középiskolában is mily sürgés, mily 
mozgás, mily pezsgő é l e t ! Az évfolyamok osztályokban, 
néha párhuzamos osztályokban is elkülönülten nem közön-
séges, a theologusokból lett tanárok részéről nyernek immár 
oktatást . Minden egyes tanár diplomás szakember, felkíséri 
osztályát a középiskola utolsó osztályáig; tanít külömböző 
osztályokban 2—4, ha sok, 6 órát is; heti óra száma 16—22; 
ha feles órát ad : különfizetésben részesül. Nem nagy az óra-
szám : de azért mégis nehezen szolgálja meg a tanár évi 
fizetését! Nem kedve, nem sajá t esze szerint végzi teendőjé t ; 
kénytelen szem előtt tar tani a nagyhangzásu tanczél t ; 
kénytelen igazodni a nap minden tanórá jára ki ter jeszkedő 
tan tervhez ; tanácsos, hogy az ehez irt utasí tásokat is 
kövesse ; kénytelen résztvenni a t an te rv és tanczél helyes 
érvényesítése érdekében a módszeres értekezletekben, és 
azok bölcsességét a büszkén felmutatható jegyzőkönyvekbe 
foglalni; kénytelen beszélni, tanácskozni az oktatás concen-
trátiójáról, holott csakis szaktárgyával foglalkozott ; kény-
telen minden órájára methodikusan is jó l elkészülni, anyagát 
a formális fokozatok szerint feldolgozni; a fundamentomot 
az analyzis u t ján biztosítani, a synthesisben kimért adagok-
ban nyúj tani az u j a t ; „a rendszer"-be elhelyezni a befoga-
dottat , és a „módszer"-ben feldolgozni, alkalmazni az egészet. 
Itt, az iskolai órákban kénytelen elvégezni lehetőleg mind-
ezt ; m e r t az otthon másra való, a fiuk tú l vannak terhelve, 
otthoni munkával a heti 26—28 óra számot nem szabad 

*) Született Kőszegen 1819-ben. Meghalt ugyanott 1905. márcz. 2.-án 
1876-ig a kőszegi evang. algymnasiumnak, azután az intézet megszűntével 
az ottani állami polgári iskolának volt tanára. 

Theol. Szaklap. I I I . évf. J 4 
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fokozni. — A tanár azonban otthon is dolgozik, majd naponta 
néhány órára eltemetkezik az Írásbeli dolgozatok rakásai 
mögé: van eset, hogy havonta 400, sőt ennél még több dol-
gozatot is javít. Pontosan ráirja minden kijavított dolgozatra 
a classiflcátiót, összeveti azt a minden egyes felelet után 
beírt calculussal; beszámol minderről az osztályzó con-
ferentián, mely végre is megállapítja az egyes fiak osztály-
zatait s a bizonyítványok kiosztásával végre elvégezte terhes 
munkáját . 

Csuda-e, hogy az ily kényszerű és háladatlan munkában 
kifárad a tanár, szórakozást és elismerést keres a társa-
dalom örömeiben, valamint izgalmas, de kedveszerinti 
munkájában ; vezető emberré válik a közügyekben, a politika 
terén s nehezen várja, hogy az a 30 év leteljen s visszavonul-
hasson teljes fizetéssel a rég megérdemelt nyugalomba. 

Nem ily modern tanár volt a mi Beyerünk! Igazgató 
volta daczára sem törődhetett az iskola épületével, mert csak 
egy tanterme volt. A fiuknak osztályokba, esetleg pár-
huzamos osztályokba való elhelyezésének gondja sem bán-
to t t a : a 4 latin osztályúakat, — az egész algymnasiumot 
egy tanteremben δ maga tanitá. Tanári diplomája nem volt, 
nem volt szakember, de eltekintve az énektől, a szépírástól 
és a természetrajztól — tanitá az összes tantárgyakat. Heti 
tanóráinak számát semmiféle hatóság sem állapította meg: 
de mi tudtuk azt, hogy reggeli 7—11 és délután 1 — 5 ren-
desen tanított az iskolában — élénken foglalkozva felváltva 
az egyes osztályokkal. A tanczéllal nem igen törődött; egyik 
évben többre ment, másik évben kevesebbet végzett tanít-
ványaival azok képessége szerint. Tantervet, órarendet uta-
sításokat nem csinált néki senkisem. Ki is vállalkozhatna 
4 latin osztálynak egyszerre, egy tanteremben való tanítása 
számára órarendutasítás készítésére? s még is volt rend, 
mégis tanultunk; tanultunk annyit, hogy Sopronba ju tva 
Beyer bizonyítványait minden felvételi vizsgálat nélkül 
honorálta a lyceum, s hogy én is mint V. osztályos nem 
egyszer készítettem VIII. osztályosok számára latin dolgo-
zatokat, még érettségi német- és latin dolgozatokat is. — 
Nem tartott módszeres értekezleteket: hisz magában állott, 
csak maga taní tot t ; a jegyzőkönyvek gyötrelmeit nem 
ismerte : hisz azok nélkül is tudta az iskola állapotát; 
főigazgató nem látogatta meg s akkor is, midőn az ötvenes 
években eljött az absolutismus képviselője a községi iskola 
látogatására: atyám, mint felügyelő 11 óra után, akkor a 
midőn üres volt az iskola, vezette el oda a bizalmi embert, 
hangsúlyozva azt, hogy a rendeletnek eleget t e t t : — bevezette 
őt az iskolába. Nem beszélt, nem tanácskozott sohasem 



Megemlékezés Beyer János ró l . 2 0 3 

a concentrátio elvéről: hisz réges-régen tisztában volt azzal; 
mi az embernek, a nevelésnek centruma. A formális foko-
zatokkal nem törődöt t : de reggelenként elhozta tizenhatod 
rétű, legapróbb irásu czédulákon a vallási, a történeti, a 
természettani óráknak általa mindig újra meg újra megirt 
anyagát. A leczkét kihallgatva megtudta azt, hogy mehet-e 
magyarázatában tovább s mi a pótlandó, akár az iskolában, 
akár otthon. A legtöbb tantárgy anyagát le í r tuk; készítet-
tünk otthon, de az iskolában is dolgozatokat: átnézte azokat 
— bár nem nagy számúak voltak — Beyerünk, néha egyet-
egyet fel is olvastatott. Nem classificált sohasem: hisz mind-
egyik fiút ismerte s tudta, hogy kit illet a dicséret ós 
dicsőség! 

S e nagy munkában, a melyben két nap alatt is annyi 
órát tartott , mint a modern tanár egy hét alatt — bámulatos! 
ő az oly gyönge szervezetű, sovány, bizonytalan lépésű, 
rövidlátó alak nem fáradt ki. Néha még reggeli 7 óra előtt 
is, a midőn mi görögösök (a III. gymn. osztályban kezdtük 
meg a görögöt) beléptünk szobájába, egy-egy buzgó zsidó 
jöt t ki onnan, a ki t Beyerünk a héber nyelv tudományos 
ismeretébe reggeli 6—7 bevezetett. 11 óra után sem pihent : 
különösen a franczia és angol nyelvből adott órákat a város 
előkelőbb családaiban. Naponta felkereste szüleit mig éltek, 
hetenként legalább egyszer sógorát ; este egy-egy órát 
tanitótársai — (Gebhardt, később Vidt lelkész tanító) család-
jában töltött s akkor, még csak akkor következett a tanul-
mányozás. A kulturnemzetek irodalmával, de nevezetesen 
a német irodalommal behatóan, igaz szeretettel foglalkozott. 
Vilmár és Barthels voltak kedvencz irodalomtörténészei. 
Nagy és folyton gyarapított könyvtárát nagyon is ismerték 
Kőszeg művelt családjai is. De nem csak az irodalom mint 
a nemzetek élő szellemének közvetlen kifejezője, hanem e 
nemzeti szellem megjegeczesedett alakja, a nyelv is érdekelte 
őt. A német és magyar nyelven kívül nevezetesen a latin, 
görög ős héber nyelvekkel, de ugyancsak így a francziával 
és angollal is behatóan foglalkozott; a sanscrit is még hallei 
idejében az összehasonlító nyelvészeti Studium szempontjából 
érdekelte s betekintett a studiumnak szánt éjjeli órákban 
a sárkányország nyelvébe, tyukvakarós betűibe. Mindenre 
ráért. A tanítás czéljából meghozatta a legújabb physikai 
tankönyveket is: ezek hatása alatt irta évről évre szállongó 
levelekre az általunk leírt tankönyvét. De ú j ra meg újra 
visszatért a természet stúdiumából az embernek studiumára. 
Levésében kívánta azt megismerni, a mint tényleg minden 
dolgot csakis levésében ismerhetünk meg igazán. A történet-
hez fordult mindég ú j r a megujuló örömmel; de a történethez 

14* 
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nem mint adattárhoz, nem is, mint az emberi elme evolu-
tiojához. Magasabb szempont alá helyezte a történetet. 
Lessing „Erziehung des Menschengeschlechts"-ének szellemé-
ben de egészen positiv szellemben, az ember történetében 
Isten nevelő, kijelentő működését látta. Dittmár Henrik volt 
kedvencz történésze. Valóban isteni — theologiai szempont 
alá helyezte a történetet. Nem csuda ezért is, hogy lelke, 
szive folytonosan vonzotta a theologiai Studium mélységébe. 
A theologiai Studium minden irányát érdeklődéssel követte 
ugyan: de rokonszenve Tholuck és Tholuckból kiinduló ós 
Leipzig (Luthardt, Kahnis) és Erlangen (Hofman, Zetzschwitz 
Frank) felé irányuló theologiát követte. 

Bámulatos egy ember! Heti 50 órai tanítás mellett 
óriásit tanulmányoz s évi 600 forintnyi tanári fizetés mellett 
évről évre növekedő könyvtárral gazdagodik 1! Ráér mindenre. 
Privát órákat ad, lelkiismeretesen neveli gyámfiát (Binder 
Jánost); törődik tanítványai családi viszonyaival, nem egy 
fiún segít, lehetővé teszi tanulását; mindegyikkel — hozzá 
alkalmazkodva bánik ; a városnak ügyeivel, nevezetesen 
szegényügyével, bajaival foglalkozik. Mindenre ráé r ! 

Honnan ez erő e gyönge testben ?! honnan e bámulatos 
munkabírás ily erőfogyasztás mellett. 

Éreztük már akkor is, ma pedig tudjuk, hogy ez erő 
forrása vallásában volt, Istenben gyökerezett; a minden 
gyöngeség, gyarlóság és bűn fölött Jézus Krisztusban 
győzedelmeskedő isteni kegyelemnek erő forrásából táplál-
kozott. 

A kegyelemnek, a szeretetnek vallása volt, a melynek 
emlőin táplálkozott. Édes atyja Bajorországból szakadt 
Kőszegre; szerény kis házikóban gyakorolta a posztós mester-
séget, mely mindinkább elvesztő termő talaját. Ε szegény, 
— hogy ne mondjam szegényes házikóban élő szerény lel-
kekben nagy gazdagság honolt. Ott őrizték Arndt Schatz-
kaestleinjét, Paradiesgaertleinjét, Heinr. Müller: Erquick-
stundenjait és Scriveriusnak épületes iratait; és ott volt 
mindenek fölött a biblia, melynek éietvizével oly bőségesen 
táplálkozott e békés, boldog család. Sopronban végezte a 
gymnásium felső osztályait és a theologiát is, melynek 
tanárai közül nevezetesen a herderi szellemű Petz Leopold, 
a mezőberényi Petz Gyulának — és az oly korán elhunyt 
harkai lelkész Petz Ernőnek édes atyja, a mi jeles Petz 
Gedeonunknak öreg atyja volt nagy hatással reá. Petz 
Gyulával, édes atyámmal, a nagy hírű szarvasi örökös igaz-
gatóval Tatay Istvánnal szoros baráti körben rajongva 
vették körül nagy mesterüket, ki őket nem csak a szent 
írásba, annak szellemébe (csak Herderre gondoljunk), hanem 
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a nemzetek irodalmába, nevezetesen az angolba is*) (Petz 
volt Shakespearenak egyik kiváló és nagyon is ismert német 
fordítója) s a természet végetlen, imponáló titkaiba is be-
vezette. Nem egyszer a késő esti órákban kirándultak 
mesterükkel a bécsi hegyre, hogy onnan nézzek, bámulják 
a csillagos eget s ismerkedjenek meg a csillagok seregeinek 
egyes képeivel, alakjaival. — S ott volt a Kis János által 
életbe léptetett magyar társaság mellett a német társaság 
is. Ennek volt Beyer különösen buzgó lelkes tagja. Buzgó-
ságát, tehetségét nem egy schilleri irányban írt költeménye 
dicséri a díszkönyvben. Órák adásával tartotta fenn magát. 
Éveken át nagyatyám házában nevelősködött. A tanítványi 
hála, tisztelet és szeretet kisérte őt; s hogy ő viszont már 
akkor, mint theologus mily szellemben fogta fel hivatását, 
erről tanúskodnak ama sorok, a melyeket ő boldogult anyó-
somnak, nemes lelkű tanítványának emlékkönyvébe í r t : — 
„So oft du an dieses Blatt kommst, denke: es hat dasselbe 
Lehrers Hand geschrieben, eines Lehrers, der Dich lieb hatte 
und den Sinn für die Frömmigkeit, alles Gute und Schöne 
Dir einzupflanzen gewiss redlich und freudig bemüht war. 
Behalte ein reines, unbeflecktes Herz, einen treuen redlichen 
Sinn, ein wohlwollendes, liebevolles Wesen; vergiss nie auf 
Gott und thue nie, was Du vor Gott nicht bringen dürftest ; 
habe lieb Deinen Erlöser und sei gern in der Gemeinschaft 
derer, die mit Liebe und Demuth an ihm hangen; Deine 
Seele sei der Sitz der Bescheidenheit und Einfalt und ent-
schlage sich alles eiteln und nichtigen Tandes, jeden Gedan-
ken daran ersticke das Bewusstsein Deiner höhern Würde 
und jede schlechte Regung unterdrücke der Durst nach der 
Liebe Gottes und nach der Liebe guter und frommer Men-
schen : nimm zu sowie an Alter, so an Weisheit und Gnade 
bei Gott und den Menschen! Zur Erinnerung Oedenburg 
den 27. Mai 1845. Johann Beyer. A túlsó lapon pedig e szavak: 

Blühe, blühe im Heiligthume, 
Blühe zu Gottes Ruhme, 
Blühe ein herrlicher Baum, 
Auf in des Himmelsraum. 

Oedenburg den 27. Mai 1845. 

Ε szelleme igazi otthont talált Haliéba érkezve Tholucknál. 
Tholuckot akkoriban nevezte ki a porosz király a facultás 
akarata ellenére a hallei egyetem theol. tanárává. A vulgáris 
rationalismusnak wegscheideri szelleme uralkodott tudo-

*) Az angol nyelvet Ulrichtól, a későbbi bazini tanítótól tanulták. 
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mányosabb alakban még Geseniusnál is s a philosophiai 
facultáson a hegeli philosophia triumphálódott Erdmann 
ékes előadásaiban. Tholuckot, a mystikust, a pietistát kerül-
ték. Édes atyám — a Wimmertől kapott ajánló levelet — 
részben nagyatyám, e világos fejű es a kategorikus impera-
tivus hatalma alatt álló kiváló paedagogus papnak szelleme-
ben át sem adta Tholucknak. Beyer lelke egész oda-
adásával Tholucknak hatása alá állott. Ekkoriban jelent 
meg Tholucknak leginkább elterjedt: „Die Lehre von der 
Sünde und dem Versöhner" kis műve, mely elragadó köz-
vetlenséggel ós átható erővel vezeti az olvasót a bűn sötét 
mélységébe, hogy felemelje őt az isteni kegyelem boldogító 
napsugaras magaslataira. Beyer alaphangulatával e mű egye-
zett ; ez képezte egész életének alaphangulatát: személyi-
ségének központi tényét; munkásságának kiapadhatlan 
forrását ; gyöngeségében ere jé t ; élete válságos viszonyai közt 
bizalmának, belső békéjének alapját. 

Hányszor éreztem személyiségéből kiinduló ezen maga-
sabb békének erejét. 

Beyer külföldről visszajőve egy ideig nevelősködött 
Lúgosán (ha jól emlékszem Borngesser családjában). A 
malária gyötörte; kénytelen volt állását ott hagyni s igy 
megvonult a szűk családi lakban Kőszegen. Órák adásából, 
mint igazi priváttudós élt. Benn volt ő is abban az olvasó-
körben, a mely nevezetesen egyházi lapok járatása czéljából 
sopronmegyei és vasmegyei papokból alakult. Nem egyszer 
vittem el a „Sziget"-be (akkoriban majd kizárólag posztósok 
által lakott utca) s hoztam el onnan e lapok számát. 

Igy élt Beyer évekig mig volt tanára: Turcsányi 
Lajos, ki magyar grammatikával, olvasókönyvvel is gazdagítá 
irodalmunkat Kőszegen meghalt. A gyászünnepélyen az oly 
korán elhalt Torkos Sándoron kívül Beyer is mondott 
beszédet, az egyetlent, a melyre még homályosan emlékszem. 
A kőszegi gyülekezet megválasztá Turcsányi utódául és ezzel 
megnyílt előtte áldásos működésének tere. Az ima szelleme 
kisérte naponta az iskolába. A legpajzánabb alak is elkomo-
lyodott, midőn ő belépett Nem magától j ö t t ; éreztük, hogy 
hivatását isteni missiónak tudja, a melyet szent buzgalommal 
feltétlen engedelmességgel, önmaga iránti kíméletnek teljes 
kizárásával kell teljesítenie. Játszani, megalkudni ily missió-
val nem lehet. A ki ez ellen merészkedik fellázadni, a ki 
kötelességét komolyan nem fogja fel: arra kérlelhetetlenül 
lecsapott a suhintó pálcza. „Auf einen groben Klotz gehört 
ein grober Keil"! Az igazságosság szolgálatában tudta magát 
a tanár s mi is tudtuk, hogy az igazságosság érvényesülé-
sével ismét kisütött a kegyelemnek napja. A büntetéssel a 
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bűn meg volt szüntetve s a kis bűnhődött bűnössel szemben 
soha nem éreztette Beyer az elkövetett vétséget. Fájt néki 
a bűn, de nem azért, mivel ellene, hanem mivel Isten ellen 
kö\'ette el a bűnös. Ezért nem volt sohasem haragot ta r tó! 
Velünk együtt szenvedett, midőn minket büntetett: ezt 
éreztük mindannyian : ezért is tisztító, nemesítő, emelő hatása 
volt a büntetésnek is. Oly sok négy osztályba járó, 60-nál 
több gyermek közt, kik naponta 8 órát ültek az iskolában 
bíz gyakoriak is voltak az ily büntetések! 

Ha azonban mesterünk elkezdett magyarázni, neveze-
tesen, ha a történetet és különösen a vallást magyarázta 
egyszerre elnémult a nyugtalan sereg. Ámulva, áthasonulva 
hallgattuk őt. Nem szavak, melyeket ajkával ej tet t ki, hanem 
igék voltak azok, a melyek lelke mélyéből, vérével éltetve 
szálltak fölfelé s hatottak át bennünket, szálltak le szivünkbe. 
Nem gondolt tanárunk arra, hogy miképen appercipiáljuk a 
hallottakat; tudta azt, hogy mindenki másképen appercipiál 
s tudta azt is, hogy emberé a mag vetése, de Istené az áldás. 
Isten áldásába helyezett bizalommal hintette ő a személyi-
ségén átrostált magot a mi sziveinkbe; Isten kegyelméből ő 
a magvető; nem maga számára kíván gyümölcsöt, érlelődjék 
az a gyermek szivében Isten dicsőségére. Istentől vette ő a 
magvetés erejét, Isten majd megáldja hive munkáját. Azért 
azonban még a leghívebb ember sem teljesítheti igazán köte-
lességét. Elmaradunk mindig czélunktól s ha mindent meg-
tettünk, még akkor is Istennek gyarló szolgái maradunk. 

Ennek tudata volt alapja azon szerénység ós alázatosság 
szellemének, a mely mesterünk lényét jellemezte. Lelki 
szüksógórzete vezette őt a templomba, hogy egész lényével 
ezen alázatosság szelleméről tanúságot tegyen. Minden vasár-
nap délelőtt és délután is elvitt minket — az egész iskolát — 
télen nyáron bár mily időben „az Istentiszteletre. A kis és 
szűk padokban köztünk ült. 0 énekelt legbuzgóbban; ő kö-
vette legnagyobb figyelemmel és áhitattal a szent beszédet 
és az imát; néha néha csóválva fejét, ha az impulzív beszéd 
a lelkes szónokot tán némileg elvezette thémájától vagy 
irányától. Az áhitat borzalma futott végig raj tunk, midőn 
egyszer a nagypénteki délutáni beszéd alkalmával rettenetes 
égiháború közben mesterünk szava tompa hangon szólt felónk 
„Most halt meg Jézus". Az Úr vacsorára senki sem ké-
szült komolyabban, mint ő. Az Úrvacsorát megelőző héten 
naponta 7 órakor a görög óra helyett a reggeli könyörgésre 
a templomba mentünk. Ε hét különösen az áhitat hangula-
tának hete volt; s ezt követte a bűnbocsánat kölcsönös 
kérése s adása és végre Istentől való esdésének, az Úrvacsora 
vételének mystikus ünnepe. Mily közel éreztük magunkat 
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Istenhez, mily szent fogadalmak töltötték el sziveinket. 
Láttuk azt, hogy mind ez nem forma! Mind ezt átélte a 
legmélyebben a mi félve szeretett tanárunk (Ehrfurcht). Csak 
az átélt kelthet ismét életet! Hányan nyertünk így életet az 
δ élete u t ján! 

Mi ezt éreztük! Ő azonban csak Istenről kivánt tudni; 
önmagáról pedig semmit. 

Ezzel függött össze az a szerénység, mely majd a félénk-
ségig fokozva visszatartá őt a nyilvánosság előtti szereplő-
sében. Pap volt δ minden izében. Soha másképen, mint borot-
váitan ós fekete öltözetben, császárkabátban, többszörösen 
nyaka köré csavart fekete nyakkendővel nem láttam. Papja 
volt az iskolának. Isteni küldetést végzett itt. S mindennek 
daczára vagy talán épen azért nem lépett fel emlékezetem 
szerint mint tanár egyetlen egyszer sem a gyülekezet előtt: 
de igenis jól emlékszem arra, hogy édes atyám őt egyszer, 
midőn igen heves és hosszas fogfájásban szenvedett, felkérte, 
hogy prédikáljon helyette. Jó szive, részvéte nem engedte 
meg, hogy nemet mondjon. El is készítette pródikáczióját, 
de vasárnap kora reggel feljött atyámhoz: „kedves Vilmosom, 
nem prédikálhatok" s nem is prédikált. Mily nehéz lelki 
küzdelmeibe kerülhetett e döntése. Ezért azonban nem 
vonult vissza a közélet és különösen a tanügy iránt érdek-
lődők köréből. A kerületi iskolai bizottságnak is tagja volt, 
de különösen buzgó tagja a vasi felső egyházmegye tanító 
egyletének. Nem a gyűlések tárgyalásában való részvevős 
volt az ő működésének ereje, hanem az ügynek egyesekkel 
való megbeszélése. Személyiséget keresett mindenütt, személyi 
hatást kivánt gyakorolni. Nem a viták hevében, nem a bizony-
kodásban és nem a vitatkozási makacsságban születik meg 
az igazság, hanem a lélek nyugott feszültségében termékenyül 
az igazság szellemének termékenyítő lehellete által az ember-
ben az igazság. Csak Tholuckkal hasonlíthatom össze Beyert. 
Akárhányszor ültem vagy jártam némán e mestereim oldala 
mellett s éreztem, hogy lelkeink érintkeznek, s hogy a kiej-
tett szó más, mint épen ez nem is lehetett. Hallunk ékes 
neveket, a suggeráló lelkes beszéd elragad minket is; az 
enthusiasmus kiemel önmagunkból, nemes, hősies, rendkívüli 
lényekké válunk! Soha ily beszédet e mestereimtől nem hal-
lottam. Soha sem akarták ők tanítványaikat önmagukból 
kiragadni. Mind a kettő oda helyezte őket a gyarlóság, a 
bűnösségnek kemény, fájós, megszégyenítő talajára, hogy ott 
annál készségesebben fogadják be a mindeneket átható és 
ez alapon áthasonitó, kiengesztelő és felemelő isteni kegye-
lemnek erejét és dicsőségét. Nem az enthusiasmus, hanem 
a t e l j e s b i z a l o m ; nem a quietismus, hanem az egész 
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lényünkre, minden munkásságunkra eláradó b ó k é n e k a 
szelleme volt beszélgetéseink követője. Nem életünk ünneplő, 
szünetelő, rendkívüli órái, hanem az élet küzdelmeire felavató, 
a küzdelemben is bókét fellelő órái voltak ama mestereinkkel 
töltött óráink. Nem multak el ezek, mert nem a végesség, 
hanem az örökkévalóság jelében állottak. 

A szerénységnek, a békének, az igaz kegyességnek ez 
a szelleme óvta meg Tholuckot ép ugy mint hű tanítványát, 
Beyerünket a türelmetlenség szellemétől, mely a bün és 
kegyelem tanának oly sok hirdetőjét oly megszégyenítő módon 
jellemzi. A türelmetlen, a keményen ítélő nincs igazán 
áthatva sem az emberi bűnösségnek, sem az isteni kegyelem-
nek tudatától. A k i ezt s z i v e szerint vallj a az valóban tapasz-
talta az emberi gyarlóságot saját gyarlóságában, de azt is, 
hogy azt az isteni kegyelmet semmiféle emberi elme fel nem 
éri s így maga számára le nem foglalhatja. Ha bűnös, gyarló 
lény vagy: miképen foglalhatod le Te tisztátalan magát a 
szentet, Te gyarló lény magát a tökélyt; miképen tolhatod fel 
magad Isten titkai sáfárjának, az Ő bölcsessége letéteménye-
sének? A kegyelem napjának csakis egy-egy sugara vagy ós 
annak az e g y sugárnak fénye mellett látod korlátolt vilá-
godat; de nem látod a napnak végtelen számú sugarait, a 
melyek mindenütt mindenképen egészen s a j á t o s életet 
keltenek s melynek végetlen sajátosságában nyilatkozik meg 
az isteni kegyelemnek végtelen gazdagsága és tökéletes, 
általunk alig sejthető symphoniája! 

A bűn és a kegyelemtannak nem ezen korlátolt eszű, 
de még inkább korlátolt lelkű, kemény szivű és kemény 
szavú hívei közé tartozott Beyerünk. A gyarlóságnak, a bűn-
nek tudata őt valóban szerénynyé tette s a szivébe fogadott 
isteni kegyelem megnyitotta szivében a végtelen szeretetnek 
forrását, mely mindenütt és mindenben keresi és azért meg 
is találja az isteni kegyelemnek egy-egy megnyilatkozását. 
Ezért is mindenkiben egy vele született értőket látott, amelyet 
meg kell keresni, a melyet aztán ápolni, fejleszteni kell. — 
„Anima naturaliter christiana est" . . . „Mindnyájan Istennek 
gyermekei vagyunk" ezért minden emberi lélek előtt tiszte-
lettel kell megállni s keresni s ápolni azt a czólgondolatot, 
a melyért azt a szeretetnek Istene teremtette. Ily magas-
latról nézte Beyerünk a világot s azért volt képes ő minden 
egyeshez leszállni, hogy azt Istenhez felemelje. Ebben rejlett 
annak a ténynek a magyarázata, hogy őt is viszont oly sokan 
keresték fel, bizalmukkal megajándékozták, s hogy tőle 
vigasztaltan, Istenben megerősödve távoztak. Született gyón-
tató atya volt; Isten kegyelméből igazi pap. 

S ezzel jár t társalgásában az a sajátságos viselkedés, 
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a melyet Locke a szív udvariasságának oly találóan nevezett 
el. A világi udvariasságból, abból a leereszkedő, önző czélú, 
mást eszközként felhasználó sima udvariasságból, a melylyel 
maga az udvarias kiván emelkedni, mások fölött uralkodni, 
δ benne nem volt egyetlenegy vonás sem. Ily értelemben nem 
volt δ udvarias; de ha arra nézünk, hogy törődik-e valaki 
felebarátjának lelkével, tiszteli-e, szereti-e azt bármely alak-
ban, bármely állásban, bármely korban jelenjék meg az; — 
ha arra nézünk, hogy szívesen meghallgatja-e felebarátjának 
nehézkes és körülményes beszédét, csak hogy könnyítsen, 
segítsen r a j t a ; ha arra nézünk, hogy megfigyeli-e az illető 
felebarátját, vele érez-e, s kiérzi-e azt, hogy mije fáj és mi 
esne jól neki, mi szerezne neki igaz örömöt: ugy Beyer 
egyike volt azoknak, kik a legudvariasabbak voltak, a kik-
ben meg volt igazán a szívnek udvariassága. 

Most is még meghatottsággal emlékszem vissza az 1866. 
évi karácsonyunkra. Ha nem is szűkös, de mégis szerény, 
kevés igényű viszonyok közt folyt le szüleim házában életünk. 
Anyám, ki gazdag családból származott, teljesen bele találta 
magát a nagyon is szerény jövedelmű, sok gyermekkel meg-
áldott kőszegi parochia egyszerű életébe; de karácsonykor, 
a midőn nem a szülők, hanem a Jézuska teritette az asztalt, 
gazdagság és fénysugár fogadta a meglepett, örvendve ujongó 
gyermeksereget. A karácsonyi dalok eléneklése után 
csengetyű szóra végre megnyílt magától az ajtó. Kivilágított, 
szép bútoros emeletes háznak szökőkútas kerti udvaráról 
emelkedett fel a hatalmas karácsonyfa édességeivel kápráz-
tató fényben s világitá meg a ház oldalán azt a sziklába 
vésett istállót, a melyben meghatottan fedeztük fel a szent 
családot, a nekünk is született Jézuskával. Az asztalokat, 
a zongorát pedig elfödték a jó Jézusnak természetesen rend-
kívül szép és gazdag ajándékai. így vált nekünk is az évnek 
legszebb, legboldogabb várva várt estéje a karácsony estéje. 
1866-ben halt meg édes anyánk. Pozsonyba ment, hogy ve-
szélyesen megbetegedett fiát ápolja. — Az uton meghűlt s 
pár nap múlva δ halt meg, árván hagyva a felgyógyult fián 
kivül még hat gyermekét. Én voltam ezek közt a Iegidősb 
már a soproni lyceum VII. oszályában, mig a legkisebbet 
anyja még kar ján hordozta volt, még beszélni sem tudott. 
Sopronba hozták át boldogult anyámat, hogy itt a családi 
sírboltban nyerje nyugvó helyét. A 40 kilométernyire fekvő 
Kőszegről kocsin, de gyalog is számosan zarándokolva 
jöt tek el, hogy az áldott lelkű nőt szeretettel kísérhessék 
utolsó út jára. Életem első, egész valómat meghasító fájdalma 
hatotta át szivemet, de ugyancsak e fájdalomban megszületett 
édes anyám megdicsőült alakja, mely nemtőként, erőként 
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kisért az élet kisértéses utjain. Alig két hónapra rá kö-
zeledett karácsony ünnepe. Siettem ilyenkor a soproni 
kedves rokoni körből haza, hogy a szülői házban testvéreim-
mel együtt örvendezve ülhessem meg a szép karácsonyi estét. 
Nehéz szívvel jöttem le most, hisz nem fogadott a lépcsőre 
elejbém sietve édes anyám, a családnak lelke. A fadiszitós, 
a karácsonyi előkészítés munkája most még inkább reám 
várt. Sopronból, a jő rokonok, a nagyszülők részéről én 
hoztam le testvereim számára a gazdag ajándéktárgyakat . 
Ne érezzék a gyermekek az este, hogy az ő jó nemtőjükkel, 
édes anyjukkal a Jézuska is elhagyta őket. Szokott módon 
ültük az estét. Jó Beyerünk, ugy mint minden évben most 
is — benső meghatottságát nehezen leküzdve — velünk 
ünnepelt. Most is ott állott a fénytől sugárzó karácsonyfa, 
most is mintegy magától megnyílott a salonajtó. A szokott 
ámulat, az ujongva kitörő öröm hangja helyett legkisebb 
testvérem — atyja kar ján — felfelé mutat , s kis szivének 
érzelmeit az az egy, a legdrágább szó, a melyet kiejteni tu-
dott a „mama" szava fejezi ki. Sirtunk a karácsonyfa 
fénye alatt. De gyorsan vigasztalódik a gyermeki sziv. Min-
denki számára terítve volt az asztal, csak az enyém maradt 
Sopronban. Beyer bácsink eltűnt s egyszerre csak ott volt 
az én szokott helyemen egy szép kis könyvecske, Beyer 
kedvencz könyve : Tholuck „Die Lehre von der Sünde und 
vom Versöhner oder Die wahre Weihe des Zweiflers". Benne 
a könyv első lapján ott volt a dedicatio: Zum Christfest 
1866 von Johann Beyer s a melléklapon jeligékként I. Kor. 2, u . : 
Τις ο'ιδεν άν&ρώτιων τά του άνΰρώπον, ει μη το πνεΰμα τον 
άν&ρώπον, το έν αιτώ; οΐ'τω '/.αι τά τον $εον ουδείς οιδεν, εί μη 
το πνενμα τον &eov. ós a biblia mellett Augusztinus e szava : 
Si sapientia et veritas non totis animi viribus concupiscatur, 
inveniri nullo pacto potest. At si ita quaeratur, jut dignum 
est, subtrahere sese atque abscondere a suis dilectoribus 
non potest." 

A szívnek az udvariassága ily gyöngéddé, mások t i tkos 
érzelmeinek ily finom megértőjévé tette jő Beyerünket. Nem 
szükség kiemelni, hogy e könyv még ma is legkedvesebb 
könyveim közé tartozik; s íme most, midőn mesteremnek 
idézett jeligóit újra meg ú j ra olvasom mindinkább látom, 
hogy ugyancsak e jeligék váltak életemnek s gondolkozásom-
nak is jeligéivé. Csak az isteni ismeri fel az Istent; csak is 
e sajátos isteni czélgondolatunk által válunk mi is feltétlen 
értéküekké. S továbbá csak akkor nem üres szó az isteni 
czélgondolat, ha az személyiségünknek isteni alapja; ha lel-
künk összes erőit áthatja, mozgatja s Istenben alapulva 
a szeretet elválhatlan, örök közösségének elvekónt tevékeny. 
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A személyiség paedagogikáját hirdetem immár majdnem 
30 éve. S hogy azt teszem: mily természetes! Hisz tapasz-
taltam, hogy nem az a mások után igazodó és magában 
számítgató, képzeteket rakosgató, képzetköröket gyártó ok-
tató, hanem egyesegyedül egy szent hivatás tudatában egész 
személyiségével tanulmányait ős tanítványait szeretettel át-
ölelő, felemelő mester az, ki az δ benne ténykedő isteni 
kegyelem erejében életet ad, életet kelt, oly életet, mely 
mivel forrása isteni, a folytonos haladásban, a folytonos 
fejlődésben maga is végtelen. 

Nem csak véletlenség, hogy a gyászjelentés Beyer éveit 
meg sem említi. Beyerünk élete nincsen övekhez kötve! Bár 
adna a kegyelem Istene szegény egyházunknak, drága hazánk-
nak több ily igaz tanári személyiséget, ily életet keltő 
igaz mestert! 

Dr. Schneller István. 



Jób Könyve. 

A hagyományos eredeti szövegből ford í to t ta : Jónás János. 

Jób. 
XXIX. 2. Ki adja vissza nékem a hajdan holdjait, 

A napokat, midőn fölöttem Isten őrködött ? 
3. Mikor még tündökölt lámpája fejem fölött, 

Hogy sötétben is já rhat tam világánál. 
4. Mikor még őszöm napjaiban valék, 

Isten bizalma volt sátram fölött . 
5. Velem volt a Mindenható, 

És körülöttem fiaim. 
6. Tejfölben fürödtek lépteim, 

S a szikla mellettem olajtól patakzott . 
7. Mikor kimentem a kapuhoz, végig a városon, 

Elkészítem a piacon ülőhelyem: 
8. Megláttak az i f jak ós elrejtőztek, 

A vének felkeltek, megálltak előttem. 
9. Szavukat az u rak visszatarták, 

És szájukra t e t t ék kezüket. 
10. Hallgatott szava az előkelőnek, 

És nyelvük ínyükhöz tapadott . 
11. Mert ha fül meghallott, boldognak mondott, 

Ha szem meglátott , mellettem tanúskodott. 
12. Mert én megmentém a kiáltó szegényt, 

Az árvát, ki nem talált segítőre. 
13. Az elveszett áldása engemet ért , 

Én örvendeztettem meg az özvegy szivét. 
14. Felöltém az igazságot s az illett reám, 

Fez és talár volt jogosságom. 
15. Szeme voltam a világtalannak, 

A sántának lába voltam ón. 
16. Atyja voltam a szűkölködőnek, 

Ismeretlenek perét á tkuta t tam. 
17. És széttörtem a jogtalan fogsorát, 

Kiragadtam a zsákmányt fogai közül. 
18. És mármár hittem, fészkemmel halok meg, 
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X X I X . És sok napot élek a Phoenixhez hasonlón. 
19. Nyitva áll gyökerem a víz számára, 

És ha rma t hál meg vetésemben. 
20. Örökkön új lesz tekintélyem, 

S az í j j megújul kezeimben. 
21. Rám hallgattak ős várakoztak, 

Csendben lesték tanácsomat . 
22. Szavam után nem ismételtek, 

Rájuk csepegtek beszédeim. 
23. Vár tak reám mint permetegre, 

Felnyi ták szájukat mint nyári esőre. 
24. Ha mosolyogtam r á j u k , alig hit ték, 

Nagyra vették arcom fényét. 
25. Én választám az ú t a t és élen ültem, 

Mint király a csapatában megpihentem, 
Mint ak i vigasztalja a gyászolókat. * * 

XXX. l. Most pedig if jabbak nevetnek ra j tam, 
Kiknek atyáit nem mél ta t tam volna 
Felvenni falkám ku tyá i közé. 

2. Kezök ereje is mire volna nékem, 
Az övék, kiknél odavan minden erő. 

3. Kik dermedten az éhezéstől, 
A terméketlen róná t kaszálgatnák 
A vadon és pusztaság előestéjén. 

4. Kis sóská t szednek a bokrok között , 
A ballangó gyökerén táplálkoznak, 

5. Kik kiűzetnek a társaságból, 
Ordí tnak rájuk mint tolvajokra. 

6. Ott kell lakniuk a völgy hasadékában, 
A föld és a szikla lyukaiban. 

7. A bokrok között nyerítenek, 
A csalán alatt összegyűlnek. 

8. Sehonnaik, elhírhedtek, 
Kiveretnek a lakot t földből. 

* * 

9. És ezeknek lettem gúnydalává, 
Közmondássá vá l tam nekik. 

10. Sőt meg is vetnek, távoznak tőlem, 
Arcomat nyáluktól nem kímélik. 

11. Mivel Ő megereszti ú j ja húrját , 
És kíméletlenül bán t velem, 
Ők is megeresztik a féket előttem. 

12. Jobbra áll e fajzadók, 
Felkel és lábam odább taszítja, 
Ellenem készíti végzetes ú t já t . 
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XXX. 13. Lerombolják ösvényemet, 
Elősegítik vesztemet, 
Ők, kik maguk is segély nélkül vannak. 

14. Mint széles résen jönnek felém, 
Rám hömpölyögnek ropogás közt. 

16. Ellenem ijedelmek fordít tatnak, 
Mintha szél kergetné tekintélyem, 
Mint felleg tűnnék segítségem. 

* * 

16. Igen, most reám omlik szivem ár ja , 
Erősen tar tanak Ínségem napjai. 

17. Lefúrja az éjjel csontaimat, 
Ereim meg nem pihenhetnek. 

18. Felsőbb hatalom elváltoztatja ruhám, 
Mint ingem nyílása övez engemet. 

19. Odavetett a sárba engem, 
Hogy porhoz, hamuhoz lettem hasonló, 

20. Kiáltok hozzád, de nem felelsz, 
Itt állok, és rám mereszted szemed. 

21. Kegyetlen lettél én irántam, 
Ellenem harcolsz erős kézzel. 

22. Felemelsz a szélre és ra j ta nyargaltatsz, 
Szétolvasztasz teljességei. 

23. Hisz tudom, hogy halálba vezetsz vissza, 
Minden élő gyülőhelyére. 

24. De nem nyujtja-e kezét az elbukó, 
Hogy lesz-e segítség a pusztulásban? 

25. Nem sírtam-e a kemény sorsúval, 
Nem kesergett-e lelkem a nélkülözővel ? 

26. De jó t reméltem és jö t t a rossz, 
Világot vártam és sötétség borít. 

27. Bensőm forr, nem csendesül, 
ínséges napok fogadtak engemet. 

28. Sötétben járok, nap nélkül, 
Felkelek a községben és segélyért kiáltok. 

29. Testvére lettem a sakáloknak, 
Társa a vad madár lányainak. 

30. Bőröm feketén válik le rólam, 
És csontom elég a szárazságtól. 

31. És gyászra vált a cimbalmam, 
Panaszhanggá dobom szava. 

* * 

XXXI. l. Kikötöttem szemeimmel, 
Hogy ne nézzenek leányzóra. 

2. És mit végez az Isten felülről ? 
Mit oszt a magasból a Mindenható ? 
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XXXI. 3. Nem gaznak való-é a szerencsétlenség? 
Gonosztevőnek a baleset? 

4. Hiszen ő lá t ja útaimat, 
És megolvassa minden lépésemet. 

5. Ha csalárdságban j á r t am én, 
És lábam a hamisra s i e t e t t : 

6. Igaz mérlegen mérjen engemet, 
És megtudja Isten ártatlanságom. 

7. Ha eltért léptem a helyes úttól, 
Szivem követ te szemeimet, 
És hiba ragadt kezeimhez: 

8. Akkor amit vetettem, más egye meg, 
Tépjék ki sar jaimat gyökerestül . 

9 Ha felgyúlt szivem asszony iránt 
És szomszédom aj ta ján leskelődtem: 

10. Akkor őröljön másnak a feleségem, 
Föléje mások hajol janak. 

11. Hiszen gyalázat volna az, 
És bíró elé való bűn. 

12. Mert tűz az, az alvilágig emésztő, 
Mely minden termésem kiszakgatná. 

13. Ha szolgáim jogát megvetettem, 
Midőn velem perbe k e r ü l t e k : 

14. Mit tennék, ha felkel az Isten ? 
Ha számot kérne, mit felelnék? 

15. Hisz aki engem a méhben formált, formálta őtet is, 
Egy kéz gyúr t meg az anyaméhben. 

16. Ha a szegény k ivánatá t visszatartám, 
És epedni hagytam az özvegy szemét; 

17. Egyedül ettem kenyeremet, 
És nem evett belőle az árva velem; 

18. — Hisz mint a tyjának nőtt fel nekem, 
Mint anyám szülöttét vezettem ő t ! — 

19. Ha lá t tam elveszőt öltözet nélkül, 
Hogy nincs ruhá ja a szűkölködőnek; 

20. Ha inai engem nem áldottak, 
S ő nem melegedett bárányaim gyapjában; 

21. Ha felemeltem az árvára kezem, 
Mert láttam, hogy a kapuban t ámoga tnak : 

22. Akkor essék le vállam vállcsontjából, 
Karom csövében tö r jön ketté. 

23. Mert félelem fogna el, az Isten balvégzete, 
Méltóságát el nem viselhetném. 

24. Ha aranyba helyeztem bizalmamat, 
És biztonságomnak mondtam a drága é rce t ; 

25. Ha örültem, hogy nagy a vagyonom, 
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XXXI. gazdagságot szerzett k e z e m ; 
26. Ha midőn lát tam a sugárzó napot, 

A szépen haladó éjjeli vándort , 
27. Szivem ti tokban hajlandó let t volna 

És én kézcsókkal imádtam volna; 
28. — Az is büntetendő vétek volna, 

Mert hazudtam volna Isten e lőt t ! — 
29. Ha örültem gyűlölőm balvégzetén, 

És felizgultam, mikor baj é r te őt; 
30. — Holott nem hagytam vétkezni ínyem, 

Hogy átokkal éltét kértem volna —; 
31. Ha nem mondotta sátram n é p e : 

Hol van ki húsából jól nem lako t t? 
32. Ne háljon kinn az idegen, 

A vándornak a j tóm felnyitom ; 
33. Ha vétkem mint Ádám elrejtet tem, 

Keblembe takarván bűnömet ; 
34. Mert rettegtem a nagy közönségtől, 

I jesztett a családi szégyen, 
Hogy, csendes voltam, az aj tón ki nem mentem; 

35. — Oh bár volna, ki meghallgatna! 
Im itt körvonala Isten panaszának, 
Ellenfelem vádi ra ta! 

36. Óh én vállaimon hordoznám őt, 
Felkötném mint díszkarikát. 

37. Elmondanám neki lépteim számát, 
Eléje lépnék mint előkelő! — 

88. Ha ellenem kiált szántóföldem, 
És barázdái fe l ja jdulnak; 

39. Ha ettem termékét fizetetlen, 
Vagy gazdája életét k io l to t tam: 

40. Teremjen tövist búza helyett, 
Á r p a helyett beléndeket! 

Vége Jób szavainak. 

XXXII. l. A három férfiú megszűnt felelni Jóbnak, mert 
2. ő igazságosnak tar to t ta magát . De ekkor felger-

jed t a Rám családból való Búzi Barákhel fiának, 
Elíhúnak h a r a g j a ; Jób ellen gerjedt fel, mert 

3. igazságosabbnak tar tot ta magát Istennél. De három 
tá r sá ra is megharagudott, mer t nem találtak választ 

4. ós Jóbot elítélték. De Elíhú a szóval előbb Jóbra 
várt , mert ők öregebbek voltak nála napokra nézve. 

5 Mikor azonban lát ta Elíhú, hogy nincs válasz ama 
6. három férfi szájában, felgerjedt haragja. A Búzi 

Barákhel fia Elíhú tehát megszólalt és mondá : 
Theol. Szaklap. Π Ι . évf. 1 5 
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Elíhú. 
XXXII. Ifjú vagyok napokra nézve, 

Ti pedig már ősz emberek ; 
Hátra azért álltam, félve 
Kijelenteni véleményem. 

7. A napok szóljanak, így gondoltam, 
Hallassa bölcseségét a nagyobb évszám. 

8. Ámde a szellem az az emberekben, 
Az Isten lehe, mi értelmet ad. 

9. Nem épen a vének bölcsek, 
Nem épen az öregek értik az Ítéletet. 

10. Azért mondom, hallgass rám, 
Elmondom én is véleményem. 

11 lm én vártam szavatokra, 
Hallgattam értelmetekre, 
Míg a szót megvizsgáljátok. 

12. Buzgón figyeltem ti reátok, — 
De im nincs, ki Jóbot megcáfolná, 
Ki felelne beszédére közületek. 

13. Nehogy azt mondjá tok: Oly bölcseségre akadtunk, 
Hogy csak Isten cáfolhatja, ember nem. 

14. Hisz hozzám szót még nem intézett, 
Én ugyan nem felelnék beszédetekkel. 

15. Zavarba jönnek, nem felelnek, 
A szavak tőlük elvonulnak! 

16. És én vár jak, mikor ők nem beszélnek ? 
Míg i t t állnak s nem válaszolnak ? 

17. Elmondom én is az én részemet, 
Nyilvánítom véleményem. 

18. Mert telve vagyok szavakkal én, 
Szorít bensőm szelleme. 

19. Im olyan a bensőm mint ki nem nyitott bor, 
Mint ú j tömlő, mely könnyen pattan. 

20. Beszélek hát, hogy könnyebbüljek, 
Felnyitom ajkam és válaszolok. 

21. Nem leszek férfira tekintettel, 
Embernek nem hízelegek. 

22. Mert nem tudok én hízelegni, 
Teremtőm könnyen felróhatná. 

* * 

XXXIII. 1. Hal ld hát , J ó b , m o s t szavaimat, 
Figyelj minden beszédemre. 

2. Im szám már egyszer felnyitottam, 
ínyemben nyelvem megszólamlott. 

3· Egyenes mint szivem lesz beszédem, 
Véleményemet a jkam tisztán adja. 
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XXXIII. 4. Az Isten sze l leme teremtet t engemet, 
A Mindenható lehe é l tetöm. 

5. Ha képes vagy rá, ám cáfolj meg, 
Készülj ellenem, állj elő. 

6. Hisz Istené vagyok, csak úgy mint te, 
Én is agyagból készíttettem. 

7. Tőlem tehát nem kell félned, 
Nem nyomhat el tekintélyem. 

* * 

8. Im azt mondtad fülem hallatára, 
Jól felfogtam a szavak hangjá t : 

9. „Tiszta vagyok, bűntelen, 
Mocsoktalan, nincsen vétkem. 

10. Csak δ gondol ki idegenkedést, 
Tekint engem ellenségnek. 

11· Kalodába teszi lábam, 
Megfigyeli minden utam." 

12. Biz ebben nincs igazad, mondom neked, 
Mert messze áll Isten az ember fölött. 

13. Miért perelsz őellene? 
Hogy minden dolgáért nem felel? 

14. De hisz beszél az Isten egyfélekóp, 
És kótfélekóp is, csak mi nem figyelünk. 

15. Álomban, az éj látásában, 
Mikor álom száll az emberekre, 
A fekvőhe lyen való szendergésben. 

16. Megnyitja akkor az ember fülét, 
S az adott intést lepecsétli. 

17· Hogy visszatartsa a cselekvéstől, 
Elfedje előle a fennhéjázást. 

18· Hogy lelkét a sírtól megőrizze, 
Életét az alvilágtól. 

19. Fenyíti továbbá betegággyal, — 
Az imént még ép volt minden csontja — 

20. Hogy élte kenyerét megutálja, 
Lelke kedvenc eledelét. 

21. Húsa megsemmisül, nem látszik többé, 
Kibúnak bőréből a látatlan csontok. 

22. Lelke a sírhoz közeledik, 
Az öldöklőé élete. 

23. De ha van egy angyal szószólója, 
Csak egy legyen bár ezer között, 
Ki felsorolja é rdemei t ; 

24. Ki szánja őt ós könyörög é r t e : 
„Mentsd meg őt az alvilágtól, 
Találtam érte váltságdíjat!" 

16* 
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XXXIII. 25. A k k o r duzzad húsa ifjú e r ő t ő l , 
Visszatér mintegy fiatalságába. 

26. Istenhez fohászkodik és δ megkegyelmez, 
Hogy u j jongó örömmel jelen meg előt te; — 
így adja meg δ a j ámborság bérét. 

27. Csak mondja hangosan az emberek e lőt t : 
„Vétkeztem, az egyenest meggörbítém, 
De nem bűnhődtem ahhoz mérten." 

28. És megvált ja lelkét a sírba menéstől, 
Élete ú j r a l á t j a a fényt. 

* * 

29. íme, az Isten mindezt megteszi 
Kétszer és háromszor az emberekkel. 

30. Lelkét a sírból visszahozza, 
Hogy az élet világában sütkérezzék. 

31. Figyelj, Jób, és hallgass rám, 
Csendes légy, majd én beszélek. 

32. Ám cáfolj meg, ha van szavad, 
É n ó h a j t o m igazolásod, beszé l j h á t . 

33. Ha pedig nincsen, hallgass rám, 
Bölcseségre tanítlak, csak figyelmes légy. 

* * 

XXXIV. 2. Halljátok, bölcsek, szavaimat, 
Tudósok, reám figyeljetek. 

3. Mert a szót a fül vá lasz t ja meg, 
Mint íny megízleli az ennivalót. 

4. Válasszuk a jogost magunknak, 
Ismerjük meg, mi köz tünk a jó. 

5. Im, Jób mondja : „Igazam van, 
Jogom csak Isten távolí t ja . 

6. Hazudjam tán jogom mellet t ? 
Viseljem nyilamat bűnte lenül?" 

7. Jóbhoz ugyan ki hasonl í t ? 
Vízként a gúnyt mint δ ki issza? 

8. Ki társul szegődik a gonosztevőkhöz, 
A gazság emberivel együ t t jár. 

9. Mondván: Az embernek mi haszna benne, 
Ha utána j á r Isten kedvének. 

* * 

10. Azért is, ti bölcsek, hal lgassatok rám ! 
Távol legyen Isten a gonoszságtól, 
A jogtalantól a Mindenható! 

11. Mert csak az ember te t té t fizeti meg δ, 
S amilyen az útja, úgy osztja végzetét. 

12. Bizonyára az Isten gonoszul nem cselekszik, 
Nem ferdít i a jogot a Mindenható. 
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XXXIV. 13. Ki bízta a fö ldet g o n d j a i r a ? 
Az egész világot ki teremtó ? 

14. Ha nem gondolna csak önmagára, 
Szellemét, lelkét csak magára vonná : 

15. Együtt k imúlna minden élő, 
S az ember a porba térne vissza. 

16. Azért ha van értelmed, halld meg ezt, 
Figyelj szavam hangjaira. 

17. Aki gyűlöli a jogot, hogy fékezhetne? 
A legigazabbat elitélnéd? 

18. Mondhatni-e ki rá lynak: sehonnai! 
Gonosztévő! a nagy uraknak ? 

19· Holott ő nem tekinti a főurakat , 
Gazdagra nem figyel inkább mint szegényre 
Mert hisz keze művei megannyian. 

20. Egy pillanat s meghalnak az éj közepén, 
Felforgat ta tnak népek, elvonulnak, 
Távozik az erőszak nem ember keze által. 

21. Mert δ szemmel kiséri az ember út já t , 
Számon veszi minden lépését. 

22. Oly sötétség nincsen, nincs oly árnyék, 
Hogy oda gonosztevők rejtőzhetnének. 

23. Nem az emberen van tehát 
Törvényre menni az istenséggel. 

24. Ledönti a ha ta lmas t érthetetlenül, 
Helyébe másoka t állít oda. 

25. Jól ismeri cselekményeiket, 
Felforgatja egy éjjel és szótzúzatnak. 

26. Megkorbácsolja őket mint gonosztevőket 
A nézőknek nyilvános helyén. 

27. Mert annyira eltértek tőle, 
Nem figyelték meg minden ú t j á t . 

28. Hozzáig vi t ték a szegény ja já t , 
És hallania kel let t az ínséges kiáltását. 

29- Ki kárhoztatná, ha csendet csinál ? 
Ki látja meg, ha arcát rejt i ? 
így tesz δ emberrel, így népekkel. 

30. Nehogy a gonosz uralkodjék, 
Ne legyen kelepce a nép számára. 

31. Mert ők azok, kikről mondva van: 
„Tűrtem eddig, de nem tovább." * * 

32. Taníts te, ha nem jól látok, 
Ha méltatlan voltam, nem teszem többé. 

33. Ne veled fizettesse-e, ha rútul téssz ? 
Hisz te választál, nem pedig én ? — 
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XXXIV. E r r e m i t tudsz v á l a s z o l n i ? 
34. Jól mondja velem az okos ember, 

Hallgat r ám a bölcs fórfiú : 
35. Értelmetlenül beszél Jób, 

Meggondolatlan minden szava. 
36. Vajha örökké vizsgáltatnék, 

Hogy volna válasz a gonoszoknak. 
37. Mert bűnnel tetézi vétkezését, 

Köztünk egyre kételkedik, 
És szót szaporít az Isten ellen. 

* * 

XXXV. 2. Azt ta r tod tán jogosságnak, 
— Mondván : Istennél igazabb vagyok, — 

3. Hogy azt kérded: Mit használ neked ? 
Mi hasznot húzok vétkeimből? 

4. Mondok hát én néhány szót 
Veled együtt társaidnak. 

5. Tekints fel és nézz az égre, 
Pillants a fellegre magasan fölötted. 

6. Mit téssz neki, ha vétkezel ? 
Mit ha számosak bűneid? 

7. Mit adsz neki, ha jámbor vagy? 
Kezedből δ mit fogadna el? 

8. Csak az embert illeti gonoszságod, 
Igazságod csak a föld fiát. 

* * 

9. Az elnyomás miatt felkiáltnak, 
Fel ja jdulnak az erőszak miatt. 

10. De ki sem mondja : „Hol van Teremtőm, Istenem, 
Aki éjjel is dalt ad a jka ink ra ; 

11. Ki tudóbbakká tesz a föld vadánál, 
Az ég madaránál bölcsebbekké." 

12. így aztán ja jga tnak , de δ nem felel, 
A gonoszoknak gőgje miatt 

13. De hamis az, hogy nem hall az Isten, 
Nem lát ja meg a Mindenható. 

14. Ha mondod is, hogy nem láthatod, 
Van ítélet, bizhatsz benne. 

15. Hisz most sem bánt eléggé haragja , 
Nem torolja meg balgaságod. 

16. De Jób a száját csak hívságra nyit ja, 
Bőven beszól értés nélkül. 

* * 

XXXVI. 2. V á r j m é g kissé , hadd tanítlak, 
Mert van még szavam az istenségért . 

3. Távolról veszem véleményem, 
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XXXVI. Igazat szerzek teremtőmnek. 
Mert valóban szavam nem hazug, 
Tökéletes értelmű van előtted. 

5 Hatalmas az Isten, de mit sem vet meg, 
Hatalmas a szívnek erejében. 

6. Nem hagyja életben a gonosztevőt, 
Igazat ad a szegényeknek. 

7. Nem veszi le szemét a jámborokról, 
Királyok trónjára ülteti őket. 

8. Ha pedig láncra vannak verve, 
Fogva az inség bilincsein : 

9. Csak t e t tüke t adja értésükre, 
Bűneiket, hogy elbizakodtak. 

10. Felnyitja fülüket intésének, 
Hogy megtérjenek a gonoszságtól. 

11. Ha hallgatnak rá és meghódolnak, 
Jóban tölt ik napjaikat, 
Éveiket kellemesen. 

12. Ha pedig megátalkodnak, 
Kimúlanak nem okulva. 

13. A romlott szívűek felgerjednek, 
Nem könyörögnek, ha megköti őket. 

14. Igy aztán lelkük if jan hal meg, 
A kicsapongók közt életük. 

15. De megmenti a szegényt ínségében, 
A szorultságban nyitva füle. 

* * 

16. Téged is igy visz kísértésbe, 
Megszorítván bőségedet, 
És elvivén asztalod, a zsírral teltet. 

17. De ha mint a gonoszok úgy Ítélnél, 
Közel az ítélethez a végrehajtás . 

18. Azért is ne birjon kétségre dühöd, 
A nagy vál tság ne tántorítson. 

19. Felér-é azzal gazdagságod, 
Hogy nem vagy az Isten ellensége r 
Fel-e minden erőhatalmad? 

20. Óh ne óhaj tsd a vész éj tszakáját , 
Midőn helyükről népek vesznek! 

21. Vigyázz, ne fordulj a gazság felé, 
Hogy azt választnád Ínségedben. 

22. Im nagy az Isten hatalmában, 
Hasonlót hozzá ki t ehe tne? 

23. Útját ki í r ja meg neki? 
„Jogtalant cselekvél", ki mondha tná? 

24. Inkább magasztald működésót, 
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XXXVI. Melyet az igaz férfi megénekel. 
25. Őrá tekint minden ember, 

A messziről szemlélő férfiú. 
26. Magasztos az Isten, mi nem érthet jük, 

Évei számát ki kuta tha tná? 
27. A vízcseppeket összevonja, 

Esővé t isztulnak a sűrű ködben, 
28. Melyet a fellegek lebocsátnak, 

Permetezvén a sokaságra. 
29. Hát még a felleg rétegeit, 

Sátra harsogását ki é r tené? 
30. Világosságát ráteríti, 

Elfedi a tenger gyökereit. 
31. Mert evvel itél népek fölött, 

Eledelt ad bőségesen. 
32. Kezébe veszi villámait, 

És velük sú j t j a támadóit. 
33. Harci riadó j á r előtte, 

Szítja haragjá t a gazság ellen. 
* * 

XXXVII. 1. Már a r r a is megret ten s z i v e m 
És kebelemben felijed. 

2. Halljátok csak hangja haragjá t , 
A zajt, mit a jka kibocsát. 

3. Az egész ég alatt ki ter jed 
S a föld sarkai t éri világa. 

4. Utána a dörgés felordít, 
Hatalmas hanggal dübörög. 

5. Hangjával csudásan dörög az Isten, 
Ki nagyokat tesz, e lőt tünk ismeretlent. 

6. A hónak mond ja : Hullj a földre! 
És hatalmas esője omlásának. 

7. Az emberek kezét lepecsétli, 
Hogy művét mindenki megismerje. 

8. A vad keresi búvóhelyét, 
Otthon marad fekvőhelyén. 

9. Vihar jön dél belsejéből, 
Észak felől jéghideg. 

10. Isten lehe fagyást okoz, 
És szűkre szorítja a tág vizeket. 

11. Nedvvel terheli a fellegeket, 
A villámos felhőt messze szórja. 

12. Úgy látszik, véletlen a változásuk, 
Pedig tervei szerint teszik meg 
A föld színén, mit nekik parancsol. 
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XXXVII. 13. Akár ostorul, akár fékül, 
Akár kegyeimül küldi az emberre. * * 

14. Hallgasd meg ezt és rajta, Jób ! 
Bámuld az Isten csodatetteit. 

16. Tudod-e mikor gondol ezekre az Isten, 
Fellege villámát cikáztatván? 

16. Tudsz-e a felleg méréséről, 
A Mindentudó csodáiról ? 

17. Te , akinek m e l e g a ruha, 
Ha szélcsend áll be déli tájon, 

18. Te szállnál velo a fellegekbe, 
Amelyek szilárdak mint öntött tükör ? 

19. Taníts hát minket, mit mondjunk róla, 
Mert a sötétségben fel nem érjük. 

20. Elmondják-e neki, hogy én itt beszélek ? 
Mert emberek mondják, rej tve van. 

21. De im, az ember nem látja a napot, 
Ha fénylik is a felleg mögött ; 
D e j ö n a szél ős kiderül; — 

22. Észak homályából jön az arany — 
De rettenetes méltóság t aka r j a az Istent. 

23. A Mindenható, k i t fel nem érünk, 
A jogot és igazságot el nem nyomja. 

24. Azért félik őt az emberek, 
Vak itt szeme minden bölcsnek. 

* * 

XXXVIII. l. És Jáhveh válaszola Jóbnak a viharból mondván 

Isten. 
2· Ki homályosítja a határozatot 

Értelmetlen szavaival ? 
3. Nos ra j t a ! övezd férfiasan combjaid, 

Én kérdezni foglak, te pedig felelj. 
4· Hol valál, mikor megvetém a föld alapját? 

Mondd csak meg, ha érteni tudsz. 
6· Tudod-e, ki adta mértékét neki ? 

Ki húzta rá a mérőzsinórt? 
6· Min feküsznek oszlopai? 

Vagy ki tette le sarkkövét? 
7. Mikor örültek együtt a reggel csillagai, 

És ujjongtak mind az angyalok. 
8. A tengert kapukkal ki zárta el, 

Mikor kiáradt a föld méhéből ? 
9. Felleget adtam ruhájává, 

Pólájává sűrű ködöt. 
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XXXVIII. 10. Kiszabtam rá törvényemet, 
Zárt és a j tó t adtam neki, 

11. Mondván: Eddig jössz és nem tovább, . 
Itt van határa büszke árjaidnak. 

* * 

12. A reggelnek éltedben adtál-e parancsot? 
Mutattad-e helyet a ha jna lp í rnak? 

13. Hogy megfogja a föld sarkait , 
Lerázza róla a gonoszokat. 

14. Elváltozik a föld mint pecsótanyag, 
Ruhának látszanak a tárgyak ra j ta . 

15. És elalszik a gonoszok kedvenc világa, 
A ha ta lmas ka r széttöretik. 

* * 

16. Voltál-e a tenger forrásánál ? 
A mélység ölében jár tál-e m á r ? 

17. Fel tüntek-e előtted a balálnak kapu i? 
És lát tad-e kapuit az árnyékországnak V 

18. Megtekintetted-ó a földnek szélességeit ? 
Ha tudod mindezt, mondd tehát. 

* * 

19. Merre az út a világ lakához ? 
Hol van helye a söté tségnek? 

20. Hogy elvihetnéd határáig, 
Háza ösvényét megismernéd. 

21. Hisz tudnod kell, mer t akkor születtél, 
A te napjaidnak száma nagy! 

22. Jutot tá l-e már a hó tárházához ? 
A j é g rakóhelyeit láttad-e m á r ? 

23. Miket félretettem szükség idejére, 
Harc és háború napjaira. 

* * 

24. A világosság mely úton oszlik, 
Árad a földre a keleti szól ? 

25. A zápornak ki vont barázdát? 
Útat a dörgés sugarának ? 

26. Hogy eső hulljon a lakatlan földre. 
A pusztára, hol ember nincsen, 

27. Hogy megtöltse a vadont, a pusztaságot, 
A növényeket megtermékenyítse. * * 

28. Van-e atyja az esőnek? 
Vagy ki nemzé a harrnatcseppet ? 

29. Kinek méhéből jön a j é g ? 
Vagy ki szülte az ég derét? 

30. A víz megdermed mint a kő, 
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XXXVIII. S a m é l y s é g színe bezáródik. 
31. Megkötöd-é a Fiastyúk bilincseit? 

Tágítsz-é a Kaszás kapcsa in? 
32. Kihozod-é idején a cs i l lagokat? 

És vezeted-é a Medvét fiaival? 
33 lsmered-ó az égnek törvényeit.5 

Hatását a földre te szabod-e? 
34. Felemeled-e szavad a fellegekre, 

Hogy vízözönnel bor í t sanak? 
35. Küldöd-ó a villámokat, s azok mennek, 

Mondván hozzád: Itt v a g y u n k ? * * 

36. A vesékbe ki tet t bölcseséget? 
Ki adott értelmet a k a k a s o k n a k ? 

37. Ki számlálja bölcsen a fellegeket? 
Az ég tömlőit ki önti k i ? 

38. Hogy öntöt t alakká folyik össze a por, 
És a göröngyök összeragadnak. 

* * 

39. Te vadászod-e zsákmányát az oroszlánnak? 
Téssz eleget fiókjai szükségének? 

40. Mikor leheverednek fekvő helyükön, 
Leguggolnak a bozótban zsákmányt lesve. 

41. Ki készít a var júnak táplálékot, 
Mikor csirkéi Istenhez kiál tnak, 
Kóvályognak étel nélkül ? 

* * 

XXXIX. 1. Tudod-e a zergék szülése idejé t? 
Az őzek ellését megvigyázod-e? 

2. Vemhességük havait megvigyázod-e? 
Tudod-e idejét szülésüknek ? 

3. Kibocsátják borjaikat leheveredve, 
Kieresztik pokláikat. 

4. Fiaik erősödnek, felnőnek a szabadban, 
Eltávoznak, nem térnek vissza. 

5. Ki bocsátá szabadon a vadszamara t? 
Ki oldta meg bilincseit? 

6. Házául adtam a pusztaságot, 
A sótelt síkot lakásául 

7. Neveti a város tolongását, 
A hajtó kiál tását meg nem hallja. 

8. Kilsémli a hegyeket, legelőjét, 
Minden füvet felkutat. 

9. Szolgál-e neked a vad bivaly? 
Meg fog-e hálni jászolodnál? 

10. Megkötheted-e gyeplővel a barázdához? 
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xxxix. Fog-e boronálni a völgyben u tánad? 
11. Bíznál-e benne és nagy e re jében? 

Ráhagynád-e fáradságod ? 
12. Hinnél-e neki, hogy behord ja vetésed 

És begyűjt i majd c sű röde t? 
* * 

13. Vígan csapkod a s t rucnak szárnya, 
Vájjon gólya szárnya s to l la-e? 

14. Tojását a földön hagyja, 
Kikölteti a forró porral. 

15. Feledve, hogy láb szétzúzhatná, 
A vadon állata szétt iporhatná. 

16. Kemény a csirkéihez mint nem övéihez, 
Nem fél, hogy hasztalan fáradozása. 

17. Mert Is ten feledteti a bölcseséget, 
Nem osztot t neki ér telmet . 

18. Ha felrebben a magasságba, 
A lovat és lovagját kineveti . 

* * 

19. Te adsz-é erőt a pa r ipának? 
A sörényt nyakára te öltöd-e? 

20. Te tetted-e, hogy mint sáska üge t? 
Nyerítésének zaja félelmet t e r j e sz t? 

21. Kapál ja a mezőt, örül erejének, 
Kimegy a fegyveres csapatok elé. 

22. Csak neveti a félelmet, meg nem ret ten, 
A kard elől sem té rne vissza. 

23. A tegez megcsörren r a j t a , 
A lándzsa és a szurony vasa. 

24. Zajos hevében felhányja a földet, 
Nem hisz a csittí tásnak, ha szól a kü r t . 

25. Ha szól a trombita, felnyerít, 
Távolról érzi a háborút , 
A vezérek kiáltását, a harci zajt. * * 

26. Az ölyv a te eszedből repül-e fel, 
Terjeszt i szárnyát dél fe lé? 

27. A sas szavadra száll-e fel, 
Rakja -e fészkét a magasságban? 

28. Sziklán lakik és tölti az éjt, 
Magas tetőn, szirt fokán. 

29. Onnan kémlel ételt magának, 
Szeme a távolba messze hat. 

30. Fiókjai vért szörpölnek, 
Hol sebesültek vannak , ő is ott van. 
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XL. 1. Es Jáhveh Jóbnak válaszolva mondá: 
2. A Mindenhatóval perelne a gáncsoskodó ? 

Ki rendreutasítná az Istent, feleljen hát neki. 
Jób. 

4. Csekély vagyok, mit fe lel jek? 
Kezemet én számra teszem. 

5. Egyszer beszéltem, — hallgatok, 
Szóltam kétszer, — de nem többé. 

Isten. 
7. Övezd combjaid férfiasan, 

Kérdezni foglak, válaszolj. 
8. Felbontanád-e ítéletem ? 

Elitélnél engem, hogy igaz marad j ? 
9. Van-e karod mint Isten k a r j a ? 

Mint ő hangoddal tudsz e dörögni ? 
10. Hát díszítsd magad méltósággal, 

Öltözködjél dicsőséggel. 
11. Áraszd haragod folyásait, 

Lásd meg a büszkét és alacsonyítsd. 
12. Lásd meg a büszkét, alázd meg, 

Forgasd fel a gonoszokat állóhelyükben. 
13. Rejtsd a porba őket együttesen, 

Tar tsd fogva arcukat a rej tekhelyen. 
14. Akkor majd én is elismerem, 

Hogy jobbod elég segélyt nyúj that . 
* * 

15. ím i t t a Behémóth, melléd t e remtém; 
Mint közönséges barom füvet eszik. 

16. Nézd erejét combjaiban, 
Hatalmát hasa oszlopiban. 

17. Fa rka szilárd mint cédrusfa, 
Lágyéka izmai összefonódtak. 

18. Olyanok csontjai mint érccsövek, 
Hasonlók tagjai vasszálakhoz. 

19. Istennek első műve ő, 
Teremtője adta ka rd j á t neki. 

20. Ételét a hegyek szolgáltat ják, 
Já tszhatnak mellette a vadon állati. 

21. Lótoszfák aljában hever, 
Sás és mocsár rej tekében. 

22. Árnyékkal födi a lótosz lombja, 
A pa tak fűzei környezik őt. 

23. Feldagad a folyó, de δ meg nem retten, 
Nyugton marad, bár szájáig árad. 
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XL. 24. Á m fogja meg va laki szeme lát tára! 
F ú r j a keresztül tőrrel az o r r á t ! 

* * 

25. Vagy húzd hát horgon a L iv ja thán t ! 
Próbáld a nyelvét hurokba mer í tn i ! 

26. Tehetsz-e orrába kákagyűrű t ? 
Vagy állát horogra szúrhatod t á n ? 

27. Váj jon fog-e neked könyörögni ? 
Vagy békítően esdekelni? 

28. Szövetségre lép t án veled, 
Hogy szolgáddá tedd mindenkorra? 

29. Játszhatsz-e vele mint holmi verébbel, 
Lánykáid számára cérnára kö tvén? 

30. Alkudnak-e fölötte a ha lász tá rsak? 
A kereskedők köz t felosztják-e ? 

31. Bőrét lándzsákkal megtöltheted-e 
Vagy feje csont já t halszigonnyal ? 

32. Ám tedd csak reá kezeidet! 
Megemlegeted a háborút , 
Többé, tudom, nem ismétled. 

* * 

XLI. 1. Biz csalódnék reményében, 
Már látása is leterítné. 

2. Nincs vakmerő, ki felizgatná, 
És ki merne megállni énelőttem ? 

3. Ki előlegezett nekem, hogy fizetnem kéne ? 
Minden enyém az ég alatt. 

* * 

4. Nem hallgathatok tagjairól, 
Szervezete erejéről. 

5. Páncéla felületét ki fedné fel ? 
Ki hatolna ke t tős fogsorába? 

6. Arcának a j ta i t ki nyitja f e l ? 
Fogai körül rémület van, 

7. Vértéi mélyedése körül büszkeség, 
Szűk pecséttel zárvák azok. 

8. Egyik a másikat úgy érinti, 
Keresztül még a szellő sem hat. 

9. Egymáshoz ragad tak azok, 
Összefonódtak, szét nem válnak. 

10. Világban fénylik prüsszögése, 
A hajnal pilláihoz hasonlók szemei. 

11. Szájából lángok áramlanak, 
Szökdelnek a tűz szikrái. 

12. F ü s t tódul ki or ra lyukából, 
Aká r az üstből és forró fazékból. 
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XLi. 13. A parazsa t felszítná lehelése, 
Szájából láng ter jed el. 

14. Nyakában erő lakik, 
Terjed előtte a csüggedés. 

15. Húsa redői összeforrtak, 
Ráöntve, hogy ne inogjon. 

16. Szive kemény mint a kő, 
Szilárd mint az alsó malomkő. 

17. Vitézek hatalmától megrettennek, 
Eltévednek ijedtükben. 

18. A kard, mely éri, meg nem áll, 
Nem a szurony, lándzsa, nyil. 

19. A vasat csak szalmának nézi, 
Rothadt fának az ércdarabot. 

20. Nem üzi futásba az í j j fia, 
A par i t tya köve tar ló neki. 

21. Tarlónak nézi a fu rkós botot, 
Neveti a dárda zaját. 

22. Hasa a legélesb cserép, 
Felhasogat ja az agyagföldet. 

23. Mint fazeka t hozza forrásba az örvényt, 
A tenger kicsiny tégely neki. 

24. Fénylik utána az ösvény, 
Hogy ősz hajnak néznéd az árt. 

25. A földön nincs, ki u ra lehetne 
A félelem nélkül teremtet tnek. 

26. Minden magasra fel tekint , 
A büszke vadaknak királya ő. 

Jób. 
XLTI. 2. E l i s m e r e m , hogy m i n d e n t tehetsz, 

Hogy tervednek nem lehet útját állni. 
3. Ki fedi fel a végzést értelem nélkül ? 

Igen! olyant beszéltem, mit nem értet tem, 
Csodásakat, mikről nincs tudásom. 

4. Óh hallgass hát meg, hadd beszélek, 
Taníts engem, ha kérdezlek. 

5. Csak híred hallám egykoron, 
De most szememmel lát talak. 

6. A z é r t i s v i s s z a v o n o m , m e g b á n o m , 
P o r b a n , h a m u b a n v e z e k e l v e . 

7. Miután Jáhveh e szavakat mondta Jóbnak, így 
szólt Jáhveh a tómáni Elífazhoz : „Haragszom rád 
és két társadra , mert nem beszéltetek rólam oly 

8. helyesen mint Jób szolgám. Most t ehá t vegyetek 
hét bikát és hót kost, menjetek Jób szolgámhoz 
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XLII. és hozzatok áldozatot maga tokér t ; Jób szolgám 
pedig imádkozni fog értetek. Mert csak őt tekin-
tem, ha t i teket szégyenné nem teszlek, mivel nem 
beszéltetek rólam oly helyesen mint Jób szolgám." 

9. És elmenének a témáni Elífaz, a súkhi Bildad 
s a naámai Zófar és úgy tevének, amint Jáhveh 
nekik parancsol ta ; Jáhveh pedig tekintetbe vette 

10. Jóbot . És Jáhveh visszavonta Jób fogságát, míg δ 
t á rsa iér t imádkozot t ; és Jáhveh több mint két-

11. szeresen adta vissza Jóbnak mindenét. É s eljövé-
nek hozzá minden fi- és nőtestvérei, minden hajdani 
ismerői, együtt étkezének vele házában, tanusí ták 
részvétüket és vigasztalák őt mindazokban a ba-
jokban, amelyeket Jáhveh reá mért ; ós kiki egy-
egy keszítát s egy-egy arany karikát adot t neki. 

12. Jáhveh pedig megáldá Jób végét még jobban mint 
az e le jé t ; és lett neki tizennégyezer darab apró-
marhá ja , hatezer tevéje, ezer fogat ökre ós ezer 
szamara. 

13. És született neki hét fia és három leánya. 
14. Ezek elsejét Jemímának, a másodikat Kezíának, a 

harmadikat Keren Happúkhnak nevezte el. És az 
15. egész országban nem ta lá l ta t tak oly szép nők mint 

Jób leányai; és atyjuk fitestvéreik közöt t adott 
nekik örökséget. 

16. Ezek után Jób még száznegyven évet élt és 
négy nemzetséget látott gyermekeiből ós unokáiból. 

17. És Jób vén korában és élettel jóllakva hal t meg 

I. 1. Úz földjének, az esemény színhelyének fekvését alig lehet egészen 
pontosan meghatározni. A Bibliában többször említett vidéket a szíriai siva-
tagban kell keresnünk, mindenesetre Palesztinán kívül, vagy az úgynevezett 
Hauránban, vagy inkább délre Idumeában. 

III. 8. A Livjathán elnevezésen a krokodilus értendő, általánosabban 
valami sárkány-féle csodaállat, amely több keleti nép hite szerint a nap- és 
a holdfogyatkozásokat okozza. Jób azt kívánja, hogy azok a bűvészek, akik 
az időjárást is tudják irányítani, izgassák fel a Livjathánt, hogy elnyelje, elsö-
tétítse születése napját. 

IX. 9. A dél kamarái a déli félgömb csillagképei. 
IX. 13. JRáhab értelme kétes; valami tengeri szörnyeteget jelent, amely 

társaival együtt fellázadt Isten ellen, de az Isten legyőzte. 
XXII. 24. Ófir valamely keleti ország (India?), ahonnan a finom 

aranyat hozzák. 
XL. 15. Behémóth a nílusi ló. 
XL. 25. Livjathán itt határozottan a krokodilus. 
XLII. 11. Keszíta valami ismeretlen pénzegység. 
XLII. 14. Jemíma -- galamb ; Kezía - cassia (?), fahéj; Keren Happúkh — 

szépítőszer szelencéje. A népmonda, amely a költemény alapjául szolgál, 
valószínűen még többet is tudott e leányokról. Mindenesetre feltűnő, hogy 
a könyv épen a leányok nevét mondja meg. 



Keresztyén renaissanee. 

A renaissanee szó, való értelme szerint, újból való meg-
születést jelent. Nem újjászületést, mert a mi aj, az egy-
úttal valami más is : hanem sokkal inkább megújhodást, 
megiíjodást, bizonyos elvnek a maga régi tiszta lényegében 
való újra megéledését, mintegy feltámadását. 

Ez alapon joggal nevezzük az emberiség szellemi meg 
ujhodásának ama ragyogó epocháját, a mely a középkort 
lezárja s az újkort bevezeti, a „renaissanee" nevével, mert 
valójában nem egyéb az, mint az antik klassikus világ 
szellemének újra mogéledóse és sikra szállása a középkor 
sötét hatalmasságaival szemben, felszabadulása az egyéni-
ségnek az őt lenyügző egyházi tekintély békóiból — tudo-
mányban, művészetben, vallásban, egyszóval szellemi életünk 
összes mezőin egyaránt. 

Igy fogva fel a dolgot, a renaissanee fogalma a fejlődés 
fogalmával áll és pedig első fokú vérrokonságban, lévén a 
fejlődós nem más, mint egy folyamat, a melyben bizonyos 
elv, a benne rejlő szükségszerűségnél fogva, bizonyos külső 
alakulatokban, de benső lényegének állandó és változhatlan 
azonosságában jelen meg. 

Ily értelemben viszont a reformáczió, mint a renais-
sanee korának e legnemesebb, legeszményibb és legjelen-
tősebb hajtása, valójában nem más, mint magának az örök 
igaz és önmagával mindig azonos ősevangéliomi elvnek, a 
középkor által elfojtott, egyéni hit által való megigazulás 
elvének u j életre ébredése, új érvényre jutása. Mert 
Krisztus nem alapított egy „római egyháznak" nevezett földi 
institutiót, az ő országa — megmondta — „nem e világból 
való"; Krisztus nem állított Isten és ember közé egy 
közvetítő rendet, ellenkezőleg egyszer s mindenkorra eltörölte 
a rendi papságot, melynek helyére a hitben való egyetemes 
papság elvét emelte; Krisztus nem kötötte az üdvösséget 
bizonyos rítusokhoz és szertartásos cselekményekhez, ellen-
kezőleg azt egyedül az egyén hitétől tette függővé: .Ne 
félj, csak higyj!" „A te hited megtartott téged" . . . Sőt 

Theol. Szaklap. I I I . ívf . i ß 
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határozottan kijelentette, hogy „senki sem mehet az Atyához, 
hanem csak ő á l ta la" vagyis hogy az egyént Istenhez semmi-
féle közvetítés nem ju t ta that ja el, hanem csak ha ugyanazon 
lélek lakik benne, a mely volt a Jézus Krisztusban. íme a 
személyes élő hit nagy titka, a melyet e hitnek benső lélek-
tani állapotát a sa já t egyéni tapasztalatából oly mélyen 
ismerő Pál apostol oly sajátos mystikával fejez ki, e szavak-
ban : „Élek pedig nem él, hanem él én bennem a Krisztus" 
(Gal 2, 20). És így leszen a hivő a Krisztusévá, Christophoros-szá 
(Krisztus képe hordozójává) avagy miként az újszövetség 
maga e gondolatot kifejezi — christianos-szá (Krisztusivá, 
Krisztus lényegüvé) mely szó magyar formába átírva így 
hangzik : „keresztyén." 

Mondom, a reformátio nem hozott semmi ujat, csak 
visszaállította elkobzott jogába az örök igaz — régit. Azért 
nagyon rosszul ismerik, ha ugyan tudva meg nem hamisítják 
a történetet azok, a kik azt igyekeznek bizonyítani, hogy a 
reformáczió tulajdonkép nem egyéb, mint egy féktelen barát-
nak a lázadása minden emberi és isteni (ér tsd: egyházi) 
rend ellen. A reformáczió igenis a keresztyen szellemnek 
legitim megnyilatkozása, lényege szerint époly régi. mint 
maga a keresztyénség, mert az egyéni hit elvében avval 
együtt született. 

Ámde a tör ténet azt mutatja, hogy az eszmék világában 
a fejlődés mindig h u l l á m v o n a l o n történik. Ez, hogy ugy 
mondjuk, a fejlődés élettani törvénye. Mint hullámhegyek 
emelkednek ki bizonyos epochák, jelezve a korszakos magas-
latot, a melyre az emberiség a szellemi élet bizonyos ágában 
e l ju to t t : ámde a hullámhegyet hullámvölgy váltja fel és 
minél magasabbra emelkedett az emberiség bizonyos időben, 
az azt követő visszaesés is csak annál mélyebb, annál kiál-
tóbb volt. így emelkedett ki például Izráel népe a prófétiz-
musban a külső szertartásos törvény vallásából az erkölcsi 
monotheismus fenséges magaslatára, hogy a tiszta erkölcsi-
ség e magas sphaerájából aztán a közönséges jog rideg s 
casuismusával minden életet elsorvasztó színvonalára sülyed-
jen alá, mint ezt a farizeismus ós irástudomány képviseli. — 
így emelkedik ki ismét ezen szellemi s erkölcsi sülyedőséből 
Izráel népe s vele az egész üdvösségre áhítozó emberiség, az 
idők teljességében, a Jézus evangéliumának hullámain, az 
Istennel való szellem- és életegységnek s ebben az Isten-
országának absolut fenségű és értékű hullámmagaslatára: 
hogy idővel e t isztán benső, mert kizárólag a hivő lelkekben 
lakozó, tehát tisztán szellemi közösség, a láthatatlan, a 
„nem e világból való" Istenországa is egy földi, egy látható 
instituczióvá materializálódjék, a mely habozás nélkül lefog-
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lalja a maga számára az egység, egyetemesség, szentség, csalat-
kozhatlanság és egyedül üdvözítés, attribútumait, tehát oly 
jelzőket, a melyek csak ama láthatatlan „egy közönséges 
keresztyén anyaszentegyházat" illetik meg; a mely a Krisztus 
által egyedül megkívánt személyes élő hit elvét félretolva, 
Isten s ember közé ismét oda állítja a Jézus által örök 
időkre megszüntetett közvetítő papságot, mint szentség 
jellegével felruházott isteni rendet ; s idők folytán e rend 
élén isteni imádat tárgyaként ott magaslik ki fejedelmi 
fenségében a Krisztust helyettesítő pápai intézmény: e csodás 
történeti hibridum, kiben zsidók főpapja s a pogány 
Róma pontifex maximusa egy világtörténeti fogalomban 
egyesült. 

Sietek kijelenteni, hogy midőn megfigyeléseimet sza-
badon kifejezem távol van tőlem minden elitélő, gúnyolódó 
szándék. Csak elmélkedem a fejlődés felett s ennek vonom 
le a tanulságait. Sőt nem habozom kijelenteni, hogy rendszert, 
grandiosusabban megalkotottat, merészebben keresztülvittet, 
méreteivel, styijével imponálóbbat, mint a milyen a pápás 
egyház institucziója, a történelemben nem ismerek. Olyan 
az, mint azon kornak bizonynyal a kor lelkéből lelkedzett 
építészete, a gótika, fenséges boltozataival, egetostromló 
merész csúcsiveivel, fantastikusan bizarr díszítéseivel. Csak 
az alapja ingatag, mert puszta emberi hagyomány . . . És 
innen van aztán épen, hogy mert elvetették az evangéliomi 
alapot, a személyes élő hit által való megigazulás elvét s 
ennek helyére az egyház által való üdvözitós, az egyházilag 
előírt jócselekedetek által való megigazulás elvét állították: 
megszűnt a lelkeknek minden szabadsága, a hitben szabad-
ságra elhívott istenfiak az egyházi törvény szolgáivá lettek 
s a végső eredmény azon vallási zsarnokság, a mely a régi 
politikai zsarnokság helyébe lépett s a mely évszázadokon át 
békóben tar tot ta a hitet és a gondolatot egyaránt. 

A reformáczió — a keresztyénség ez első igazi nagy 
renaissancea — e békókat összetörte. 

A pápás egyház földi institutiójával szemben jogába 
visszaállította az „egy közönséges keresztyén anyaszent-
egyház" Ős igazi keresztyén elvét, a mely nem azonos sem 
egyik, sem másik felekezeti egyházzal, hanem a hívek szi-
veiben élő „societas in cordibus" az, tartozzanak egyébként 
e hivők külsőleg bármely felekezethez. Ε tekintetben Luther 
leplezetlen szabadelvűseggel kijelenti, hogy „a keresztyénség 
testileg nemcsak a pápás egyházban létez, hanem az egész 
világon szétszórva, még a törökök, tatárok, persák között 
is ; ám lelkileg egy az az evangéliomban és a hitben, egy 
szellemi fő alatt, ki a Jézus Krisztus". (Bekenntniss des 

16* 
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Glaubens d. Martin Luthers Anno XXIX. wider die Rotten-
geister). 

Apápásegyház dogmarendszerévelszemben pedig, amely 
a „fides historica" vagyis a történetileg keletkezett egyházi 
tantételek és tanrendszer szolgai köteles vallása révén hitet 
és gondolatot, szivet és értelmet egyaránt a maga despotikus 
igájába ha j to t t : a reformáczió a „fides salvifica", a személyes 
élő és ép e személyes élő voltában üdvözítő hit élvét ju t ta t ta 
vissza diadalmas ősi jogába. 

S evvel lehullottak a lelkekről a rabbilincsek: szabaddá 
lett a hit, a lelkiismeret, a gondolat, a kutatás s a felismert 
igazságot kimondó szó. A Krisztusban való hit benső 
bizonyosságával szemben nincs többé sem zsinat, sem pápa, 
sem császár, sem egyetem. Isten igéje és nyilvánvaló ész-
okok: ime a kizárólagos tekintélyek, a melyek előtt Luther 
egyedül meghajolni kész, a mint ezt Wormsban oly klasszikus 
módon kijelentette. Önálló kutatás s az individuális öntudat 
vallásos souverenitása : ime a századokon át elásott szellemi 
értékek, a melyeket az eislebeni bányászfiu ismét napfényre 
hozott, az igazságok, a melyekhez felismerésük első pilla-
natától íogva a reformációnak mindvégig hűnek kell immár 
maradnia, mert léte, egész existentiája gyökerezik azokban. 

Reformátori nagy munkájukban nagy hitjavitóinknak 
különösen két dologra volt szegezve a íigyelmök. Egyrészt, 
hogy tanításuknak feltétlen evangéliomszerüségét igazolják, 
másrészt, hogy meggyőzzenek mindenkit arról, hogy ők nem 
akarnak uj felekezetet vagy szakadást, ellenkezőleg egyetlen 
czóljok, hogy Krisztus egyházát az időközben reátapadt vissza-
élésektől megtisztítsák. Luther maga a leghatározottabban 
tiltakozik az ellen, mintha ő felekezeti egyházat akart volna 
alapítani. „Első sorban is — mondja egy röpiratában (Treue 
Vermahnung D. M. Luthers an alle Christen, sich vor Aufruhr 
zu hüten. Anno XXII.) — arra kérlek, hogy nevemről hall-
gassatok s magatokat ne lutheránusoknak, de keresztyének-
nek (Christen) nevezzétek. Mert kicsoda az a Luther? A tan 
a mit hirdetek, nem az enyém. Meg aztán nem is feszitettek 
meg engem senkiért. Pál apostol nem tűrte, hogy a keresz-
tyének magukat Pálról vagy Péterről, hanem hogy egyedül 
csak Krisztusról nevezzék . . . Ugyan mikép is juthatnék 
hozzá, én nyomorult féreg, hogy Krisztus gyermekeit az én 
boldogtalan nevemmel illessék. Könnyű a pápásoknak („Pa-
pisten"), ők joggal viselik a pártos „pápás" nevet, mert hogy 
Krisztussal s az ő nevével nincsenek megelégedve — s azért 
mesterök a pápa is. Én azonban és a ker. gyülekezet csak 
egy közönséges tant ismerünk s az a Krisztusé, a ki nekünk 
egyedüli mesterünk is." 
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Az evangóliommal és az ős keresztyén katholikus egy-
házzal való ezen azonosságra törekvés okozta, hogy bárha 
a hit és élet dolgában a reformátorok vissza is mentek az 
egyedüli ősforrásra, a Szentírásban foglalt Igére, a tan dol-
gában megállottak az egyetemes katholikus symbolumoknál, 
a minek érthető psychologiai oka az volt, hogy szemben a 
pápás egyház római katholicismusával minden kételyt kizáró 
módon beigazolják, hogy ők az ősi keresztyén katholikus 
elv és traditio legitim leszármazottjai, melytől a római egyház 
eltért. 

Személyes dogmatikai erős meggyőződés s a szent-
háromságtant hirdető ez őskatholikus symbolum e nagy 
apologetikus jelentőségének felismerése tette nyilván Cálvint 
oly megérthetően bár, de megbocsáthatatlanul zordonná és 
engesztelhetlenné a szent háromság tanát tagadó Servéttel 
szemben, mert attól félt, hogy e tan alapjainak megingatá-
sával magának az egy közönséges keresztyén anyaszentegy-
háznak s evvel az ő maga egész reformátori munkájának 
jogalapja s biztositéka omlik össze. A Cálvín szigorú logikus 
feje nem tudta még azt, a mit Luther nagy szive már meg-
érzett, hogy a keresztyénség alapjában oly vallásos világ-
nézet, a mely a legkülönfélébb tarifelfogásokat nemcsak 
hogy megtűri, de sőt egyenesen feltételezi — az egyéniségi elv 
alapján. Hiszen a Krisztusról szóló tanfelfogások, vélemények 
különbözőségei, mint értelmi reflexiók, még épen nem zárják 
ki a szív hitében vele való egységet. Nem tudta, hogy 
a Protestantismus, benső valója szerint, nem a merev forma, 
hanem az élet egyháza. Hogy az egyoldalúan hangoztatott 
tanformával együtt j á r az önczélú egyház, mint institutio, 
ez pedig Leviathanként absorbeálja a lelkeket. Hogy a hol 
élet van, ott mozgás is van, e mozgás pedig maga az 
organikus fejlődés. Hogy az élet vallása a legkülönfélébb 
tanformákat fogja a fejlődós folyamán, a különböző korok 
szükségleteinek megfelelően megteremteni, csak azért, hogy 
minden korhoz a maga nyelvén, a maga szempontjából 
tudjon hozzáférni; s viszont, hogy csak a holt vallások 
merevedtek meg véglegesen bizonyos változhatlan tanformákba. 
Luther e tekintetben is meglepő szabadelvűséggel nyilatkozik. 
Elve, hogy a Protestantismus létjogát elvesztette azon perc-
ben, a mint a szabad kutatás, az egyéni szabad meggyőződés 
szabad kinyilvánításának jogát megtagadja. Annyira megy, 
ho^y még a sektákat is inkább eltűrné, sőt — hogy úgy 
mondjuk, egyenesen megkívánja őket, csakhogy ama szabad-
ság épen az evangéliomi igazság érdekében teljes épségében 
érvényre emelkedhessók. „Nem akarok én Huss Jánosból sem-
miféle szentet sem mastyrt csinálni — írja a német nemességhez 
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intézett, fenséges röpirata XXIV. részében — csak azt akarom 
mondani, lett legyen bár ő még oly gonosz eretnek, mégis 
jogtalanul és Isten ellenére égették meg ő t . . . Az eretneket 
iratokkal s nem tűzzel kell megczáfolni, mint a hogy a régi 
atyák tet ték Ha oly nagy mesterség volna máglyával győzni 
meg az eretneket, akkor a hóhérok volnának a földnek leg-
tudósabb theologiai doktorai ; nem kellene többé tanulnunk, 
hanem a ki erőszakkal legyőzi a másikat, az meg is égetheti . 
„Csak a pápa kiván minden szabad vélemény elnyomásával, 
minden szellemi harc kizárásával uralkodni, mondja egy 
más helyen (Eine Lection oder Predigt wider die Rotten-
geister" 1525). Ellenkezőleg e szellemi harcnak fenn kell 
maradnia, mert hogy az egyház ily harc nélkül kormányoz-
ható volna, az lehetetlen . . Az meg, hogy szekták támadnak, 
épen helyes s így is kell ennek lenni, különben nem is 
tudnám, hogy harczban kell állanom s nem is juthatnánk 
soha az írás mélyére, ha meg nem támadtatnánk" . . 

Valóban sokszor elmosolyodtam a felett, a midőn ultro-
montán oldalról ismételve olvastam lesújtó bírálatokat, hogy 
a Protestantismus egyáltalán nem életképes s máris a végső 
felbomlás stádiumába jutott , felekezetekre szakadt s csak 
rövid idő kérdése, hogy mint oldott kéve széthulljon. Hogy 
nincs elvi centruma, a mely alkatelemeit összetartaná, nincs 
szervezete, mely az állandóság attribútumait mutatná. Hát 
az ilyen bírálatok, a mellett, hogy ellenfelünk tájékozatlan-
ságát leplezik le, egyúttal a protestantismus valóságos 
dicsőítő panegyriseinek mondhatók, mert igen hiteles tanúnak, 
ellenfelünknek ajkáról igazolják, hogy a protestantizmusban, 
hála Istennek! még mindig erős az Individualismus, az 
egyéniség ős-örök evangéliomi kovászelve. Ez az egyéniség-
elv a mi igazi centrumunk, a mely nemcsak hogy minden 
uniformizálást apriori kizár, hanem az egyéniesült sokféle-
séget egyenesen megköveteli: s bizony akkor ütne épen a 
végóránk, ha egy tanformába vagy egy institutióba mere-
vednénk. A mozdulatlanság nálunk egyenlő a halállal. A 
protestantismus mondhatnók egy százmillió fejű egyház, a 
melyben mindenki különbözik és mégis egy az evangéliom-
ban. A protestantismus szabad hivőket és szabad gondol-
kozókat követel. Nem akar sem Luther, sem Calvin, sem 
Socinus, avagy valamely ezekről elnevezett egyházi institutio 
avagy ez egyházakban érvényes symbolumok szolgáivá tenni, 
csak azt akarja, hogy Lutherrel, Calvinnal, Socinussal s a 
reformatio hőseinek egész gárdájával együtt mi is felszaba-
duljunk a hitben, az egy Isten igéjét kivéve, minden tekin-
tély alól. Mert Krisztus nem tanított, nem adott semmiféle 
dogmát, egyáltalában nem írt soha egy betűt sem, jelezve 
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evvel, hogy az δ evangélioma s ennek tartalma, az Isten 
országa, élet és nem t a n : azért a keresztyénség nem is 
bizonyos dogmákkal való megegyezésben, nem is bizonyos 
litáneáknak elmondásában, nem is bizonyos sakramentumok-
ban való részvételben, nem is bizonyos külső áj tatosságok 
elvégzésében: hanem egyedül és kizárólag a Krisztussal, a 
Krisztusban megjelent valláserkölcsi elvvel való egyesülés 
alapján az Istennel való szellem és életegységben áll. A 
keresztyénségben nincs törvény, csak egyetlen egy; ez sem 
külső, test i ; hanem tisztán benső, szellemi törvény: a szeretet. 
A keresztyénség nem metaphysika, nem is Jézusra vonat-
kozó metaphysikai tanok összege: a keresztyénség tiszta 
ideális erkölcsiség, melynek forrása, lelke maga az Isten, 
kit Atyánknak ismerünk fel a hitben. Ezért a keresztyénség 
— úgy a mint azt Luther s a reformáció a maga ősi, szűzi 
tisztaságában és világosságában új életre keltette, nem 
igazhivőket, önigazságuk bizonyosságával kérkedő farizeu-
sokat, hanem igaz hivőket, bűnök töredelmében megtört , 
magukat Isten kegyelmének nyugton átadó publikánusokat 
követel : „Christianusok&t" és nem „ j e su i táka t" . 

Hadd triumfáljon há t csak tovább is az a megoszlott-
ságunkon kárörvendő k r i t i ka : mi biztos öntudattal hala-
dunk a mi megoszlottságunk utján s óvakodni fogunk 
magunkat újból leigázni bármely dogmabetű szolgaságának 
igájába. Elegendő nekünk a Krisztus gyönyörűséges igája, 
a mely: szabadság az egyéni élő hitben, s szolgaság a 
szeretetben. Sursum corda! 

* 

Azaz hogy elmondhatjuk-e ez öntudattól áradozó vallo-
más t? Vájjon megvan-e még csakugyan a reformációnak az 
a hatása a lelkekre, mint négy évszázzal ezelőtt? Vájjon 
nem vesztett-e az a fennen hangoztatott hit a maga hiteléből, 
nem gyöngült-e meg az evangéliomnak a lelkekre gyakorolt 
egykori varázsereje? 

Komoly kérdés — s a felelet első pillanatra bizony nem 
épen megnyugtató. — Társadalmunk mintha egy nagy átala-
kulás benső forradalmában vajúdnék. Divattá lett a kétely 
és közöny. Különféle álbölcseleti elméletekből leszűrt jel-
szavak kavarognak a levegőben, a melyek a társadalmi rend 
felforgatására szólítják a nyersebb lelkeket. A természet-
tudományok felfedezései napról-napra egy-egy régi kedves 
vallásos kópzetnek a gyökereit támadják meg, megingatva 
a műveltek hitét is, a kik elfordulva a vallástól, különféle 
bölcseimi rendszerek ethikai elméletei szerint sőt idegen 
vallásos eszmék, pl. a buddhismus befolyása alatt rendezik 
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be lelki világukat. Körülbelül nlyformán állunk, mint álltunk 
a nagy franczia forradalom idején, a midőn Istent detroni-
zálták, hogy helyére ültessék egy czéda utczai szépség alak-
jában az Észt, s a midőn korának művelteit a nagy 
Schleiermacher így gúnyolta meg szent bánatában : „Tudom, 
hogy az istenséghez ép oly kevéssé fordultok a magány szent 
csendjében, a mint nem keresitek fel az elhagyatott templo-
moka t ; hogy ízléssel berendezett lakásaitokban a házi iste-
neket a bölcsek mondásai s a költők énekei helyettesítik; 
hogy emberiesség és társadalom, művészet és tudomány, a 
melyeket teljes mérvben birni véltek, annyira eltöltik lelkeite-
ket, hogy amaz örök és szent lény iránt, a mely szerintetek 
e világon kivül esik, nincs érzés szivetekben. Sikerült a földi 
életet oly gazdagon, oly sokoldalúlag berendeznetek, hogy 
már az örökkévalóságra nincs is szükségtek s minthogy így 
magatok alkottatok magatoknak egy universumot, feloldozva 
érzitek magatokat az alól, hogy arra gondoljatok a ki t i teket 
teremtett." („Reden über die Religion." Apologia.) 

Hát e szavak, ugy hiszem, erre a mi ideges, vajúdó és 
minden szertelenség iránt oly fogékony korunkra is felette 
találók; de hogy idáig jutot tunk, hogy a vallás legalább lát-
szólag annyira hitelét vesztette, annak nem korunk oka első 
sorban, hanem mondjuk ki nyíltan: maga épen az egyház, 
vagy helyesebben, az egyházak. 

Súlyos, komoly vád: igazolni tartozom. S minthogy a 
keresztyénség legitim letéteményesének, mint egyházat, mint 
theologiai világnézetet, előbbi fejtegetéseim alapján, a refor-
máció egyházát tekintem, bizonyításommal annak körén 
belül fogok maradni. 

Megemlítettem már, hogy a reformáció theologusait 
egyéni meggyozödésökön kívül egy nagy apologetikai érdek 
késztette arra, hogy bárha hitelvi szempontból egészen az 
evangóliomra mentek is vissza, de tanelvi szempontból csak 
az őskatholikus symbolumokig, mert csak így tudták vagy 
legalább gondolták beigazolhatni, hogy ők és nem a római 
pápai egyház az őskeresztyén katholicitás jogos leszárma-
zottjai és képviselői. Igaz ugyan, hogy hit és élet egyedüli 
normáló elvéül és zsinórmértékéül az írásban foglalt Igét 
állítva oda, szükségszerüleg az Igét te t ték ama symbolum 
megítélő mértékóvé is: ámde figyelmen kivül hagytak egy 
igen fontos dolgot, azt t. i. hogy a Szentírásban különbséget 
tegyenek a között , a mi valóban Jézus tói való s a közöt t a 
mi már csak Jezusro7 szól; másszóval nem különböztették 
meg a tiszta jézusi evangóliomot Pálnak, Péternek, Jánosnak 
stb. tanításaitól. Nekik a teljes írás Istentől egyaránt ihletett 
volt, quoad verbum, s minthogy a Jézus által az üdvösség 
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egyedüli alapjává és feltételévé tett személyes élő hit elvét 
a legmélyebben, a legvilágosabban és legmeggyőzőbben Pál 
apostol fejtette k i : nem véletlen, hogy a reformáció első 
sorban Pál tanítására ment vissza, sőt úgyszólván teljesen 
ebbe élte magát, erre építette fel tanrendszerének a \ráltságra 
vonatkozó egész világnézetét. Viszont az őskatholikus sym-
bolum christologiája első sorban és közvetlenül a János evan-
gélium λόγος speculácziójára megyen vissza, e magában véve 
fenséges apologétikus iratra, mely azonban a keresztyén 
igazságot, Krisztust magát, az alexandriai hellenistikus böl-
cselet világnézetében szólaltatja meg s e réven azt a plátói 
metaphysika elomeivel saturálja. Vagyis, hogy a dolgot tisz-
tán formulázzuk, a reformáció visszament ugyan a keresz-
tyénség ősforrásáig, a Szentírásig s már evvel magával óriási 
szolgálatokat tett a keresztyén vallás ügyének, szemben az 
ezt holttá dermesztő középkori pápás egyház institucziójával: 
ámde ez ősforrásból nem azt merítette ki kizárólag, a mit 
Jézus maga tanit s miként azt a hegyi beszédben, a pará-
bolákban, a 3 első evangélium egyéb közvetlen Jézusra vissza-
vezethető emlékeiben találjuk, hanem elsősorban azt, a mit 
róla Pál és János taní tanak; vagyis Jézust nem úgy állította 
a hit elé, a mint ő maga tényleg ott áll, hanem a mint e 
viszonyában a hithez a Pál és János megvilágításában 
jelentkezik. 

Ε tény szükségszerüleg igen fontos következményeknek 
lett a forrása. Elsőben is annak, hogy a reformáció theolo-
gusai minden további vizsgálódás és tépelődés nélkül elfo-
gadták az őskatholikus symbolumot, mint a melynek taní-
tásában, igen helyesen, nem láttak egyebet, mint az apostoli, 
főleg pedig a páli és jánosi tanok leszűrődését. Azután pedig 
— és ez a fontosabb consequentia — minthogy az őskath. 
symbolum egész tartalma szerint egy a legfenségesebbre s 
legszentebbre irányuló, grandiózusait merész metaphysikai 
speculátió leszűrődése: hát evvel természetszerűleg a refor-
máció egyházában is nyitva maradt a kapu a további meta-
physikai speculátiók számára, a mint erről például Cálvin 
Institutiói a legklassikusabb példát szolgáltatják, melyek 
mellett ott sorakoznak a különféle reformációkorbeli confes-
siók ós symbolikus iratok. A symbolumok aztán, a melyek-
ben a reformáció theologusai az ő hitelveiket kifejtették, 
idővel felülkerekedtek a reformátorok által épen e symbo-
lumokban egyedüli szabályozó elvképen hangoztatott Isten 
igéjén; majd később nyomukban kifejlik egy gazdag dogma-
tikai irodalom, keletkezése szerint kegyes, tiszteletre méltó 
törekvés gyümölcse valamennyi, de lényege szerint merő 
emberi bölcselkedés a Krisztus igazsága fölött. És minden 
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ilyen dogmarendszer mögött o t t emelkedik egy-egy dogma-
tikailag meghatározott egyház, mint földi institutió, a mely 
a maga igazának öntudatában, sőt az igazság egyedöli bir-
tokának bizonyosságában kész a maga számára lefoglalni az 
egyedül üdvözítő jelleget, akár csak a római egyház: csupán 
csak annak merész és a végsőig megvont következetessége 
és nyíltan kifejezett absolutistikus törekvései nélkül. Bár 
hogy a hajlam ez irányban is meg volt benne, mutatja épen 
Cálvin szerepe Genfben. 

így született meg a római pápával, mint a Krisztus 
helytartóságát kifejező élő dogmával szemben a sok külön-
féle papiros pápa a különféle reformációi felekezetekben s 
egyházakban. És mindegyik egyház azt hiszi, nem, csak tanít ja, 
mert hite csak az egyénnek lehet, a tanító-egyháznak 
hite nincs, mondom, mindegyik egyház azt tanítja, hogy az 
ő Krisztusa az egyedül igazi, hogy ő az üdv és igazság egye-
düli letéteményese. És innen van, hogy a kiknek a Krisztus-
ban, a krisztusi igazságban egynek kellene lennünk, pár-
tokra szakadtunk a róla alkotott tantételek miatt. Nem az 
6 nevére, de a Páléra, meg a Péterére, meg az Apollóséra 
esküszünk, akárcsak egykor a korintusiak, kiknek Pál szent 
felháborodásában keserű gúny nyal veti szemökre: Darabokra 
tépitek a Krisztust ! Nem azt hirdetjük, a mit ő tanított ha-
nem a miben Aquinói Tamás, Luther, Cálvin, Socinus, Bossuet 
vagy bárki más volt a mesterünk . . . Szeretet helyett még 
manapság is gyűlölködünk és áldó imádság helyett még ma-
napság is bizony meg van bennünk a hajlandóság, hogy 
egymást eretnekként átkozzuk ki. Valóban nincs a föld kerek-
ségén „vallás", a mely annyi vért ontott, annyi máglyát gyúj-
to t t volna, mint épen a szeretet vallása! Valóban „még 
mindig befejezetlen a kulturhistoriának legszégyenletesebb 
könyve: nem a tudatlanságnak, nem a babonának, nein a 
hazugságoknak, hanem a vallási gyűlölködéseknek a története; 
az erkölcs géniusa még várja-várja, mikor kerül már oda a 
szó, hogy vége." És miért? Mert a vallást kiszorította helyé-
ből a dogma; a dogma pedig természeténél fogva mindig 
türelmetlen. 

Hanem van még más mondanivalóm is. Volt idő, a 
mikor a metaphysikai tartalmú dogmák az egész emberi társa-
dalmat mozgásban tartották, úgy hogy ellentétük kihatott 
a népek életébe, a politikába is, s folyt értök ós miattok a 
vér patakokban . . Az a kor volt ez, a midőn a bölcselő 
gondolkozás, hogy ugy mondjam, még mindig csak a közép-
kori cipőkben já r t s joga csak annyiban ismertetett el, a 
mennyiben a theologiának szolgált. Hanem mikor a renais-
sance és reformáció által felszabadított én egyszer a bölcselet 
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terén is a maga teljes tudatára ju tva oda kiáltotta a dogmák 
metaphysikai képzeteivel békóba vert vi lágnak: „Cogito 
ergo sum" s evvel lerázva véglegesen minden tekintélyt, az 
önálló és szabad gondolkozást állította oda, mint souveraint, 
a mely minden ismeretbeli kérdésben egyedül itél; mikor 
aztán ez az így felszabadított és souverainné tet t gondol-
kozás számon vette a maga birodalmának, az ismeretnek 
határait és megállapította, hogy e határok csak addig ter-
jednek, a meddig érzékeink érnek s hogy a mi azon hatá-
rokon túl van, vagyis a mi metaphysikai természetű, azzal 
szemben csak egyet tudunk biztosan, azt t. i. hogy „ignora-
bimus": hát akkor a régi stylbsn vett metaphysika s vele 
együtt minden régi stylben vett metaphysikai irányú és 
természetű dogmatika egész rendszerépülete egyszerre mint 
egy kár tyavár összeomlott s tekintélye egyszer s minden-
korra hitelét vesztette. 

Hasztalan áll hát elő bármely egyház a maga m e t a -
p h y s i k a i dogmarendszerével; a gondolkozás, a mely Kant 
óta tisztában van a maga ismeret-határaival, visszautasítja 
ő t : „Non liquet". Am azért ha így a dogmákból a meta-
physikát kiutasít juk is, egyáltalán nem következik, mintha 
tán megvetnők, avagy méltányolni ne tudnók azon érzelmet, 
mely amaz elemet oda bevitte; s másrészt, mintha a meta-
physikai speculátiónak a vallásból való kiutasításából folyólag 
mi vallástalanabbak lennénk mint pl. a 13-ik vagy a 17-ik 
század keresztyén embere, vagy akár mint a milyen az 
ember átlag volt minden korban. 

Nem vagyunk mi vallástalanabbak, csak máskép 
vagyunk vallásosak. Szemünket felnyitották a természet-
tudományok, Ítéletünket élesre köszörülte a lélektani alapokra 
fektetet t történeti kritika. Lélektani megoldást keresünk 
minden téren, még a vallás, a kijelentés, a csodák terén is 
és lelkünk meg nem nyugszik, nem nyugodhatik meg mind-
addig, a mig kételyeire, tépelődéseire e téren is kielégítő 
feleletet nem talál. 

És most kérdem: vájjon mind e kérdésekre, a melyek 
természetszerűleg a vallásos élet terén a legsubtilisabbak 
és legkényesebbek, de egyúttal a legéletbevágóbbak is, ád-e 
az egyház, adnak-e az egyházak kielégítő feleletet? Nem, 
bizonynyal nem! Hanem előállanak évszázadok óta kész, a 
hagyomány tisztes patinájával bevont dogmáikkal, a melyek 
a keresztyén, igazságot rég letűnt korok számára ezeknek 
szellemében és gondolkozásmódjában fejezték ki s azt 
akar ják, hogy a huszadik század embere ezeket épen úgy 
vakon elfogadja, elhigyje, mint a 16-ik század gyermeke! 
Nem akarnak tudomást venni arról, hogy évszázadok alatt 
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a világ nagyot fordult ; s hogy ha jelenkorunknak nem tejhez, 
de már kemény eledelhez szokott nemzedéke nem tud többé 
az egyházi tanok betűje szerint „hinni", hát nem ő a hibás, 
hanem az egyház az, a mely nem képes, vagy nem akar 
alkalmazkodni a korhoz, hogy meggyőzhesse őt! 

Nem, ez nem a reformáció egyháza, ez a pápadogma 
vagy a mi végre is egy, a dogmapápa egyháza . . Ez nem a 
keresztyénség, ez holt hatalmak institucziója. 

A reformáczió egyházának, mint az igaz keresztyénség 
letéteményesének bensőieg ineg kell ujhodnia s újból tisztán 
tudatra emelnie a maga világtörténeti hivatását. A reformáció, 
mint ráutaltunk, az élet, a mozgás, az organikus fejlődés 
elvén áll, igazi lényege épen az, liogy a saját világában is 
állandó megújhodás kovásza legyen időtlen időkig s mint-
egy a, keresztyénség lelkiismeretének folyton megifjodó 
élő tiltakozása, minden tekintélylyel szemben, hit és erkölcs, 
gondolat és szó dolgában egyaránt, az örök, a Szent, az 
egy közönséges keresztyén igazság érdekében. 

Igen, az egy közönséges keresztyén Igazság érdekében: 
mert lehet bár felekezeti egyház száz meg ezer: a keresz-
tyén igazság csak egy marad, mert a kin alapul a Krisztus 
is egy, miként egy a hit, egy a keresztség és egy az Isten. 

Igen, miként egy a Krisztus, de nem az, a kit a róla 
alkotott tanokban, mint egykor Korintusban, most is napról-
napra, újból és újból darabokra tépünk, keresztre feszítünk: 
hanem a kivel napról napra együt t kell meghalnunk a 
bűnnek, hogy vele napról-napra u j erkölcsi életre támad-
junk . . . Miként egy a hit, de nem az, a melyet átok terhe 
mellett leckemódra be kell emléltelnünk: hanem a mely a 
Krisztussal való benső személyes összeforrottság érzete alapján 
a szívnek benső, élő és boldog bizonyosságát képezi. Miként 
egy a keresztség, de nem az a külső, pusztán szertartásos 
cselekmény; hanem a léleknek benső elinerülése a Krisztus-
ban (miként ezt Pál apostol a római levélben 6 r. oly mély 
mystikával kifejti). S miként egy az Isten, de nem az a 
személyválogató despota, a ki csak egyik-másik felekezetet 
vagy embert szereti s a kinek letét gyarló emberi bölcse-
séggel kell a dogmatikákban bizonyítgatnunk: hanem a ki 
mindnyájunknak édes Atyja, ki nem nézi a ruhát, de a 
hitet s a kit mindnyájan boldogan zárunk szivünkbe a mi 
személyes élő hitünkben . . . 

Vajh mikor ju tunk el ez egyszerű, e természetes, e 
boldogító Igazság felismerésére? Vajh mikor tesszük ezt 
egyetlen, de teljesen kielégítő dogmánkká? 

A reformáció egyházára vár a feladat, hogy az Igaz-
ságot diadalra jut tassa . Övé a kötelesség, hogy Páltól és 
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Jánostól, a kikhez α pá pás egyháztól már elvezette az 
emberiséget, most ezt közvetlenül a Krisztushoz vezesse 
vissza, kinek egész lényege ez egy szóba foglalható össze: 
„Szeretet." Szeretni Istent az emberekben — és az embe-
reket Istenben. Hát van-e ennél dogma szebb, fenségesebb.3 
És van-e még más egyéb dogmára is szükségünk ? Es szük-
séges-e, a keresztyénség érdekében való-e tovább is a lel-
keket metaphysikai tanok kényszerébe igáznunk ? Nem! 
erre a keresztyénségnek szüksége nincs, mert ez csak meg-
öli ő t : erre csak az egyháznak van szüksége . . . 

Az egyháznak. De nem ama „láthatatlan" egyháznak, 
hanem e láthatóknak . . . Pedig a látható egyház, a refor-
máció helyes tanítása szerint, nem öncél, hanem eszköz, 
épen ama láthatatlan egyház megépítése érdekében. Czólja 
nem hogy örök időkre megmerevedjék, hanem hogy egykor 
megszűnjék — hogy ama „láthatatlan" egyház uralomra jut-
tával „Isten legyen minden mindenekben." 

Igen, e láthatatlan egyház a cél s ez nem utópia, 
mert megvan az, él az most is, mindenütt a hivő lelkekben . . 
És a hol él, ott nincs szolgasága a betűnek, ott teljes szabad-
ság van a szellemben . . . Azért itt nincsen türelmetlenség 
sem. A hit a maga individuális psychologiai lényege szerint 
sohasem intoleráns. Hiszen egyéni érzelmi állapot az; és 
vájjon nem oly szent, nem oly boldogitó-e ez érzelem más 
szivében is, mint az enyémben? A hivő, nem a dogmatikus, 
de a szívvel hivő, nem kérdezősködik másnak hitvallása 
után, annál kevésbbé mer felette Ítéletet mondani, hiszen 
tudja, a maga személyes tapasztalatából megtanulta, hogy 
kinek-kinek hite az ő legszentebb személyes ólettónye, a 
melybe erőszakos kézzel nyúlni szentségtörés. Az igaz 
hivők e láthatatlan közössége az „extra ecclesiam nulla 
salus" elvét nem ismeri, ez erkölcsi szörnyűségre csak egy 
tanitó egyház juthatot t el. 

A reformáció volt az, a mely felszabadítva a hitben 
az egyént, ezt szabaddá tet te a gondolkozásban is, s ez 
alapon, azon kor tudományos és vallásos műveltségének 
megfelelő módon, összhangba hozta, a mi együvé tartozott, 
az evangéliomot a művelődéssel, a vallást a tudománynyal. 
Nos ez örökét most megtagadná ta lán? A reformáció volt, 
a mely a tudományos kutatás t felszabadította az egyházi 
tekintély jármából Több: a reformáció volt az, a melyen, 
a renaissance-szal együtt, egész modern tudományos és 
kulturális haladásunk alapúi. Vájjon saját szellemének e 
hatalmas erőre ju tot t legkedvesebb gyermekeivel most 
szembehelyezkednék talán? Nem! A reformáció egyházának, 
a mely a szellem szabadságának talajáról fakadt, tisztában 
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kell lennie avval, hogy tovább is csak e talajon fejlődhetik, 
különben elsatnyul, s benne és vele az evangéliom, a keresz-
tyénség is. És e feladatához fegyverzete kész; ráutal tam 
már : Isten igéje és nyilvánvaló észokok. Csak tud ja ο két 
fegyverét jól forgatni; csak tudja a ké t fegyvert s velők és 
bennök hitet és gondolatot, szivet ós észt harmóniában tar-
tani s bizonynyal övé a győzelem. 

Felséges perspectiva: visszahódítani egy elvesztett 
világot s benne munkálni Isten országát. Fenséges hullám-
magaslat, a melyre el kell ju tnunk a mélységes hullám-
völgyből, a melyben most tespedünk. El kell ju tnunk mon-
dom, mert ez a fejlődés élettani törvénye. És ez a feladat, 
mint az élet és fejlődés egyházára, a reformáczió egyházára 
vár, csak értse meg, csak jöjjön a maga lényegével 
tisztába . . . 

Madáchunk fenséges tragédiájában olvassuk, hogy 
Kepler, ki egy léha szolgalelkű korban ott tépelődik a jövő 
felett, egyszerre — mintegy visioban meghallja a Marseillaiset, 
s mintegy kijelentószerüen egyszerre megtalálja a megváltó-
jelszót, a mit kereset t : Szabadság, egyenlőség, testvériség. 

„Oh hallom, hallom a jövő dalát, 
Megleltem a szót, ezt a nagy talizmánt 
Mely a vén földet ifjúvá teszi." (VIII. Szin vége.) 
Hát nekünk e „szót", e világ t i tkát megoldó nagy elv-

szót nem kell keresnünk, ismerős már az közel 2000 éve s 
bizony ez fogja majd egykor megvalósítani a Kepler visio-
álmát is s meghozni az emberiségnek az igazi szabadságot, 
egyenlőséget és testvériséget . . . Azaz, hogy meg is valósí-
totta már, csak nyúljunk utána . . . És ez a világtitkát meg-
oldó egyetlen nagy szó, egyetlen nagy dogma a Szeretet. 

S ha majd a keresztyénség csak ez egyetlen dogmát 
fogja ismerni ; ha majd az egyházak e szeretetben fognak 
versenyezni csak; ha a reformáció e szeretetben való teljes 
megújhodásnak minden utógondolat nélkül magát teljesen 
alá fogja vetni s nem fog keresni ős akarni egyebet, csak 
az e szeretetben élő Krisztust mindenben és mindenütt: 
akkor fog beállani a második, az igazi, a teljes keresztyén 
renaissance. 

Stromp László. 



Az egységes liturgia kérdéséhez. 

Magyar protestáns, közelebbről magyar evangélikus 
reformált egyházunkban egész irodalma fejlődött ki 1903 óta 
az egységes liturgia kérdésének. Nincs olyan nagyobb egy-
házi lapunk, mely több-kevesebb cikkben ne foglalkozott 
volna e kérdéssel. Egyházmegyék, egyházkerületek zöld asz-
talain megforgott ez ügy s fölkerült immár a konvent elé 
is, hogy lehetőleg megérlelve, a református egyház zsinata 
döntsön majd abban, juttassa azt valahogy dűlőre 

Valósággal érdemes dolog volna az, ha nevezett egy-
házunk az összes egyházi lapokban és jegyzőkönyvekben e 
kérdésről megjelent valamennyi munkálatot összegyűjtve 
kiadatná. Roppant halmaz lenne az s benne tömérdek ismét-
lésre találnánk. De csakis ezen az úton lennénk képesek 
teljes képben áttekinteni azt a rengeteg liturgiái összevisz-
szaságot, melynek útvesztőjéből az egységes liturgia felé 
akarunk kibontakozni De meg a kérdésről megjelent sok s 
részben igen értékes tanulmányban a legkülönbözőbb terüle-
tekről összehordott történeti adattal, s ezek és a meglevő 
állapotok alapján számtalan, figyelemreméltó jó tanácscsal, 
az egységes liturgia alaki és tárgyi tervezetével találkozunk. 

Sokkal nagyobb ós nehezebb feladat mi nálunk egységes 
liturgiát állítani össze, mint ahogy azt egyesek képzelik. 
Avagy hát papíron összeállíthatja azt a zsinat, de a mi auto-
nomikus elvekhez szokott s azt bizony nagyon gyakran 
félreértő egyházi életünkben vajh ' mikor lép az aztán a maga 
teljességében életbe? Gyülekezeteink szeretik a megszokot-
tat, s olyannyira nem szívesen térnek el attól, hogy valamely 
úja t erőszakolni reájok sok esetben végzetes kísérlet lehet. 
Lelkészeinket is ugyan ki fogja ellenőrizni, hogy vájjon az 
ú j liturgiái formák és anyagok területén fognak-e mozogni, 
ha ezek nem tetszenek nekik, ha a régi gyepűk megbontá-
sára esetleg nem lennének haj landók? 

Felsőbb egyházhatósági rendeletekkel mi nálunk — tör-
téneti példákkal tudnám igazolni — ilyen dolgokban igen 
kevésre lehet menni. Rendkívül tág köpeny az a mi autonó-
miánk, amely alatt sok szabadosság is elfér. 

Ε folyóirat t. szerkesztője szíves volt felszólítani enge-
met, hogy mint ilyen kérdésekkel szakszerűleg foglalkozó 
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ember, mint gyakorlati theologiai tanár, én is mondjam el e 
folyóiratban a magam véleményét az egységes liturgia kér-
déséről. 

Elfogadtam a felszólítást, mert kötelességemnek is tartom 
s szívesen is teszem, hogy a reám közelebbről tartozó, isme-
retkörömbe vágó tárgyakhoz alkalomadtán a nyilvánosság 
előtt is hozzászóljak, de most sokkal nehezebb nekem ezzel 
a feladattal megbirkózni, mint a milyen például egy évvel 
ezelőtt, annak a sok, általam jórészben átolvasott munkálat-
nak megjelenése előtt lett volna. 

Kompilálni avagy a már többször is elmondottakat is-
mételni nem akarom, de könnyed, futó lépésekben sem akarok 
átrohanni e nagy tárgy fölött. Sziiksógt lennek tar tom, meg-
mondom majd, hogy miér t? — minden istentiszteleti külön 
ténykedésünkre nézve keresztülvinni az egységesítés elvét, 
de bizonyos tekintetben még szigorúbban veszem ezt az elvet, 
mint mindazok, akiknek munkálataival eddig találkoztam. 

Szabad kezet kérek és engedek magamnak. Egyáltalában 
nem befolyásoltatom magamat az olvasottak által. Nem törek-
szem a kérdés tudós fejtegetésére, hanem egyszerű közvet-
lenséggel elmondok egyet-mást, ami csak eszembe ju t és 
amit csak megszívlelendőnek gondolok a kérdésről. A leta-
rolt mezőn talán találok még valami összegereblyélni valót, s 
ha akárhányszor odaállok a már keresztbe rako t t gabona 
mellé, legfeljebb homlokomat érintem annak árnyékos olda-
lához, de másnak a becsületes munkáját nem íogom -ott 
megdézsmálni. 

* * * 

Hogy azt mondhassam el, miről akarok ο kis tanul-
mányomban beszólni, előbb azt mondom el, miről nem szán-
dékozom itt szólani. 

Nem beszélek a lelkészi egyenruha, egyformaságának 
szükséges voltáról, mert álláspontom részletes kifejtése 
helyett elég rámutatnom arra az én szilárd meggyőződé-
semre, hogy a katonaság ereje, imponáló hatalma nemcsak 
fegyverzetében, hanem egyenruhájában is rejl ik; s elég el-
mondanom azt az elfeledni nem tudott megjegyzést, melyet 
sok évvel ezelőtt a szegedi ev. ref. ú j templom felavatási 
ünnepélyét követő lakomán a szomszédságomban ült s velem 
sokat társalgott híres szegedi főrabbi, Low Emmanuel, a 
következőkben mondot t : „Nekem nagyon feltűnt az, tanár 
úr, hogy mikor önök, a templomban jelenvolt t izenkét refor-
mátus lelkész, az úrvacsora vétele végett kiállottak az asz-
tal elé, tizenketten épen tizenháromféle lelkészi ruhában 
voltak." Azt hiszem, hogy az idegen, a nem is keresztyén 
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vallású, de a vallás dolgai körül forgolódó egyénnek e meg-
jegyzésében elitélő kritika foglaltatik a mi egyenruhátlan-
ságunk, ami ilynemű non chalanceunk ellen, és ón a főrabbi 
észrevételét föltétlenül igazoltnak tartom. 

Nem beszélek az egységes énekeskönyv kérdéséről sem, 
mert úgy látom, hogy ettől ma talán még távolabb állunk, 
mint a hol akkor állottunk, mikor még csak csirájában 
volt meg az a gondolat, hogy új énekeskönyvet kell adnunk 
híveink kezébe. Azt mondanom sem kell, hogy egy ilyen 
egységes énekeskönyv a teljesen keresztülvitt egységes 
liturgiának conditio sine qua nonja volna s a szentek lélek-
ben és szivben való egyességének egy hatalmas nagy sarok-
köve. De, Istenem! mikor lesz minekünk egy ilyen könyvünk, 
ha elgondoljuk, hogy egyházkerületeink között idestova 
száz esztendő óta tar t már a — bár vérnélküli — zsoltár-
háború? ! 

És ha az egységes liturgia kérdéséről akarok írni, előre 
jeleznem kell azt az én álláspontomat, hogy bármennyire 
óhajtandónak látnám is különben a teljes egységet, mégsem 
akarom azt a legapróbb részletekig is kiterjeszteni. Úgy 
gondolják nevezetesen némelyek, hogy nemcsak köz- és 
vasárnapi, valamint ünnepi istentiszteleteinken, tanításainkon 
és sacramentális teendőink végezése közben kell keresztül-
vinnünk az egységesítés elvét, hanem alkalmaznunk kell azt 
legkülönbözőbb alkalmi szertartásainknál is, aminők például 
a püspök- vagy lelkészavatás, a lelkésznek gyülekezetébe 
való bevezetése, a templomavatás, a konfirmáció s más ilyen 
hivatalos ténykedéseink alkalmával is. Én úgy gondolom a 
dolgot, hogy mindenesetre nagyon visszás dolog az, ha én, 
a magyar református hivő, a magam otthonában vagy ennek 
környékén bizonyos kultuszformákhoz hozzászokva, jóformán 
teljesen idegennek érzem magamat hazám egy más vidékén, 
ha köznap, vasárnap vagy ünnepnap alkalmával bemegyek 
ott saját egyházam valamelyik templomában tartott isten-
tiszteletre, mert ott az általam megszokott formáktól egé-
szén eltérő vagy teljesen felforgatott rendű istentiszteleti 
formákra találok, úgyhogy folytonosan szomszédaimra kell 
ügyelnem, hogy alkalmazkodni tudjak az előttem egészen 
szokatlan rituális formákhoz, — de ez a rendes istentisztele-
tekre vonatkozván, más bírálat alá esik ez én előttem, mint 
egy rendkívüli istentisztelet, amilyen csak ritkábban szokott 
előfordulni, amelynél tehát bátran lehetne tágasabb té r t 
engedni a szabadabb felfogásnak, az önállóbb gyakorlatnak, 
ha ugyan ez megfelel a szépség elvének, annak a bibliai 
elvnek, hogy benne mindenek ékesen és szép renddel foly-
janak ós annak a magasan keresztyéni elvnek, hogy lélek-
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ben és igazságban folyjék le annak az istentiszteletnek min-
den egyes alkatrésze. Kiterjeszteném ezt az én ilyen felfogáso-
mat még a konfirmációra is, mely hadd legyen más egy 
nagy városban mint egy kicsinyke fa luban; más egy folyó 
partján fekvő, vagy erdőségekkel körülvet t helységben, mint 
a nagy alföldnek városaiban avagy falvaiban s talán ismét 
más egy bányászfaluban, hogy mindenki saját környezete 
által nyújtot t létének föltételeit lássa megvalósulni egy ilyen 
rendkívüli istentisztelet alkalmával. Az ilyenekre nézve én 
tehát inkább csak elveket állapítanék meg s ezeknek meg-
tartását követelném, de kevéssé törödném azzal, hogy egy-
egy nagyobb egyházkör, vagy esetleg egy külön egyházköz-
ség is milyen formák között léptetné életbe azokat az 
elveket. 

Ennek az én felfogásomnak a helyességét, így gondolom, 
teljesen igazolja az élet s az életből ellesett bőséges tapasz-
talat. Minél több újí tást s minél keresztülvittebb rendszert 
akarunk létesíteni, annál több ellenkezéssel fogunk talál-
kozni s bőségesen elég lesz minekünk, ha annyi eredményt 
el tudunk érni, hogy egységessé tegyük köznapi, vasárnapi 
és ünnepnapi istentiszteleteinket, két sákramentalis szer-
tartásunkat s ezekhez még temetéseinket. Én a követke-
zőkben csak ezekre akarok és ezekre fogok kiterjeszkedni. 

De hogy egységesíteni kell sokmindent, a mi istentisz-
teletünk anyagjára és a lakjára vonatkozik, az ón előttem 
teljesen bizonyos dolog. 

Ott van mindjárt maga as úri imádság. Nem hiába 
mondta arról Luther Márton, hogy ez a keresztyénségnek 
egyik legnagyobb mártírja. Hallottam valaha, hogy magyar 
evangelikus reformált egyházunk egyik legnagyoba alakja 
körülbelül ilyen formán mondta el az úri imádságot: „Atyánk 
a mennyekben, neved szenteltessék, országod jöjjön, akara-
tod legyen mennyben és földön, mindennapi kenyerünket 
adjad stb. stb." Nohát, Krisztus Urunk ezt az ő nevéről 
nevezett imádságot nem igy tanította mi nekünk ós semmiféle 
előkelőségünk fel nem jogosít bennünket arra, hogy azt a 
maga igaz alakjából igyen kiforgassuk. A Sárospatakról kike-
rült lelkészeink ez imádság kérését igy mondják: „A mi 
mindennapi kenyerünket add meg minekünk ma is.u Sze-
retném tudni honnan vették a mi hittestvéreink s mi alapon 
lopták be az úri imádságba azt az „ isu szót? Hát a végén 
álló doxologiát; „mert tied az ország és a hatalom ós a 
dicsőség, mindörökké," hányfóleképen szokták lelkészeink 
mondani?! Széltiben odateszik a „mindörökké" szó elé a 
„most és" szavakat is, s mondják például igy: „mert tied az 
ország, tied a hatalom, tied a dicsőség" s a jó Isten tudja, 
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hogy hány variátióban. Ha én dolgoznám ki az egységes 
liturgia alaki és anyagi részének kérdéseit, az anyagi részre 
föltétlenül kötelezővé tenném, hogy az úri imádságot minden 
szóváltoztatás nélkül, tehát szórói-szóra úgy mondják el lel-
készeink, ahogy az Máté evangeliuma VI. részének 9. s 
következő verseiben van, mindössze azzal a változtatással, 
hogy ebből a kérésből: „és ne vigy minket a kísértetbe", 
kihagynám äZ „ä " névelőt, mint amely nem felel meg a 
görög eredetinek (εις πειρασμόν, és nem εις τον πειρασμό ν) s 
mint amely a Károlyi-féle bibliafordítás revideált kiadásában 
sincsen már benne. 

Avagy ott van keresztelési szertartásunk. Hány és hány 
lelkészünktől hallottam már a keresztelési aktus bibliai 
szavait ilyen formában: „keresztellek én tégedet az Atyának, 
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében", mint ahogy azt a 
római katholikus papok az ő hierarchikus egyházelvüknél 
fogva mondani szokták, holott a helyes formula egyedül 
csak az: „keresztellek én tégedet az Atyának, a Fiúnak és 
a Szentléleknek nevébe, amint azt Máté evangeliuma XXVIII. 
részének 19. verse nagyon határozottan megszabja. De hány 
és hány olyan református lelkészt is hallottam már, aki a 
keresztelési aktusból a szereztetési szavakat egyáltalában 
mind kihagyja, holott föltétlenül bizonyos, hogy a kereszte-
lési egyedül a szereztetési szavak elmondása teszi sákra-
mentumi jelentőségű ténynyé. Ha én volnék az a zsinat, 
mely egységes liturgiánk kérdését a sákramentumok kiszol-
gáltatására nézve megállapítja, a keresztelési liturgia anyagi 
részében a szereztetési szavak elmondását föltétlenül köte-
lezőleg megállapítanám. 

S ott van egyházunk másik nagy sákramentuma, az 
úrvacsora. A hány egyházkerületünk van, talán annyiféle 
liturgiával találkozunk ennek területén is. Az úgynevezett 
hitvallató kérdésekre nézve, amelyeknek jogosultságát és 
szükséges voltát is kérdésbe vonják némelyek, három-négy, 
talán több formulával is találkozunk; nem mindenütt ugyan-
annyi a feltett kérdések száma sem ; némelyek külön meg-
áldják a kenyeret ós a bort egy-egy külön imádsággal; itt 
is találtam már olyan lelkészt, a ki teljesen mellőzte a 
szereztetési szavakat; olyat is, ki az ezen szavak után mon-
dani szokott, az úrvacsorai sákramentum lényegét ismertető 
beszédet, tehát az ágendát hagyta el. Ismételem: ha én vol-
nék az egységes liturgia kérdését megállapító magyar refor-
mátus zsinat, az úrvacsoraosztás szertartásainak anyagjára 
nézve föltétlenül kötelezoleg megállapítanám a hitvallató 
kérdések számát és formáját, valamint elrendelném a sze-
reztetési szavaknak föltótlenül való elmondását, mint amelyek 
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állapítják meg egyedül az úrvacsorázásnak sákramentumi 
jelentőségót. 

De ezekre a kérdésekre még későbben vissza kell 
térnem. 

* 

Azt mondottam fentebb, hogy a liturgia egységesítésé-
nek elvét én még szigorúbban keresztűlvinnóm, mint a milyen 
mértékben azt mind azok kívánják, a kiknek munkálataival 
találkoztam. 

Megmagyarázom, hogy mit akarok ezzel mondani. 
Mi reformátusok egyáltalában nem törődünk az egyházi 

évvel s az annak lényegében elébünk adott evangyóliomi 
események egymásután következő rendjével. Mi prédikálunk 
összevissza egymásra egyáltalában nem tartozó tárgyakról, 
úgy a mint azt jókedvünk, szeszélyünk hozza magával. En-
gem például senki sem akadályozhat meg abban, hogyha ez 
év első határnapján, a mely épen újév első napjára esett, 
valamely alkalmi tárgyról prédikálván, mondom, semmi sem 
akadályoz abban, hogy az év második vasárnapján például 
az igazságszeretetről, a harmadikon például a mértéktelensóg-
jről, a negyediken például a lelki bátorságról, az ötödiken pél-
dául a keresztyén bátorságról s a hatodikon, mit tudom én, 
miről ne prédikáljak, mind olyan tárgyakról, melyek keresz-
tyéni és teljesen templomi kathedrába illő tárgyak lehetnek 
ugyan, de a melyeket ezen összevisszaságukban semmi maga-
sabb egység össze nem fűz s a melyeknek ezt a sorrendjét 
egyáltalában semmi eszmei összefüggés nem igazolja. Sok 
református lelkészünk pródikácziói a maguk összefüggéstelen 
voltában a kaleidoskophoz hasonlítanak, de nincsen bennök 
semmi a teleskopnak amaz erejéből, mely oda viszi a mi 
szemeinket az égnek nagyságos dolgaihoz, hogy igaz lelki 
gyönyörűséggel s szívbeli meleg áhítattal teljünk el azok 
csodálatában. 

Én szeretem ágostai hitvallású evangélikus testvéreink 
perikopa-rendszerót, ha az nem szolgál egyszersmind föltót-
lenül kötelezőleg a tartandó egyházi beszédek szövegéül is, 
mert azok a perikopák a váltság történetének főbb eseményeit 
egymásután következő sorrendben tárják fel a hívek szemei 
előtt. Nagyrabecsülöm e mellett a szabad szövegválasztásban 
nyilvánuló evangyóliumi szabadságát is a mi egyházunk lel-
készeinek s épen azért csak azt szeretném elérni, ha lelké-
szeink, főleg az egyházi óv első ünnepi felében valamely 
rendszeres terv alapján prédikálnának, a mely tervet maguk 
állítanának össze önmaguk részére s a mely szerint az evan-
gyóliumi eseményeket, az Úr történetét, vagy csodatóteleinek, 
példázatainak, beszédeinek dolgait bizonyos egymásután követ-
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kező sorrendben tárgyalnák, hogy így közelebb jönnénk 
Krisztus egyháza katholicitásának, egységességének valósá-
gához, a mennyiben az egyházi év menetét s az eszerint való 
prédikálást nemcsak az ágostai hitvallású evangélikusok, 
hanem az anglikánok és a római katholikusok is igen erősen 
szemük előtt tart ják s engem az én kálvinista voltom egy-
általában nem kötelez arra, hogy más egyházaktól el ne 
tanuljam azt, a mi azoknál esetleg jobban van, mint a hogy 
mi csináljuk azt. 

S mennyire nem egységes a mi liturgiánk abban a tekin-
tetben sem. hogy annak egyes alkatrészei a világon semmi-
nemű összefüggésben sem állanak egymással. Az ónekvezér 
azt az éneket kezdi el, a melyik neki épen tetszik. Elkezdi 
mondjuk az Istenhez való vágyakozásról szóló XLII. Zsoltárt 
ős mert a lelkész a mult vasárnap Révész Bálint vasárnapi 
imádságos könyvéből a 7. számú imádságot mondta híveivel, 
most a 8-ikon van a sor, a mely meg arról szól, hogy legyen 
Isten előtt kedves mindenkinek az imádsága, s ezek után 
elkezd prédikálni például a hazugság bűnös és ártalmas vol-
táról, vagy a jó Isten tudja, hogy miről s kérdem, hogy hol 
van az egység, hol van a ζ összefüggés, az eszmei összetar-
tozóság egy ilyen istentiszteletben ? . . Az éneklésben és az 
imádságban a hívő lélek beszél Istenhez, az egyházi beszéd-
ben pedig Isten beszél a hivő lélekhez. Az istentisztelet tehát 
tulajdonképen egy párbeszéd, s milyen párbeszéd az, a melyik-
ben az egyik fél föltétlenül más kérdéseket tárgyal, mint a 
másik fél, s a mellett az egyik két különböző, egymással 
ismét össze nem függő beszédben (az éneklés ós az imád-
kozás beszédében) fordul a másikhoz. 

Sehogysem jól van ez így, sehogysem egyezik meg ez 
a gyakorlat az egységes liturgia eszméjével. Sőt ki merem 
mondani az ilyen istentisztelet nem is logikus, nem is okos 
istentisztelet. 

Ha én volnék a magyar református egyház egységes 
liturgiát egybeállító zsinata, kimondanám, hogy az egyes isten-
tiszteletekre sohase az énekvezér, hanem mindig maga a 
lelkész válaszsza ki a megfelelő énekeket, a melyek tehát 
álljanak eszmei összeköttetésben a tartandó egyházi beszéd-
del s az imádságot is erre tekintettel válaszsza ki, vagy 
mondja szabadon a lelkész, hogy így legyen meg legalább 
abban az egy istentiszteletben a liturgiának belső egysége. 

Többi mondani valóimat egy következő czikkemben 
fogom megírni. 

Csiky Lajos. 



A keresztyén hittan alapelvei ós főtulajdonságai. 

1. A keresz tyén h i t t a n bibliai jellege. 
(A k e r e s z t y é n h i t t a n é s a s z e n t í r á s . ) 

A keresztyén hittan bibliai jellegét, a hittani rendszer 
irásszerüségét követeli és meghatározza a reformácziónak 
később úgynevezett alaki elve, mely úgy fejezhető ki, hogy 
a keresztyén hit ős élet dolgában egyedüli zsinórmérték a 
a szentírás. Ezen elv szerint tehát a szentírás a keresztyén 
hi t tanra nézve is normatív tekintélylyel bír. Ha ezt az elvet 
egyelőre egészen általánosságban a tárgyalás alapjáúl elfo-
gadjuk, azonnal kérdeznünk kell, miért és mily értelem-
ben bírhat és bír a szentírás a keresztyén hittanra nézve 
normativ tekintélylyel ? Ε kérdésre vonatkozólag mindenek-
előtt minden ké tséget kizáró világossággal ki kell monda-
nunk azt, hogy a keresztyén hit tan a szentírás normatív 
tekintélyének semminemű oly értelmezését el nem fogadhatja, 
mely a hittannak egyrészt az evangyéliom alapján álló alap-
felfogásában, másrészt tudományos feladatában gyökerező 
szabad tudományos jellegével vagy egyéb világos, tiszta 
okokkal s tényekkel ellenkezik. Nevezetesen határozott 
állást foglal a keresztyén hittan azon felfogással szemben, 
mely a szentírásnak külsőleg kötelező törvényszerű tekin-
télyt tulajdonit, úgy hogy eszerint mindaz, a mi a szent-
írásban a ker. hi t tanra nézve tekintetbe jön, az utóbbira 
egyszersmind feltétlenül kötelező és irányadó volna pusztán 
azért, mert — és úgy ahogyan — „meg vagyon írva." A 
szentírásnak ily absolút csalhatatlan tantekintélyként való 
felfogása a merev szóinspiratio (szóihletés) elméletén alapúi, 
mely szerint a szent iratok emberi szerzői tulajdonkép csak 
iróeszközökül szolgáltak volna a Szentléleknek s a szentírás 
a maga egészében és részeiben a Szentlélek dictátuma volna. 
Ezen elméletnek részletes bírálatába bocsátkozni e helyen 
annál kevésbbó tar tom szükségesnek, mert legalább a tudo-
mányos theologia körében immár szerencsésen meghaladott 
álláspontot jelent, miután a történeti kritika az egyes szent-
iratok s a kánoni gyűjtemény keletkezésénéi működött 
emberi tényezőkre többé ki nem oltható világot derített. 
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Mind a mellett legalább elutasító ítéletünket kifejezni azért 
nem tar t juk feleslegesnek, mert a gyakorlati egyházi téron 
most is akadnak e felfogásnak szószólói, kik a protestáns 
theologia minden bajának legfőbb okát a régi inspiratiói 
elmélet feladásában s a bibliai kritikában lá t ják (Rohnert , 
még nem rég: Zahn Adolf, Kölling stb.); sőt a hi t tannak 
tudományos mivelói között is akadnak olyanok, kik bár a 
régi szószerinti inspiratio elméletével elvben szakítottak, 
rendszerük tényleges keresztülvitelénél e szakítás conse-
quentiáit következetesen levonni elmulasztják.1) Azon felfo-
gással szemben, mely szerint a régi inspiratio-elmélet volna 
a tulajdonképeni orthodox egyházi tan, nem felesleges 
reá mutatni arra, hogy ez az elmélet legalább a witten-
bergi reformáczió alapján álló egyházban") symbolikus 
tan sohasem volt, hanem csak a 17. századbeli scholas-
t ikus orthodoxia körében képződött3) mint theologume-
non. Ha tehát a protestáns egyház kezdettől fogva a 
szentírás normatív tekintélyének elvét vallja, a mint arról 
a reformáczió korában keletkezett hitvallási iratok egyhan-
gúlag bizonyságot tesznek, úgy világos, hogy ezen elv fel-
állításának indoka és alapja nem a szentírásról alkotott 
bárminemű inspiratio elméletben rejlik. Ha ebben nem, kérdés: 
miben? Alig tévedünk, ha azt mondjuk, hogy az egyház a 
szentírásnak azon becslésére, mely annak normatív tekintélyt 
tulajdonit, nem elméleti úton (a theologiai tudomány közve-
títésével), hanem a gyakorlati tapasztalat ut ján jutot t e l ; 
tapasztalati úton győződött meg a szentírásnak mint az 
evangyéliom, az isteni kijelentés történeti okmányának változ-
hatatlan értékéről, arról, hogy a szentírás lényeges tartalma 
ugyanaz az igazság, melynek hirdetése az egyházat létrehozta, 
és pedig meggyőződött erről akkor, a midőn az egyház 
fejlődésének a szentírás tartalmától való eltérése világosan 
k i t űn t : a reformáczió korában és azóta. Az egyháznak ezen 
történeti és az egyes hívőknek személyes meg-megújuló 
tapasztalata a szentírásban foglalt Isten-igének hitébresztő és 
hitfenntartó erejéről képezi a reformáczió azon formális 
elvének alapját. Egyedül ezen az alapon juthat el a dog-
matikus is a szentírás normatív tekintélyének helyes fel-
fogására és szabad elismerésére. A ker. hittanra nézve két-

') Lobstein, Einleitung in die evang. Dogmatik. 1897. 141. kk. 
2) Másként áll a dolog a helvét hitv. egyházban. A „Formula Consensus 

Helvetici 1675." az inspiratiót még az ószövetség vocalisatiójára is kiterjeszti. 
Ε hitvallás egyébként Svájczon kivül nem igen tudott érvényesülni s magában 
Svájczban sem sokáig tartotta magát. 

3 j Az inspiratiói elmélet régebbi (egészen az ókorba visszanyúló) tör-
ténetére kiterjeszkedni e helyen nincs ok. 
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ség kivül nagy fontossággal bir az a belátás, hogy a szent-
igásnak az isteni üdvkijelentéssel való szerves összefüggéséről 
s ennélfogva normativ tekintélyéről való meggyőződés nem 
intellectualis, elméleti, hanem gyakorlati , tapasztalati úton 
jön létre, világosan kifejezve: csak ott, a hol a szentírásnak 
lényeges tartalma, az isteni kijelentés, az evangyóliom, a 
megigazulás és üdv után sóvárgó léleknek legbensőbb vallá-
sos-erkölcsi szükségletével találkozik és ezt kielégíti. Luther 
tisztelte ugyan a bibliát már akkor, a midőn egy példányát 
először kezébe vette (az „ismeretlen" iránti tisztelet mi más 
mint babona ?); de a szentírásnak igazi becsét és jelentő-
ségét csak akkor ismerte fel, a midőn δικαιοσύνη után éhező 
és szomjúhozó lelke megtalálta benne az evangyéliomot, az 
élő Krisztust. Ez az a pont, a melyen a szentírás maga 
legitimálja magát nem mint külsőleg kötelező, hanem a benne 
foglalt üdvigazság erejével bensőleg meggyőző, a lelkiisme-
retet felszabadító tekintély. „Mi a bibliának gyermekei 
vagyunk, nem rabszolgái."1) Ebben, ós csak ebben az 
értelemben hajlunk meg mi is a szentírásnak mint az isteni 
üdv-kijelentés eredeti történeti okmányának normatív tekin-
télye előtt. Ennek alapját tehát mi magának a szentírásnak 
lényeges tartalmában, az evangyéliomban s annak bensőleg 
meggyőző erejében keressük és találjuk, nem pedig a szent-
íráson kivül álló bármely tényezőben. Ezt kifejezni fontosnak 
t a r t juk azért, mert szerény véleményünk szerint ezen állás-
pontnak elhagyása szükségképen vagy a katholicizmus, vagy 
a rationalizmus tévut jára vezet, az előbbire, ha a szentírás 
normativ tekintélyét az egyház tekintélyére alapítjuk, az 
utóbbira, ha a szentírás normatív tekintélyét csak úgy véljük 
biztosnak, ha azt különféle észokokra és speculativ deduc-
tiókra alapítjuk. Az előbbi tévedésbe esnek azok is, a kik 
a szentírás tekintélyét tisztán történetkritikai úton vélik 
megalapíthatni, mert utolsó sorban itt is az egyház, t. i. az 
apostoli egyház tekintélye volna döntő. Ez a romanistikus 
és az előbb emiitett rationalistikus tévedés egyébként nem 
zárják ki egymást, sőt szövetkezhetnek is egymással s mindeme 
tévedésekre a protestáns theologia története is nyújt példákat 
(A megjelölt tévedésekben többé kevésbbé osztoznak pl. az 
ó-egyházi dogmatikusok, a rationalisták, a supranaturalisták.) 
Midőn e tévedésekre mint ilyenekre reámutatunk, távol 
állunk attól, hogy egyes a szentírás magasabb méltósága 
mellett felhozatni szokott történeti, vallástörténeti vagy 
egyéb külső bizonyítékoknak apologetikai értékét kétségbe 

4) Raceaud mondása : „Nous sommes les fils de la Bible et non ses 
esclaves." Idézi Lobstein 118. j. 2. 
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vonjuk ; csak azt ne higyjük, hogy tisztán ily okokra alapít-
hat juk a szentírásnak azt a tekintélyét, melyet neki a refor-
máczió egyháza hitelvileg tulajdonit. 

Midőn mi a szentírás normativ tekintélyének elvét a 
fentebb kifejtett értelemben a keresztyén hi t tanra nézve is 
elfogadtuk, ezzel alapjában véve nem állítottunk fel új köve-
telést a hittannak általános feltétele mellett, mely nem más, 
mint a keresztyén alapmeggyőződés, a hit evangyéliomi 
értelemben. Felfogásunk szerint ugyanis ez a hit, a hol élet-
teljesen megvalósult, már implicite magában foglalja a 
szentírásnak mint az isteni ige eredeti okmányának kijelen-
tési értékéről való elvi meggyőződést, a mennyiben senki sem 
lesz valóban hívővé az Isten igéje nélkül, mely eredeti tiszta-
ságában a szentírásban foglaltatik s az egyházban h jilaiawg 
είς ηίοτιν hirdettetik. Messze vezetne, ha itt részletesen ki 
akarnók fejteni, hogy a hivő ezen alapvető hittapasztalat 
alapján mily úton-módon bizonyosodik meg, a szentírás 
centralis tartalmából kiindulva, a bibliának mint kánonnak 
kijelentési értékéről. Röviden csak azt legyen szabad meg-
jegyeznünk, hogy azt az utat, melyet e tekintetben Ihmels 
lipcsei tanár leír,1) nagyjában helyesnek tar t juk, a nélkül, hogy 
ezzel fejtegetésének minden részletéhez hozzájárulnánk. 

Midőn a szentírás normatív tekintélyének elvét a fen-
tebbi módon értelmeztük, tudatában voltunk továbbá annak, 
hogy ezzel a szentírásról való felfogásunkba egy erősen 
subjectiv elemet vettünk fel, mely különösen azok előtt, a 
kik a szentírás tisztán objektív, törvényszerű tekintélyének 
hivei, nagymértékben aggályosnak tűnhetik fel. Ezeknek 
aggodalmát alig oszlathatjuk el. A magunk részéről azonban 
meg vagyunk győződve a felől, hogy ezen felfogásunk a 
szentírásnak igazi értékéből és tekintélyéből semmit sem 
von le, sőt inkább egyedül látszik alkalmasnak arra, hogy 
szentírásnak különben holt tekintélyét élővé és haté-
konynyá tegye. Azt hiszszök továbbá, hogy ezen felfogásunk 
megfelel a reformátorok, különösen Luther, eredeti intentió-
jának s felújítja azon igazsági mozzanatokat, melyek az 
ó-egyházi dogmatikának a „testimonium Spiritus sancti-"ról 
szóló, idevágó tanában rejlenek. Végül csak ezen felfogás 
mellett tűnik ki a reformáczió 11. n. alaki ós anyagi elve 
között fennálló szerves kapcsolat. A hol a vallástól idegen 
érdekek vagy hajlamok ezt a szerves, élő kapcsolatot 
átvágják, ott a szentírás holt tekintélyivé, a hit puszta tör-
téneti hitté, (fides historica) vagy subjektiv rajongássá válik. 

*) Die christl. Wahrheitsgewissheit, ihr letzter Grund und ihre Ent-
stehung. 1901. II. főrész 1 - 3 fej. 
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Nem teszünk tehát egyebet, mint hogy külön is kife-
jezzük azt, a mi már eddigi fejtegetéseinkben benne rejlik, 
t. i. hogy a szentírásnak helyes felfogása s a hozzá való 
helyes viszonynak megtalálása csak a reformácziónak u. n. 
anyagi elve, a hit által való megigazulás elve alapján lehet-
séges. Ez az elv nevezetesen két szélsőségtől fogja megóvni 
a dogmatikust, a melyek mellett a hittannak a bibliához 
való viszonya nem lehet helyes. Az egyik szélsőség szerint 
a szentírás pusztán emberi mű, melynek a belső ige — akár a 
józan ész, akár az állítólagos külön kijelentés — felette áll. 
Ez a rationalistikus illetőleg rajongó tévedés, mely a hittan 
bibliai jellegét feleslegessé vagy esetlegessé teszi. Ettől a 
szélsőségtől megóv a reformáczió anyagi elve, a mennyiben 
az újjászületett keresztyén tudat, melynek éltető elve a hit 
által való megigazulás, a maga egész genezisében s önfenn-
tartásra irányúit törekvésében folytonos függésben érzi magát 
az Isten igéjétől, melyet a szentírás lényeges tartalmaként 
ismer fel. (Luther : „Lelkiismeretem kötve vagyon Isten 
igéjében".) A másik szélsőség szerint a szentírás úgy szólván 
mindenestűi Istennek, a Szentléleknek műve, melynek a 
keresztyén tudat kell hogy mindenben feltétlenül alávesse 
magát. Ez az álláspont a hittant vagy a bibliai tan másolatává 
törekszik tenni (régebbi biblicisták, Beck,1) Kübel,'*) Wichel-
haus), vagy, ha túlhaj tot t dogmatismussal szövetkezik, erő-
szakos exegetikai müveletekre viszi s a hittan bibliai jellegét az 
atomistikusan összeválogatott „dicta probantia" felsorolására 
szorítja. Ettől a szélsőségtől szintén csak a reformáczió 
anyagi elve — természetesen ismét nem mint tantétel, hanem 
mint az újjászületett keresztyén tudat alapténye és éltető 
elve — óvhat meg, a mennyiben ez az elv a tőle áthatott 
vallásos tudatnak nemcsak az egyházi tanhagyománynyal, 
hanem a szentirással szemben is bizonyos relativ önállóságot 
biztosít, melynél fogva (az újjászületett keresztyén tudat) min-
deneket megvizsgál (v. ö. Luther szabad álláspontját a 
bibliai kánonnal szemben), s ebből a szempontból a 
keresztyén hittan a józan, elfogulatlan bibliai kritikát 
nemcsak megengedi, hanem követeli és feltételezi. Ezen 
a hit által való megigazulás elve alapján nyert lénye-
gileg mindenesetre helyes állásponton a keresztyén hittan az 
iráselvet lealacsonyító vagy túlhaj tó szélsőségekkel szemben 
a szentírást mint az isteni kijelentésnek eredeti okmányátfogja 
méltatni. Csak ezen az alapon léphet vele helyes viszonyba. 

*) Beck, Einleitung in das System der christl. Lehre II. Aufl. 1870. 
s) Kübel, Über das Wesen und die Aufgabe einer Bibelgläubigen 

Theologie. 1880. 
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Közelebbről kétfélekép lép a keresztyén hittan a szent-
irással viszonyba: egyrészt külsőleg (formailag), másrészt 
belsőleg (tartalmilag). 

Formai vonatkozás szerint a szentírás a hittanra nézve 
az a norma, melynek mértéke alá („ceu ad Lydium lapidem". 
F. C. 572. 7) oda állit minden oly tant, mely keresztyén 
igazságként lép fel vagy a melyet maga ilyenként hirdetni 
akar . Csak a szentirással, mint az isteni üdvkijelentés eredeti 
okmányával való összhangzás által igazolható valamely 
tannak egyetemes keresztyén elismerésre való igénye. Azért 
a keresztyén hittan, a midőn a ker. hit tartalmát a maga 
belső egységéből kifejti, lépten-nyomon be fog számolni ezen 
rendszeres munkája eredményeinek bibliai alapon való jogo-
sultságáról, viszont az eltérő nézeteket, különösen az eltérő 
symbolikus tanokat (választó tanok) csak úgy zárhatja 
ki sikerrel, ha irásszerűtlenségüket kimutatja. Azonban a 
midőn a szentírást ily kritikai normaként használjuk, szintén 
nem szabad megfeledkeznünk a szentírás tekintélyének fen-
tebb kifejtett bensőséges, a tartalom lényegére visszamenő 
jellegéről. A szentírásból való bizonyítást nem szabad mecha-
nikus módon atomizálni, úgy hogy az egyes tanok számára 
vagy azok ellen mindenütt határozott szentirásbeli helyeket 
vagy épen szavakat kellene megjelölnünk és egyszerűen 
elvetnünk azt, ami szószerint a szentírásban meg nem talál-
ható. Ezen eljárás — mely ellen tiltakozni mai nap sem 
felesleges, mert kényelmességénél fogva újra meg újra kísért 
— méltatlan a szentíráshoz, mely nem dogmatikai repertórium, 
hanem az életnek könyve. A szentírás egyes kifejezései, 
mondatai, állításai között különbség, sőt ellentét is lehet, a 
nélkül, hogy az egészben lényeges tárgyi ellenmondás volna. 
Az egész pedig kétségtelenül felette áll a résznek, a lélek a betű-
nek. Schleiermacher figyelmeztetése1) és különösen Hofmann 
(..Schriftbeweis") befolyása folytán mindinkább az a helyes 
elv tört magának utat, hogy a szentírásból való dogmatikai 
bizonyításnál valamely bibliai tannak egész összefüggésére és 
czélzatára kell tekintettel lenni. A mechanikus, atomistikus 
módszer helyébe lép az „organikus" módszer. 

Azonban a keresztyén hittan a szentírást nemcsak 
külső normának tekinti s azért nemcsak ily külső, hanem 
egyszersmind belső, tartalmi viszonyba lép vele mint a 
keresztyén bit és élet igazságainak kiapadhatatlan forrásával. 
A hittan mivelője újra meg újra belemerül a szentírásnak 
Lélek-ihlette tartalmába s e gazdag élésházból folytonosan 

Der ch r i s t l i che Glaube . 27. §. 3. ρ. 
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hoz elő „ót és újat". Szépen és helyesen mondja Martensen,1) 
hogy míg minden hittani rendszer elavúl, addig a szentírás 
örökké ifjú marad, épen mivel az igazságnak nem rendszeres 
előadása, hanem az igazság telje, mely lehetőség szerint a 
rendszereknek változatos kiilönfélesógét rejti magában. A 
szentírásra fordított nagy exegetikai és történeti munka 
mindig új meg új kincsekkel bőviti, gazdagítja a theologiai 
ismeret körét s ebből a keresztyén hittanra minden korban 
új feladat háramlik. 

Azonban a midőn a keresztyén hittan mivelője a szent-
írásból merít, e munkája lényegesen eltér s biblia-theolo-
gusétól, a mennyiben a szentírás tanát nemcsak történeti 
objectivitással tudomásúl veszi, hanem azt személyes meg-
győződésébe felvéve s ennek központi tényóre, a hit által 
való megigazulás elvére vonatkoztatva, önállóan reprodukálja 
mint oly tant, melyet elismerünk nem csupán irásszerüsó-
génél, hanem főkép belső igazságánál fogva. Ebben ismét 
az újjászületett ker. tudatnak az írott igével szemben való 
relativ önállósága ju t érvényre. 

3. Akár mint normatív tekintőlylyel, akár mint forrással 
lép a keresztyén hittan viszonyba a szentirással, nem hagy-
hatja figyelmen kivűl az ó és újszövetség között fennálló 
különbséget. Hogy a keresztyén tannak tulajdonképeni nor-
mája és forrása az újszövetségi szentírás, az kétségtelen. 
De kérdés : minő állást foglaljon el a keresztyén hittan az 
ószövetségi szentirással szemben ? Ε tekintetben ismét két 
szélsőségtől kell óvakodni. Az egyik (Marcion-féle) tévedés 
(melyre pl. Schleiermacher is hajlandó) az újszövetséggel 
való ellentót szempontja alatt fogja fel s az utóbbinak nor-
matív tekintélyét elveti ; a másik (judaistikus) tévedés az 
ószövetséget az újszövetségnek teljesen mellérendeli s képes 
az előbbibe az egész keresztyén hit tant belemagyarázni — 
erre a tévedésre hajlandó a Calvin-féle theologia'·*) Mindkét 
tévedésnek mélyebb alapja a történeti fejlődés iránti érzék 
hiányában rejlik. A helyes történeti érzék által vezéreltetve 
e két szélsőséggel szemben a keresztyén hittan úgy jár el 
helyesen, ha az ószövetségi szentírást úgy méltatja, mint az 
újszövetséget előkészítő kijelentés történeti okmányát s ezt 
az újszövetség világánál (ηνευματιχώς) magyarázza és alkal-
mazza. 

Hogy magának az újszövetségnek egyes könyvei között 
különbséget kell-e tenni és hogyan a kánoni tekintélyt ille-

'1 Die christliche Dogmatik. Einleitung. 
') Ujabban pl. Wicheihans, Zahn Adolf. 
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tő leg („protokanonikus" és „deuterokanonikus" könyvek) 
azt a határvonal ingadozása miatt a keresztyén hittan is — 
akár egyelőre, akár általában — nyílt kérdésnek hagyhatja, 
annyival inkább, mer t az egyes könyveknek egyes kifejezései 
és mondatai helyett az egészre, az újszövetség lényeges tar-
talmára kell irányoznia tekintetét, ezen pedig a józan kri t ika 
nem változtathat. 

Nem lehet azonban közömbös a keresztyén hi t tanra 
nézve az a felfogás, mely az újszövetség tartalmában oly 
módon akar különbséget tenni, hogy a keresztyén hittan 
kizárólagos kánonjává és forrásává Jézus „személyes" tanát, 
„ Jézus evangyéliomát" teszi, tudatos különbségben az apos-
tolok tanától. Ezt a felfogást különösen erélyesen fejezi ki 
Wendtl) ki a rendszeres theologiának azt teszi feladatává, 
hogy (a hittan és erkölcstan összefoglalásával) egységes 
keresztyén tanrendszerben tudományosan reprodukálja a 
jelenkor számára azt, amit Jézus a maga korában a kor-
történeti viszonyok befolyása alatt, népszerű alakban hir-
detett, és e reproductiónak „ellentétben" kellene történnie 
azzal a „Jézusénál sokkal nagyobb" befolyással, melyet a 
keresztyén tan alakulására különösen Pál apostol gyakorolt. 
— Lényegileg ugyanezt az álláspontot képviseli Harnack 
„a keresztyénség lényegéről" tar tot t liires előadásaiban. 
Az itt felvetett kérdés eldöntése attól függ, miben lát juk 
Jézus személyének és müvének jelentőségét, vagy a hagyo-
mányos terminológiával élve : milyen állást foglalunk el a 
Jézus hármas tisztéről szóló tannal szemben ? Ha Jézus 
művét az ő tanitói, prófétai tisztében kimerítve látjuk, akkor 
igazat adunk Wendt vagy Harnack felfogásának. Ez azonban 
a kereszténység lényegének felfogására nézve elvi tévedés, 
melynek mélyebb alapja, a mint azt Cremer ugyancsak „a 
kereszténység lényegéről" tar tot t előadásaiban Harnackkal 
szemben meggyőzően kimutatta (1. különösen 6. felolvasását), 
a bűnnek hiányos pelagianistikus, intellectualistikus felfo-
gásában rejlik. Szerintünk Jézusnak messiási főműve a 
főpapi tisztről szóló tanban van kifejezve, a mely tiszthez a 
messiási királyi méltóság elválaszthatatlanúl hozzátartozik s 
a melynek folytonos kísérője a prófétai bizonyságtétel. S 
ebből a szempontból Jézusnak személyes bizonyságtételéhez 
szükségképen hozzá járúl az apostoli bizonyságtétel arról 
a Krisztusról, a ki művét be is fejezte, aki a mi bűneinkért 
halálra adatott ós feltámadott a mi megigazolásunkra. (Róm. 
4, 25.) Nem azt akar juk ezzel mondani, hogy Jézus bizony-

' ) Die A u f g a b e d e r s y s t e m a t . Theo log ie . 



2 6 2 P r ö h l e K á r o l y . 

ságtétele önmagáról tárgyilag kiegészítésre szőrül; Jézus 
igen is sok bizonyságot te t t az ő küldetésének teljes jelentő-
ségéről ; de részben csak jóslatszerűleg, s e bizonyságtételt 
az apostolok csak post eventum, nevezetesen a Szentlélek 
pünkösdi adománya folytán érthették meg teljesen. János 
evangyelioma szerint erre utal maga az Úr, a midőn tanít-
ványainak (Ján. 16, 14.) azt mond ja : εκείνος (ο παράκλητος, το 
ημενμα της αληθείας) έμέ δοξάσει1). Ezért van szükség az apostoli 
bizonyságtételre Jézus vallási jelentőségének teljes meg-
értése végett s ezért nem egyezhetünk bele abba a kísér-
letbe, mely Jézusnak az evangyéliomokból kritikailag leszűrt 
„személyes" tanát az apostoli bizonyságtételtől elszakítva 
vagy vele ellentétbe hozva akar ja a keresztyén tan kizáró-
lagos normájává és forrásává tenni. Ου δύναται λν&ψαι r 
γοαίιΐή. Ján. 10, 35. 

') Kdroli „dicsőíteni fog·1 ; ez a szó jelenkori használata szerint nem 
fejezi ki a δοξάζειν teljes értelmét. V. ö. Cremer, W. B. s. ν. ύοξαζιιν. 

Pröhle Károly. 



Könyvismertetés. 

Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. 
Szerkesztették: Bunyitay Vincze, Rapaics Raimund, Karácsonyi 
János. Budapest 1902. Első kötet 1520-1529. XII 591 lap. Má-
sodik kötet 1904. 1530—1534. 56 7 lap. Kiadja a Szent István-
Társulat. Ára 20—20 korona. 

Magyar protestáns egyházunkat is hálára kötelező szolgá-
latot vállalt magára a Szent István Társulat akkor, midőn a refor-
máczió korából való egyháztörténeti emlékek összegyűjtését és 
kiadását munkába vette, melyből már két vaskos kötet megjelent, 
s úgy a vállalkozás czélja, mint tartalma egyiránt megérdemlik, 
hogy felhívják érdeklődésünket. Az elsőre vonatkozólag Bunyitay 
tájékoztat bennünket az Előszóban, midőn azt mondja, hogy azon 
állapot megszüntetésének óhaja, mely szerint a reformáczió korá-
nak megismerése nem mindig egykorú források, hanem többnyire 
száz-kétszáz éves, rokon- vagy ellenszenv sugalta feljegyzés után 
alakult, vezette nevezett társulat irodalmi és tudományos osz-
tályát, midőn a hazai reformáczió és anti-reformáczióra vonat-
kozó egykorú adatok összegyűjtését és kiadását elhatározta. 
Bunyitay a budapesti, hazánk keleti és éjszakkeleti, valamint a 
bécsi cs. és kir. titkos levéltárakban levő adatokat, Rapaics 
a nyomtatásban már megjelenteket, Karácsonyi a bányavá-
rosok s az ország nyugati levéltáraiban levőket kutatta fel; a 
gyűjtést 1520—1570 között levő időre terjesztették csupán ki, s 
hat kötetre való anyagot hordtak össze. 

Dicséretre méltó nagy munka ez, kiváltképen ha tudjuk, 
hogy a reformáczió korára vonatkozó okiratok összegyűjtésének 
milyen nehézségei vannak, s hogy mi milyen szegények vagyunk 
ezekben, melyre nézve idézem Bunyitaynak az Előszóban közölt, 
azon szomorúan érdekes megjegyzését, hogy még olyan levéltár-
nak az átkutatása is, mint a sárospataki főiskoláé, csak nem-
leges haszonnal járt, miután kitűnt, hogy abban egykorú adatok 
után nincs mit keresnünk. Bizony csak nagy utánjárással, és 
áldozattal lehet a reformáczió korára vonatkozó adatokat össze-
gyűjteni, és csakis olyan munkafelosztással, mint Bunyitayék 
tették, aki maga hét hónapig kutatott a bécsi császári levéltárban. 
De hogy még igy sem lehetett teljes ez a gyűjtemény, maguk a 
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szerkesztők is vallják s az ilyen hiányok kiegészítését, egy pót-
kötettel teljesebbé tenni ígérik. 

Az első kötet tíz év anyagát 1520 -1529. öleli fel, és ha a 
szerkesztők erre vonatkozólag azt mondják is, hogy az ezen idő-
ből való adatok arról győznek meg. miszerint nálunk még ekkor 
nincs reformáczió: a kötet áttanulmányozása az ellenkezőről 
tanúskodik, mert egész sorozatát öleli fel azon királyi-, pápai-, 
érseki-, püspöki-rendeleteknek, melyek a reformáczió terjedésének 
megakadályozására, mondjuk elfojtására adattak ki, melyekre 
bizonyára semmi szükség, ha még ekkor nincs nálunk reformáczió. 
Az ebben közölt 514 darab oklevél közül 85-ből határozottan a 
reformáczió magyarországi terjedésére vonatkozó adatokat találunk, 
mert vagy annak megakadályozásáról, vagy elfojtásáról, vagy a 
vele rokonszenvezők megbüntetéséről, elhallgattatásáról, egyesek 
vagy vidékek lutheránusságáról értesülünk belőlük. De ezeken 
kívül megemlítek még három oklevelet, melyek mindegyike a 
reformáczió terjedésére vonatkozik, de a különben értékes kötet-
ből hiányoznak. Első ezek közül Szatmári György esztergomi 
érsek rendelete 1521-ből melyben a Luthert és tanait elátkozó 
pápai bulláknak, hazánk összes nevezetesebb városainak templo-
maiban szószékről való kihirdetését elrendelte; második, II. Lajos, 
magyar királynak 1523. május 2-ról való rendelete, melyben 
Luther könyveinek olvasását a szebeniektől eltiltotta, s azok el-
kobzását és elégetését elrendelte ; a harmadik Giodotto Vincze, 
velenczei követ tudósítása az 1523. decz. 27. budai tanácskozás-
ról, melyen a király azon kérdésére, hogy mi lenne a teendő 
Luther tanainak terjedése ellenében, Burgis Antal pápai követ 
azt felelte, hogyha a király a szükséges karhatalmat rendelkezé-
sére bocsátja, ő segíteni fog a bajon. 

A Függelékben 1. az erdélyi dominikánusok-, 2 a krakkói 
magyar tanulók-, 3. a bécsi-, 4. a wittenbergi egyetemen a fel-
ölelt időszakban tanúit magyarországi ifjak névsorát közlik, míg 
ugyanitt 5 alatt dr. Karácsonyi János közli: „A protestantizmus 
első magyarországi hirdetőire vonatkozó tudósítások bírálata" 
czimű értekezését, és jobb ügyhöz méltó buzgalommal sikra száll 
Skultéti Szeverinnek Wischemius és Gryneus budai reformátorsá-
gáról írt felvétele ellen, — továbbá Iratosinak az első magyar 
reformátorok: Kopácsi, Siklósi, Huszár Pál, Radán Balázs és párt-
fogóikra vonatkozó azon állítása ellen, mintha az 1523. évi 54. 
tczikket ezek ellen alkották volna, melyet ma már egy prot. 
történetíró sem vitat, valamint nem vitatja a szintén kifogásolt 
Szontagh családról szóló tudósítást sem. 

A második kötetben 359 oklevelet és három függeléket 
közölnek a nagyérdemű kutatók, melyek közül 63 darab a refor-
máczió terjedése és erősödéséről tesz tanúbizonyságot. íme közü-
lük egynéhány mutatóúl: Várday Pál esztergomi érsek 1530. ápr. 
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5-én Beszterczebánya városának küldött levelében, fájdalommal 
említi, hogy jóllehet ó'seik mindig hiven ragaszkodtak a kath. 
valláshoz, mindazonáltal most közöttük némelyek, bizonyos plé-
bánosok és prédikátorok hamis tanításai által megmételyeztettek 
és Luther kárhoztatott eretnekségébe estek ; felhívja őket, hogy 
az ilyen eretnekeket intsék, dorgálják, ha kell börtönnel és más 
efféle büntetéssel is kényszerítsék az anyaszentegyház egységére 
való visszatérésre. Azon papokat és szerzeteseket pedig, akik ezen 
eretnekséget vallják és nyilvánosan hirdetik, vasra verve küldjék 
hozzá, hogy kihallgathassa őket. (24.1.) Közlik ugyancsak Yárday 
Pálnak a selmeczbányai és körmöczbányai tanácsokhoz 1531.márczius 
18. kelt két levelét, melyek mindegyikében felhívja őket, hogy 
nyomozzák ki, kik a lutheránusok városaikban, ós akik tévedé-
seiket vissza nem vonják, azokat megkötözve küldjék hozzá 
Esztergomba. (125. 126. 1.) Bizonyára ettől a megkötözéstől és 
annak következményeitől félt Spetinger István németlipcsei pap, 
aki a beszterczebányaiak meghívását elfogadta ugyan, de elfelej-
tette a városnak tudomására hozni, hogy ő Esztergomban be van 
vádolva (30. 1.) s ugy látszik nem is foglalta el itt a lelkészi állo-
mást, mert 1530. decz. 1-én Antal eperjesi káplán tudatja a ta-
nácscsal, hogy prédikátorrá történt meghivatását elfogadja (86. 1.), 
aki hogy csakugyan beszterczebányai prédikátor lett, kitűnik 
Fischer András morvaországi gross-wisternitzi lelkésznek 1534 ben 
kelt, a városi tanácshoz küldött leveléből, melyben kikel Antal 
ellen, aki őt a szószékről nyilvánosan gyalázza, hamis tanítónak 
állítja. Jól ismeri ezt az urat; tudja mily állhatatlan, sőt tudat-
lan, kit mikor ő még a Szepességen prédikált, Antal pedig Kis-
szebeni lelkész volt, nyilvános vitatkozásra is felhívott, de ered 
ménytelenül s ekkor hivei el is bocsátották. Bár így tennének 
vele a beszterczebányaiak is. Mert nem elegendő hogy valaki csak 
nős légyen, inert egyéb tulajdonságok is megkívántatnak az igazi 
prédikátoron. Ő most is kész vele vitatkozni, akár Morvában akár 
Beszterczebányán, csak biztosítsák, hogy nem lesz bántódása, 
De hogy meggyőzödjenek róla, miszerint ö nem hamis tanító, tehát 
megküldi nekik a náluk elfogadott egyházi rendtartást, valamint az 
ágostai hitvallásra adott válaszukat. (375—378 1.) 

Reánk nagy értékűek még a Dévay Mátyásra vonatkozó 
adatok, melyeket Bunyitay a bécsi házi levéltárból közöl, melyek 
szerint Ferdinánd 1531. szept. 30. rendeletével, fej- és jószág-
vesztés terhe alatt meghagyta a kassaiaknak, hogy a Luther 
tévelyeit hirdető két hitszónoknak, kik közül egyik német, 
másik magyar, elfogatását meg ne akadályozzák, sőt inkább elő-
segítsék. Ferdinánd az elfogatási parancsot az egri püspöknek 
küldte, oly utasítással, hogy az említett kassai két lutheránus 
hitszónokot vasba verve vitesse a pozsonyi várba. (162. 163. 1.) 
Szalaházy Tamás egri püspök nov. 6-án el is fogatta Pekri Lajos 

Theol. Szaklap. 1Π. ért. j g 
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huszáraival Dévayt, és Likava várába vitette, mely miatt Kassán 
nagy zavargás támadt (171. 1.), nem is hagyták nyugodni ezt a 
dolgot, s a város birája és esküdt polgárai 1532. febr. 22-én kelt 
levelükben arra kérik a király biztosait és tanácsosait, legyenek 
segítségére Herszen Gergely küldöttjüknek azon törekvésükben, 
hogy Dévay Mátyás hitszónokukat kiszabadíthassa (192 1.) Közölve 
vannak: Fáber bécsi püspöknek Dévay háromszoros kihallgatá-
sáról Ferdinándhoz küldött jelentése, melyben ajánlja, hogy küld-
jék vissza hazájába, hol az egri püspök a törvények értelmében 
bánjék el vele, a Fáber által szövegezett kérdőpontok és Dévay-
nak azokra adott feleletei (262 — 267 1.), melyeket a Tört. tárban 
Fraknói már közölt és kár, hogy a teljesség szempontjából nem 
vették fel magának Dévaynak erre vonatkozólag emlékezetből tett 
feljegyzéseit is. Ferdinándnak 1533. jul. 23. leveléből bizonyos, 
hogy Dévay fogságából szerencsésen elmenekült, meghagyja azért 
az egri püspöknek, hogy tartózkodása helyét puhatolja ki, s ha 
megtalálják, fogják el és a további intézkedésig fogva tartsák 
(269 1.); s egy aug. 5-diki levelében is felhívja, hogy Dévay elfo-
gatását segítse elő. (295. 1.) Mivel pedig az a hír terjedt el Dévay-
ról, hogy visszament Kassára, vagy valahol a felvidéken tartóz-
kodik, Ferdinánd 1533. nov. 15-én Kassa, Bártfa, Lőcse, Eperjes, 
Szeben városokhoz külön-külön rendeletet küldött, melyben annak 
előrebocsátása után, hogy ugy hallja, miszerint Dévay Mátyás 
kassai hitszónok, kit elfogatott és Bécsben fogságban tartott, de 
onnan megszökött, most Kassán vagy valahol Felső-Magyaror-
szágon tartózkodik, és azzal ámítja a népet, hogy őt a király 
ugyan elfogatta, de rögtön szabadon bocsátotta, holott ha még 
néhány napig börtönében marad, éppen példás büntetésben része-
sült volna. Inti őket, hogy ne higyjenek neki, hanem bárhol van 
is, fogják el, tartsák szigorú őrizet alatt, s erről őt, vagy főkapi-
tányát Katzianert azonnal értesítsék, és várják be további intéz-
kedését (296. 297. 1.) A 299—300. lapon közlik Brodanics István, 
és Frangepán Ferencznek VIII. Henrik angol király római köve-
téhez 1533. decz. 1. küldött levelét, melyben tudatják, hogy 
Magyarország meg van mételyezve a lutheránus dogmától, mert 
most már nem csupán a legkiválóbb városokban tanítják és 
prédikálják nyilvánosan a lutheranismust, hanem Budán is . . . . 
és Brodanics decz. 10-diki levelében VII. Kelemen pápával is 
tudatta, hogy Magyarországon egyre terjed a lutheranismus és 
mind mélyebb gyökereket ver. (301. 1.) 

A Függelékben a XXIV. szepességi királyi plébános társula-
tának jegyzőkönyvéből közölnek részleteket a 301 -461 lapon, 
melyekből az itteni reformáczióra vonatkozólag sok értékes ada-
tot meríthetünk, és csak sajnálni lehet, hogy az egész jegyző-
könyvet nem közlik, hadd lett volna még nagyobb világosság. 
Ugyanitt találjuk a magyarországi salvatorianus szent Ferencz 
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rendűek közgyűlésének jegyzökönyveit 1531—1567. (464-530 1.) 
végül az 1526—1563. években megölt Ferenczrendi szerzeteseb 
névsorát (531—534. 1.) 

Mind a két kötetet kimerítő betűsoros név- és hely mutató 
zárja be. A könyv nyomása tiszta, papírja finom s ha kifogást 
akarnánk a kiállításán keresni, csak a lapszámoknak túlmagasan 
a lapok sarkára való szedése ellen szólhatnánk, mert bekötés 
alkalmával ez egészen a metszés szélére esik. 

Elismerés és dicséret a szerkesztőknek ős a kiadó Szent 
István Társulatnak. Vajha a következő kötetek gyorsabb tempó-
ban követnék egymást. 

Thury Etele. 

Dr. Luther Márton művei. A reformáczió négyszázados for-
dulójának örömünnepére és emlékezetére kiadta a Luthertársaság. 
Sajtó alá rendezte Dr. Masznyik Endre. I. R. I. kötet. A 95 tétel 
magyarázata. Fordította dr. Masznyik Endre. 

Luther 95 tételének magyarázatát „Resolutiones disputati-
onum de indulgentiarum virtute" czím alatt sajtó alá adta 1518. 
évi augusztus havában. A kézirat május havában már készen volt, 
a mint ezt a „Bevezetés"-bó'l is megtudjuk. Hogy itt (a 33. lap 
22. sorában) 1518 helyett 1517 áll, az csak sajtóhiba lehet. A 
bevezetés végén olvassuk, hegy „az eredeti szöveg latin." Felte-
vésünk, hogy a fordítás csakis az eredeti latin szöveg után fog 
indulhatni, csakhamar megingott. A fordításnak több helye 
ugyanis azt látszik bizonyítani, hogy inkább a nőmet fordítás 
volt iránytadó, semmint az eredeti latin szöveg, kivált az olyan 
helyeknél, a hol a lapidáris latinság némi körülírást tett szük-
ségessé, mely bizonyára máskép alakul a magyarban, ha a fordí-
tás a német befolyástól menten az eredeti után indul. 

Hogy a Staupitz Jánoshoz intézett levélből egyes helyek el-
maradtak, azt nem akarnók a fordítónak hibául felróni. A kiha-
gyások azonban oly csekélyek (a 35. 1. 12. soránál a „poenitentia" 
után vagy 3 sor, a 36. lap 17. soránál pedig vagy 12 sor), hogy 
mégis inkább szeretnők a levelet a maga teljességében birni. 

A 36. lap 26. sorában olvassuk, „hogy ehez hasonló dicsek-
vést még nem látott soha se a világ." Latinul: „ut nunquam sít 
ita magnificari audita" — scilicet: remissio. Luther nem azt 
mondja, hogy a világ általjában soha se látott volna nagyobb 
dicsekvést, hanem csak hogy a remissio satisfactionis ilyen ma-
gasztalása mindeddig hallatlan volt. A következő „denique" pedig 
itt nem azt jelenti, hogy „ráadásul"; mert Luther nem a magasz-
taláson kivül — mint valami újat, hanem magában a magaszta-
lásban látja a felpanaszolt istentelen eretnekséget. Az értelemnek 
megfelelőbb volna a „denique" helyében a magyar „Egy szó mint 

23* 
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száz" semmint a „breviter" helyében, a hol azt eló'zó'ló'g a fordító 
használta. 

A 36. lap 31. sora: „Én azonban, minthogy őrült dühön-
gésük előtt nem hátrálhattam meg"... latinul: occurrere non potens 
— tehát: (dühöngésükkel) nem szállhattam szembe sat. 

37. lap első sor: „a kit csak ezek a dühönczök az aranyos 
pénzért (hej! „lelkekért" kellett volna mondanom!) ellenem felbő-
szíthettek." Latinul: quantum per hos pecuniarum (heus ani-
marum dicendum fűit) zelatores fieri ac perfici potest. A latinban 
a szerkezet egyszerű, az értelem tiszta, világos. A pecuniarum 
zelatores — pénzzsarolók, valamint az animarum zelatores — 
lélekkufárok csak egy fogalom. A fordítás az egy fogalomnak szét-
tepésével teljesen lehetetlen és értelmetlen vonatkozásokat létesít. 
Avagy hová és mire vonatkozzék az a „lelkekért"? 

37. I. 19. s. „azt mind saját vesztemre akarom tenni." La-
tinul : meo solius periculo haec egisse volo — tehát nem „vesz-
temre", hanem csak a magam fejére, felelősségemre. 

37 l. 24. s. „Egyébként fenyegetődző ellenfeleimnek nem 
tudok másként felelni" . . . A latin: minacibus illis meis amicis 
— finom iróniáját miért mellőzi a fordítás? A -ként képző 
iránt különös előszeretettel viseltetik a fordító. Nem kívánok erre 
visszatérni. Csak itt jegyzem meg, hogy nem csak nem restelte 
egy ily rövid mondatkában az „egyébMní" mellett használni a 
„másMwí"-et, a mikor egyszerűen mondhatná: Egyéb iránt . . . 
nem tudnék mást felelni sat.; hanem még az eddig bizonyára 
teljesen ismeretlen „egyként"-tel is gazdagítja szép magyar nyel-
vünket. Hogy ez a szó annyit jelentsen, mint a latin aeque, vagy 
a német gleichfalls, azt ugyan az eredeti szöveg vagy a német 
fordítás megnézése nélkül bajos volna kitalálni (lásd a 105. 1. 
18. sorát). 

A X. Leo pápához intézett levélben ezeket olvassuk (39. 1. 
24. s.): „Szintazonkép házról házra regéltek és panaszkodtak a 
papok kapzsisága miatt és a kulcsok, meg a pápa hatalmát sárba 
rántották." Miután nincsen kitéve, hogy kik regéltek, kik panasz-
kodtak, az olvasó önkénytelenül a megelőzőkből pótolja az igék 
alanyát, a miben még meg is erősíti őt a mondatot bevezető „szint-
azonkép". Ε szerint ugyanazok, akik a botrányt a pápa nevének 
tekintélyével elnémítani igyekeztek (tehát a búcsúhirdetők) lettek 
volna a botrányos regélések terjesztői. A latin eredeti a maga 
egyszerű szerkezetében az ilyen félreértést merőben kizárja. Ve-
rum nihilominus crebrescebant fabulae per tabernas de avaritia sa-
cerdotum . .. Magyarul ezt ilyformán gondolnám: Daczára annak 
(t. i. a pápai tekintélyre való hivatkozásnak) még a csapszékek-
ben is mind sűrűbben terjedeztek a papok kapzsiságáról való 
híresztelések... A „szintazonkép"-re már tettem észrevételt. A 
95 tétel fordításából megtanultuk, hogy annyit jelent mint a latin 
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item; e helyen (az értelem nagy kárára) megfelel a latin verum 
nihilominus-uak-, a 45. 1. 28. sorában megint annyi mint item, az 
57. 1. 6. sorában: iterum, a 66. 1. utolsó sorában: sicut, a 94. 1. 
12. sorában: pariter. Nem kívánnék a sokjelentésű (?) magyar 
szóra több észrevételt tenni. 

41. I. 21. s. „Nem rut dolog-e hát, ha ezek a drágalátos 
lelkek nem csupán engem, hanem velem együtt a fejedelmet, 
meg az egyetemet is nyilvánosan sárral dobálják meg?" Latinul: 
Verum actum ago, quando illi suavissimi homines non verentur 
. . . Talán az eredetinek megfelelőbb volna ilyformán: Én igaz 
ügyben járok (vagy : igaz ügyet védelmezek), mig ezek a drága-
látos . . . sat. 

41. I. 6. s. „ . . .közrebocsátom ezeket az én bolondos gon-
dolataimat". Latinul: meas nugas, declaratorias mearum dispu-
tationum. Az utóbbi három szót a fordítás nem vette figyelembe. 
Helyes-e a nugas-t bolondos gondolatoknak mondani, nem tudom. 
A latin szót sokkal ártatlanabbnak értem. Inkább így mondanám: 
apróságaimat, vagy valamivel erősebben: érték nélkül való fecse-
gésemet. 

Az I. tételben. (42. 1. 16. s.) olvassuk: „a kik eddig csak a 
földieken csüngtetek, a mennyeiekre viseljetek gondot." Latinul: 
ut scilicet nunc coelestia sapiatis, qui hucusque terrena sapuistis. 
Sző szerintés talán helyesebben: hogy t. i. ízleljétek meg immár 
a mennyeieket, a kik mindeddig csak a földieket ízleltétek meg. 

11. tétel. 44. 1. 28. s ,az egyház beleegyezésével meg is 
változtatható." Az arbitrium ecclesiae nem beleegyezést, hanem 
rendelkezést jelent. A változtatás kezdeményezését az egyház nem 
hagyja másokra, olyformán hogy maga csak beleegyezését adná 
hozzá, hanem tetszése és belátása szerint maga rendelkezik. 
Egyébiránt maga az V. tétel fordítása is igy értelmezi az 
arbitriumot. 

A III. tételben (45. 1. 27. s.) nehéz volna kitalálni, hogy e 
szavak „vagyis abból a szempontból, hogy" — csak annyit akar-
nak jelenteni, mint a latin videlicet. 

46. I. 22. s.. . . „a külső jó cselekedetek a bűnbánat és a 
lélek gyümölcsei''. Latinul: opera bona foris sunt fructum poeni-
tentise et spiritus. A foris-t a fordítás helytelenül vonatkoztatja. 
Helyesebbnek tartanám igy : a jó cselekedetek külsőleg a bűn-
bánat . . . sat. 

46. I. 36. s. . .. „bárki ha még oly kis esze van is, s ha 
még oly járatlan is az írásban, könnyen meggyőződhet." A ki-
csinylő leszólásnak ily túlhajtását alig indokolja a latin: cuique 
mediocriter ingenioso et in scripturis erudito facile patet. 

47. I. első sor: „hogy tudatlanságukat tisztára kimutassam" 
ne másoknak, hanem nekik maguknak (a latin eis ipsis a fordítás-
ból kimaradt). 
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47. l. 4. sor: Miért nem mondja Júdásnak az árulót, mikor 
mindig igy szoktuk nevezni, nem pedig Judának ? 

47. I. 7. sor. A „szentség" — sacramentum itt csak a 
sacramentum pcenitentise-re érthető, melyet a fordító más helye-
ken szertartásos bűnbánatnak szokott nevezni. 

47. I. 19. sor. „a megtérés szentségét" — Baptismum pce-
nitentise — egy kis tollhiba! 

48. I. 1. sor. „végre" — denique. Itt is — ugy mint a 36. 1. 
26. sorában — nem valami ujat akar az eddigiekhez csatolni, 
hanem csak a már mondottakat erélyesebben összefoglalja. Ma-
gyarul tehát: „szóval". . . 

48. I. 6. s. „ugyan mondd meg nekem, van-e hát annál 
eszeveszettebb eretnekség, mint a mivel ők maguk a pápát és 
az apostoli széket káromolják és vádolják." Latinul: Quid, quaaso, 
relictum est, vei insanissimis hsereticis, quo et ipsi Papam et 
sedem Apostolicam blasphement et criminentur? . . . mit hagytak 
fenn akár a legvadabb eretnekeknek, a mivel a pápát és az 
apostoli széket még ők is káromolhatnák és vádolhatnák? 

A IV. tételben való 7. számú jegyzet (a 444. lapon) könnyen 
tévedésbe ejtheti a történelemben kevésbbé jártas olvasót, a mennyi-
ben Clairvauxi Bernátnak nem általjában „a keresztes háborúk 
létrehívásánál volt nagy része " Hisz az első keresztes hadjárat 
már 1096-ban megindult, a mikor Sz. Bernát valószínűleg még 
csak 5 éves gyermek volt. Ő csak a második keresztes hadjárat-
nak volt főinditója (1147-ben). 

V. tétel 50. I. 1. sor. „Az első az örök büntetés, az elkár-
hozottak gyehennája ; evvel nekünk semmi dolgunk." A latin 
eredeti csak annyit mond: de qua nihil ad propositum, — azaz, 
hogy a felállított tételhez ennek semmi köze, a tételhez nincs 
vonatkozásban. 

50. I. 33. s. „az Isten ellenségeit vagyis a bűnösöket nem 
irtaná ki tőstől gyökerestől." Latinul: hostes Dei (id est peccata) 
non occideret ad internecionem. Helyesen adja ezt a német for-
dítás : und rottete die Feinde Gottes (d. i. Sünden) nicht mit 
Stumpf und Stiel aus. 

53. I. 6. s. „hogy (a pápa) nem engedi meg némelyeknek a 
kolostorba való belépését vagy erőszakos behurczolását, a mi 
pedig nem ismeretlen büntetés a kánonok szerint." Latinul: non 
remittit ingressionem seu intrusionem quorundam in monasterium. 
Értelme: hogy a pápa a szerzetesi fogadalom alól nem oldoz fel 
senkit és ha némelyek (büntetéskép) kolostorba küldettek, e bün-
tetést nem engedi el. 

53. I. 9. s. „bűnügyi büntetés" — criminales poense — talán 
inkább : főbenjáró büntetés (?) A bűnügy sokkal ujabbkeletű jog-
tudományi terminus, semhogy a Luther fordításába beleillőnek 
látnám. 
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54. l. 24. s. „Ámde, hogy ez semmit sem ér". . . Latinul: 
quod illa nulla s i t . . . Nemcsak hogy nem ér semmit, de magá-
ban véve semmi; nem is létezik. A német fordítás szerint: dass 
dieselbe (Strafe) nichtig sei. 

56. l. 15. s. „De hogyha ezt mondják, ne higyje el senki." 
Latinul: nemo tenetur credere — senki sem tartozik elhinni (de 
azért, a kinek tetszik, ám higyje el!). 

56. I. 27. s. Az „ötödik" bizonyára csak a szedő hibájából 
csúszott a szövegbe. 

56. I. 30. s. „Folyomány" — Corollarium — a németben: 
Zugabe. Talán a magyarban „Toldalék'-nak lehetne mondani. 

57. I. 1. s. „De az írásból azt is ki kell mutatnunk". . . La-
tinul: Sed per Scripturas quoque probandum est. Helyesebben 
magyarul: De a Szentírásból is be kell bizonyítanunk . . . t. i. 
azt, a mit állítottam, — nem pedig azt is, mint az eddigieken 
kivül valami újat. 

58. I. 7—9. s. „ezer bikával" — milibus arietum — Károli 
fordítása is csak kosoknak nevezi — . . . „az én zsengémet. . ., 
szerelmem gyümölcsét". . . . primogenitum meum . . . fructum 
ventris mei. Talán elég szép lett volna Károli fordítása szerint 
is: „Valljon adjam-e elsőszülöttemet bűnömnek váltságáért? az én 
méhemnek gyümölcsét az én lelkem gonoszságának váltságáért?" — 
A sokértelmű zsengével és a kétértelmű szerelem gyümölcsével 
szemben a csak egyértelmű és határozott kifejezést választanék, 
a melynek hallatánál mindenki azonnal tudná, hogy voltaképen 
miről van szó. 

A VII. tétel tárgyalásánál (60. 1. 3 sor alulról) olvassuk: 
„a kit meg akar építeni, azt előbb megrontja". A latin szerint 
destruit, nem pedig: corrumpit. A német fordítás szerint: den 
reisset er zuvor ein." A magyarban is megfelelőbbnek látszanék: 
lerontja, avagy lebontja. 

61. I. 21. s. „Itt végez az Isten végre idegen dolgot" . . . La-
tinul: Hic denique operatur opus alienum Deus, ut operatur opus 
suum. A denique itt is azt jelenti, a mit a 48. 1. 1. sorában: 
Szóval : itt végez az Isten idegen dolgot, hogy véghezvigye a 
magáét. 

62. I. 26. s. „benső önvizsgálat" — latinul: experientia intus. 
A német fordítás szerint: innerliche Erfahrung und Empfindung. 
Tehát: benső tapasztalat. 

63. I. 10. s. „hogy az ember a kegyelem felől bizonytalan-
ságban van; olyan az, ha jelen vagyon, mintha távol vagyon." 
Latinul: ut homo incertior sit de gratia cum fuerit praesens, 
quam cum est absens. A kegyelem felől az ember nagyobb bi-
zonytalanságban van, mikor az (t. i. a kegyelem) jelen van, mint 
a mikor nincs jelen. 

63. I. 30. s. „minekelőtte Krisztus megvigasztalta őt." La-
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t inul: antequam Christus se erigeret. Károli fordítása szerint 
(Ján. 8, 10): Mikor pedig Krisztus felegyenesítette volna magát. 

64. I. 7. s. „mivel látta, hogy őt a bűnnek félelme össze-
törte és leverte". Latinul: videbat eum terrore peccati conquas-
sarí et deficere. Hogy a fordítás a szenvedő igealakot a lehetőség 
szerint kerüli, az nagyon helyesen van; de ne történjék ez az 
értelem rovására. Itt az értelem: Dávidot a bűnének felismerésével 
járó rettegés összetörte és Dávid — defecit — elalélt, egészen 
oda volt. A német fordítás szerint: er wurde ohnmächtig. 

64. l. 21. s. „így hát a kegyelem Isten bűnbocsánatának 
eredménye, a pap bűnbocsánata viszont békességet szerez." La-
tinul: Igitur remissio Dei gratiam operatur, sed remissio sacer-
dotis pacem. Az eredetinek megfelelőbbnek látnám szó szerint 
ily formán: Tehát az Isten bűnbocsánata a kegyelmet munkálja, 
a pap bűnbocsánata pedig a békességet. így könnyebben szem-
lélné az olvasó a párhuzamosságban az ellentétet is, mely szerint 
a bűnbocsátó kegyelem az Istennél van, a békesség pedig az 
ember szivében. 

65. I. 29. s. „abban a Krisztusban hinnének".. . Latinul: 
deberent Christo credere. Azaz: kénytelenek volnának, kellene 
hinniök. 

68. I. 6. s. „egy bizonyos komédiás" — quendam Mimum — 
németül: ein Gaukler. — Ha Mimus tulajdonnév, akkor „egy 
bizonyos Mimus"; ha pedig csak „Gaukler", akkor nem lehet egy 
bizonyos komédiás. 

68. I. 10. s. „ezután nemsokára"... statim — alsbald — 
azonnal. 

68. I. 22. s. „A Sententiák könyve alapján" — ex illa sen-
tina. Igaz hogy Lutheri a sententiák könyvét érti, de maga a 
sentina szó annyit jelent, mint — bocsánat! — pőczgödör. 

A VIII. tételben a „morituri" — többnyire holtaknak vannak 
mondva, míg ők még csak haldoklók, a halál révén állók. Egy 
helyen (74. 1. 6. s.) halandóknak mondja őket a fordítás. Pedig 
a magyarban szintoly nagy a külömbség a halandó és a hal-
dokló között, mint a latinban a mortalis és a moriturus között. 

71. I. 24. s. Helyes-e a búcsújárást kerengésnék. is nevezni, 
azt csakugyan nem tudom, de igenis kételkedem benne. 

71. I. 31. s. . . „valóságos csoda . . . hogy t. i. ők ezt a fér-
fiút holta után sem égették el". . . Latinul: ut hunc vei mortuum 
non combusserínt. Ilyformán gondolnám : hogy őtet akár holta 
után meg nem égették. 

73. I. 1. s. „ép oly kevéssé" — nihilominus — nichts desto 
weniger. Magyarul: semmivel kevésbbé. Hogy a fordításban hasz-
nált szó ezzel épen ellentétes értelmű, azt mindenki láthatja. 

75. I. 16. s. „Tizenötödször" (ide értendő: azzal igazolom 
tételemet,) hogy . . . így a következő 6 sornak elő- és utómondatba 
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való megosztása sem az eredeti szövegnek nem felel meg, sem 
az értelem megvilágosítására nem szolgál. 

77. I. 5. s ,,a büntetések elengedésére i s" . . . értelmet zavaró 
sajtóhiba, e. h. a büntetések elengedése is (t. i. kihat a holtakra.) 

A IX. tételnél az ..articulus mortis"-rol már mondottak fenn-
tartása mellett, a fordítónak mégis annyiban igazat kell adnom, a 
mennyiben e helyen az articulus csakugyan czikkelyt vagy hit-
czikkelyt jelent. De azért nem „a halál hitczikkelye és az utolsó 
gyötrelem" van kirekesztve a pápa rendelkezésébó'l, hanem csak 
„a halálról és a (végsó') szükségró? szóló czikkely". 

A X. tétel magyarázatában (79. 1. 12. s.) olvassuk : „Avagy 
követelheti-e (a pápa) alárendeltjeitől azt, a mit ő maga, mint 
embernél feljebbvaló Istenének nem enged meg ?" — Latinul: An 
ipse id a suis inferioribus requirit, quod ipse homo suo Deo 
superiori non permittit? A latin szerint: . . . amit δ maga 
mint ember az ő Istenének mint feljebbvalójának nem enged meg ? 
— Értelme: a pápa, mikor a haldoklóra, a ki már az Isten 
ítélőszéke elé áll — még kánonszerű büntetést szab, nem engedi 
át az ítéletet az Istennek, hanem maga ítélkezik ; de miképen 
követelheti akkor az alantas bíróságoktól, hogy ők már ne ítélkez-
zenek, mihelyt ő valamely vádlottat a maga ítélőszéke elé idézett ? 

A XI. tétel magyarázatában (81. 1. 13. s.) ,.Αζ ő teljes fel-
oldozására pedig nincs is szükség." Latinul: Perfecta autem eius 
absolutione non eget. A fordítás helytelenül vonatkoztatja a per-
fecta-t a következő absolutione-TQ. Az a megelőző contritio-τΆ tar-
tozik. A teljes (töredelem) a pápa feloldozására nem szorult. 

82. I. 7. s. „Ha meg isteni kijelentés". . . A német fordítás 
hasonlóan mondja : Wenn Gott sie dafür erklärt . . . Alighanem 
ez is félreértésből. Az eredetiben igy áll: Si deciarat, ergo im-
possibile est, ut easdem Ecclesia relaxet. Véleményem szerint a 
deciaratnak alanya szintén az Ecclesia. Ha az egyház kijelenti, 
ugy lehetetlen, hogy ugyanő feloldozta légyen. Isten a feloldozó, 
az egyház a kijelentő. A kijelentő és a feloldozó nem lehet egy 
és ugyanaz. 

A XIII. tétel. 85. I. 9. s. „kárhoztatandó" — talán kissé 
erős. A latin reprehendenda-nak alighanem jobban megfelelne a 
magyar roszalandó. 

87. I. 21. s. „visszatérek az én következtetésemhez." A latin 
conclusio-t a fordítás mindeddig tétel-nek szokta nevezni. Marad-
junk csak e mellett. Ne hozzunk be helyébe se következtetést 
se „következményt" (XIV. tétel, 89. 1. 12. s.). 

A XV. tétel magyarázatában (91. 1. 8. s.) olvassuk: „mintha 
bizony a fának, meg a kőnek is hite volna." Az eredetiben: quasi 
non et lignum et lapis non credant. Ha kissé nyers formában 
akarnók magyarul kifejezni azt, a mit az eredeti mond, talán 
igy lehetne: mintha bizony akár a fa, akár a kő nem volna 



2 7 4 Könyv i smer t e t e s . 

szintén a „nem hiszem" fajtából. Megelőzőleg ugyanis Pighardus 
eretnekről volt szó, mint a ki „egyre csak azt hajtogatja: Nem 
hiszem !" — 

91. I. 34. s. „egyesekről" — bizonyosan csak sajtóhibából 
e. h . : a kegyesekről (quando piorurn contraria asserit). — Arra 
ugyan kevés figyelmet fordítottam, valljon a szentírási helyek 
mindenütt helyesen vannak-e megjelölve ; de épen itt észrevenni 
véltem, hogy 4 sorral feljebb a „XII. zsoltár" áll a CXI1. zsoltár 
helyett. 

A XVI. tételben a pokolnak, tisztítótűznek és a mennyor-
szágnak megfelelő lelki állapotok, a desperatio, prope-desperatio 
és a securitas fordítása elég nehézséget okozhatott. A német for-
dítás így adja: die rechte Verzweiflung, unvollkommene oder 
nahe Verzweiflung und Sicherheit. A magyar fordítás szerint: 
„a kétségbeesés, a kétségeskedés és a bizonyosság". A kinek igy 
nem tetszik, próbálkozzék meg vele és adjon jobbat. Nem mintha 
javítani akarnék rajta, hanem csak vélemény — vagy nyilt kér-
désképen említem, hogy talán lehetne a középső „kétségeskedés" 
helyett bizonytalanságot is mondani. Ha azonban megáll a tétel-
ben a kétségeskedés, ugy kár volt a magyarázatban (96. L 2. s.) 
helyébe ezt tenni: „közel a kétségbeeséshez", a mi az által még 
feltűnőbbé válik, a megelőző szavakkal már ismeretes fogalom 
vagy képzetképen van jelezve, míg az egész fordításban idáig 
nem volt róla említés. 

A XVII. tétéi magyarázatában — a 99. I. utolsó sorában — 
a „Mire kényszeríttessenek ?" csak sajtóhiba lehet e helyett: mire 
kényszerítenek ? — ad quid cogunt ? — 

100. I. 7. s. „a ki felebarátai iránt minden kötelességének 
teljesen eleget tett és legforróbban óhajtotta, hogy irányukban 
minden tartozását leróhassa". . . Latinul: proximo suo omnia ple-
nissime ignovit et sibi omnia ignosci vehementissime cupivit. . . 
Ε szerint magyarul: felebarátjának mindent teljességgel meg-
bocsátott és a legforróbban óhajtotta, hogy ő neki (magának) is 
mindenek meg legyenek bocsátva. 

100. I. 17. s. Minden megbocsáttatik. . . azoknak, a kik nem 
szívből, hanem abból adnak alamizsnát, a mi fölösleg." Szó 
szerint kifogástalanul van fordítva. Mégis, hogy az eredetinek 
értelme minden félreértést kizárólag tisztán kitűnjék, jónak lát-
nám így: . . . még azoknak is, a kik nem is szívből, hanem csak 
abból adnak sat. 

100. I. 29. s. „azokat adják fel" — e. h. azokat oldják fel 
(sajtóhiba!). 

100. I. 31. s. „nem csupán a büntetés, hanem sokkal inkább 
a szeretet fogyatkozása miatt bűnhődnek". . . A vonatkozás hatá-
rozatlansága azonnal eltűnik, ha igy mondaná: nem csupán a 
büntetés kedvéért, hanem sokkal inkább. . . 



Κ öny vismertetés. 2 7 5 

100. l. 33. s. „mert itt már nekik eszük ágában sincs, hogy 
tökéletességüket munkálják, vagy, hogyha tökéletesek, a szeretet 
által minden büntetésen győzedelmet aratva, szabadokká legye-
nek." A fordítás a hic szót csak ugy érthette a purgatoriumra és 
nem erre a földi életre, ha egyúttal a noluerunt-ot praesensnek 
vette perfectum helyett. Az eredeti szöveg: Animas in purgatario 
. .. laborare in poena, quia hic (a földi életben) noluerunt (nem 
akartad, vagy ha tetszik: eszük ágában se volt) laborare ad per· 
fedionem, aut si perfectae sunt (sc. animas, ezeknek is a tisztító 
tűzben kell megtisztulniok, quia hic noluerunt laborare, mivel a 
földi életben nem akaríafc abban munkások lenni, hogy) omnibus 
poenis amore triumphatis liberas esse. 

101.1. 4. s. „a kezdetleges szeretetnek összes cselekedetéért"... 
Latinul: pro uno opere incepte charitatis — azaz: a kezdetleges 
szeretetnek egyetlenegy cselekedetéért. . . . 

101. I. 16. s. „levonom csakúgy tanácskép végső következ-
tetésemet". . . Itt is mester legyen, a ki ki tudja találni, hogy a 
sok szóból az eredetiben csak ennyi áll: suadeo conclusionem. 
— A conclusióra már volt észrevétel a 87. lapnál. Itt az értelem: 
tételemet csak véleményképen (mint vitás tárgyat, — vagy nyilt 
kérdést) figyelembe ajánlom. — Németül: Zum fünften, rathe ich 
diesen Schluss nur als eine gute Meinung an. 

101. I. 27. s. „csakhogy : a lelkek akkor tisztulnak meg, 
ha a büntetéseket lefizették" . . . Helyesebbnek gondolnám így: 
és hogy a lelkek akkor mondhatók megtisztultaknak . . . . ut tum 
purgatae dicantur . . . . 

A XVIII. tételnél (102 1. 10 s.) visszautalhatok arra a már 
tett észrevételre, hogy nem csak „a lelkek", hanem „a lelkek a 
tisztító tűzben" — volt az előző tételből pótolandó. 

102. I. 15. s. „hogy a kegyelem közlése nélkül nincs félélem, 
amely megszűnjék; azt egyedül a tökéletes szeretet száműzi". 
Latinul: quod sine addita gratia nullus timor pellitur, quem sola 
perfecta Charitas foras mittit. — Semmi félelem nem űzhető ki 
a kegyelem közlése nélkül!; azt egyedül sat Az itt követ-
kező sorokban megint ismételve kisért a „következtetés" a con-
clusio képviseletében! — Y. ö. 87. 1. 21. s. — 

103. I. 36. s. „mig a buzgóság tartós mint a pokol". Ugyan-
ezen szentírási hely idézésénél a 92. 1. 5. sorában a buzgóság 
epekedésnek volt mondva. Ez a „buzgóság" vagy „epekedés" a 
szeretetnek magasabb fokát jelzi. Károli így fordította: erős a 
szeretet mint a halál, kemény mint a koporsó a buzgó szerelem. 
— Alighanem a német „Eifer" hozta a buzgóságot a magyar 
fordításba. Pedig az az Eifer annyit is jelent, mint Eifersucht. 

104. I. 3. s. „Az erő erőtelenségben végeztetik el." Ebből ugyan 
nehéz lenne kiérteni azt, amit az eredeti mond: virtus in infir-
mitate perficitur . . . . vagy a német fordítás: die Tugend wird 
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in Schwachheit vollkommen gemacht. Pedig öt sorral alább ugyan-
azt a szót — perficitur . . . . perficit helyesen értelmezi a for-
dítás, hogy t. i. tökéletességre jut (a szeretet). 

104. I. 20. s. A „patakok" után a napsugarak (radii) kima-
radtak. 

104 l. 25. s. „és ez uton bizonyos folyton tartó növekedésre 
is" (van a lelkeknek szükségük). Az eredetiben csak ennyi áll: 
ac per hoc et augmentum. 

105. I. 8. s. „s végre a vég". — Nem tekintve azt, hogy e 
szavak már nem Zsidókhoz irt levélből, hanem a Korinthus-
beliekhez irt első levélből (15, 24.) vannak idézve, ha tehát idéző-
jelt alkalmaz a fordítás, azt valamivel előbbre kellett tenni; 
maga a „végre a vég" nemcsak roszul hangzik a maga tautológiá-
jával, de nem is felel meg sem a latin eredetinek sem a bibliai 
görög eredetinek (deinde finis — elza τό τέλος). 

105. l. 18. 19. s. „Ámde mindez egyként az egész tisztító 
tűz ellen szól, az elkárhozott és üdvözült holtak közt nem vesznek 
fel közbeeső állapotot." — Ha szól, akkor vesz; ha pedig vesznek, 
akkor szólnak, — és az előző sorban: mindezek. — Az egykéntre 
már fentebb volt észrevétel. 

106. I. 22. s. „Templomkincsből ne ruházz fel senkit." Non 
est altare alterius nuditate ornandum. Nem kell az egyik oltárt 
a másiknak meztelenségével (azaz a másikről levett ékességgel) 
feldíszíteni. 

107. I. 6. s. „a dél a poklot, az észak az eget jelenti." 
Talán megfordítva ? — per Aquilonem infernum, per Austrum 
coelum (intelligunt). 

107. I. 16. s. „hogy e mondásban szó sincs a tisztító tűzről, 
épugy mint ebben" (pótlandó: nincs, avagy sincs) . . . Latinul: 
nihil eam (auctoritatem) de purgatorio loqui, non plus quam 
illám . . . 

A XIX. tételben a 107. lap vége felé megint beköszönt a 
következtetés a conclusio (tétel) helyében. Az utolsóelőtti sorban 
„Először a fentebb mondottakból következtetem . . ." Itt az 
eredetiben a logikai kapcsolat ez: Primo ex supra dictis, si 
poena purgatorii est pavor ille . . . valde probabile est . . . Először 
is a fentebb mondottak szerint . . . nagyon valószínű sat. 

108. I. 22. s. „Ha valaki váratlanul halálra ítéltetik, teszem 
azt egy olyan egyén, a ki rablók kezébe esett" . . . si quis ad 
indicium mortis inopinatus veniat, puta incidens in latrones. Itt 
nem lehet szó halálra itéltetésről. A venire ad indicium mortis 
itt csak annyit jelent, hogy váratlanul eljön valakinek a halála 
órája. 

109. I. 11. s. „hogy egyik-másik léleknek a maga állapota 
eme bizonytalanságáról tudomása volt"· . . . Latinul: confessas 
fuisse — azaz: vallomást tettek. 
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109. l. 24. s. „olvassuk a gonosz lelkekről" A daemonokat 
a szentírás ördögnek szokta nevezni. Jak. lev. II., 19. A lelkek 
alatt mindig az emberek lelkeit értjük, akár a még élők, akár 
a már meghaltak lelkeit. 

111. I.. 8. s. „mintha egyedül az Isten hárítaná el róluk a 
büntetéseket" . . . quasi Deus solum ab eis auferat poenas . . . 
magyarul e szerint: mintha az Isten csakis a büntetéseket venné 
le róluk — (de magától a bűntől még se tisztulnának meg). Ε 
mellett az eredetiből kimaradt: Cum sit contrarium verius, quod 
animas potius a poenis auferat — mig ennek ellenkezője köze-
lebb áll az igazsághoz, hogy (nem a büntetést veszi le a lelkek-
ről, hanem) inkább a lelkeket veszi (vagy szabadítja) ki a bünte-
tésekből. 

111. I. 17. s. „hanemha csakis úgy" — annyi mint a latin: 
nisi; 

111. I. 27 s. „hanem ellenkezőleg" — annyi mint a latin: 
sed. Ha a két latin szócskának ily nyomatékos kibővítése e helyeken 
a Luther intenciójának megfelelne, úgy bizonyára az eredeti szö-
vegben is volna annak némi nyoma. 

111. I. 21. s. „Ámde a búcsú a félelmet nem szünteti meg, 
sőt magában véve csak még inkább növeli". . . Németül: so viel 
an ihm ist . . . quantum in eis est . . . tőle telhetőleg. 

112. l. 8. s. „És ha mindjárt a lelkek nem is óhajtanák, 
hogy mi érettük könyörögjünk, mégis csak" . . . itt a latin 
nostrum est — ránk tartozik, vagy: a mi kötelességünk — a fordí-
tásból kimaradt, — az értelem kárára. A német fordítás így 
mondja: so ist es doch unsre Schuldigkeit . . . 

A XX. tétel magyarázatában a 113. 1. 14. sorában említett 
„bűnbánat" — poenitentia alatt csak a kánonszerű vagy szertar-
tásos bűnbánat érthető, melyet inkább vezeklésnek lehetne nevezni; 
mert a valódi bűnbánatot a pápa sem engedhette el. 

114. I. 3. s. „Sőt inkább dorgálásra méltók, mint olyanok, 
a kik a mi gyalázatunkra . . ." Valljon lehet-e ezt a magyarban 
másokra érteni, mint a kikről épen sző volt ? — Pedig az ere-
deti latin egészen másokra érti. Verum illi magis sunt reprehen-
dendi, qui ad ignominiam nostram etc. . . . Ellenben inkább azok 
dorgálásra méltók, a kik sat. 

114. I. 5. s. „részben ezekből puskáznak, részben pedig a 
maguk eszéből". Latinul: ex his enim illi partim acceperunt, 
partim de suo addiderunt. Lehetséges-e az, hogy valaki a maga 
eszéből is puskázzon? 

114. I. utolsó sor: „jobbnak látták inkább kisütni, hogy 
nem tudják, ha vájjon a búcsú az esetben, ha a lelkeket semmi-
féle veszedelem nem fenyegeti, teljesen hiábavaló, avagy érték-
telen-e, holott ép ellenkezőleg a legnyomorultabb eljárás a 
lelkeknek hitvány koholmányt hirdetni, még ha a búcsú a leg-
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nagyobb haszonnal járna is." — Latinul : magis piacúit fingere, 
quod nesciunt, cum nullum sit periculum animarum, si indul· 
gentiae etiam nihil essent, ne dum viles; miserrimum vero sit 
animabus figmenta et illusiones praedicare, etiamsi indulgentiae 
utilissimae essent. — Talán ilyformán : (Hogy a búcsú értéktelenné 
ne váljék,) jobbnak látták koholni olyant, a mit nem tudnak; — 
abból semmi veszély sem háramlik a lelkekre, ha a búcsú ér-
téke nem csak csekély, de semmi, — ellenben a legnyomorusá-
. » ^ o V V . J «1 „ 1 „1 1- 1 - - U - 1 — E . 1 A QWHV.WW y . u g (uwuuuv. iA.UhPUWWy U U i U g , U iUllLUUUVJlX JLVUV/lUlUUJf UaCUU 

és képzeló'déseket hirdetni, még ha a búcsú a legnagyobb haszon-
nal járna is. — Ha ehhez még kommentár lenne szükséges, csak 
annyit jegyeznék meg, hogy a „cum"-tól kezdve nem a búcsú-
hirdetők kürtöléseit halljuk, hanem Luthernek magának a meg-
győződését. 

115 l. 25. s. ,.ámde az egyház e miatt az élőt nem oldja fel 
az elégtétel alól." Latinul: Ecclesia tamen viventi non propter hoc 
relaxat satisfactionem. A fordítás jó volna, ha az eredetiben igy 
olvasnók : propter hoc non relaxat. — Az eredetinek értelme : 
az egyház nem ebből az okból oldja fel az élőt (ha ugyan feloldja.) 

A XXI. tétel magyarázatában (119. I. 14. s.) olvassuk: 
„hogy oly szemtelenül és hozzá büntetlenül üzérkedjenek a búcsú-
val." Az eredetiben csak annyi áll: ut tarn frivole et impune 
fabulentur. 

119. l. 23. s. „a mit te oly homályos és önkényes beszédbe 
burkolsz." Az eredeti szerint: quod tam obscure et large loqueris. 

A XXIII. tételben (121. I. 12. s.): „értéktelenné válik a búcsú" 
— vilificabuntur indulgentiae — jól van fordítva. De nem volt 
jól a 118. lapon (5. 16. 30. s.): „érvényen kívül helyezi . . . ér-
vényüket vesztik. . . érvényét veszti". — „Érvényen kivül helyezni" 
egészen más és erősebb valami, mint „értékben leszállítani" vagy 
„valaminek értékét elvenni." 

A XXIV. tétel magyarázatában (121. I. 19. s.) olvassuk: 
„nem másként, hanem ugy értették azt".., az eredetiben csak 
ennyi áll: non secus . . . intellexisse. 

121. I. 22. s. „hogy ha valaki bűnbocsánatot nyer" — quod 
si quis venias consecutus. A fordítás ezt a bűnbocsánatot eddig 
búcsúnak szokta nevezni. Világos is, hogy itt nincsen szó az 
általános bűnbocsánatról, hanem csak az egyház által osztott 
(esetleg pénzért is megszerezhető) bűnbocsánatról. 

121. I. 31. s. „a halálnak félelme, lévén eredendő bűn és 
vétek . . . Latinul: cum sit Vitium fomitis et peccatum. A német 
fordítás szerint: ein Fehler der Erbsünde und wahrhafte Sünde. 
A magyar fordításból nem tűnik ki elég világosan, hogy a halál-
tól való félelem kétféle bűntényezőnek eredménye. Itt talán nem 
ártott volna a német fordításnak is figyelembevétele. 
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A XXV. tétel, magyarázatában {122. I. 30. s.) olvassuk : 
„hogy hajdanában a szent atyák igen nagyon veszedelmes dolog-
nak tartották, ha valamit az előírt mennyei dolgokon felül taní-
tottak." Ugy látszik, mintha a két igének egy volna az alanya, 
mintha ugyanazok az egyházi atyák ilyen dolgokat mégis taní-
tottak volna, a melyeknek tanítását annyira veszedelmesnek tar-
tották. A latin eredeti szerint — esse periculosissimum, aliquid 
ultra praescriptum coeleste doceri — az ily félreértés lehetetlen. 

124. I. 27. s. „És a mint eddig olvastam és látom, az ellen-
kezőt tartom.'' Latinul: Et quantum hucusque lego et videó, 
teneo negativam. Értelme: Azokkal szemben, a miket eddig ol-
vasok és látok, tagadó álláspontomon megmaradok. 

125 l. 13. s. „mindezek nem oly kétséges dolgok, mint 
azok az egyház tisztító tűzben való ítélkező hatalmára vonatkozó 
merész állítások." — Latinul: non esse tam dubia, quam sunt 
audaces illi sermones . . . Magyarul: nem oly kétségesek, mint a 
milyen merészek azok az állitások az egyháznak a tisztító tűzre 
szóló ítélkező hatalmáról. 

Stettner Gyula. 

Ilosvai (Kollár) Vilmos, Az egy-isten szentháromságának fo-
galma fejlődéstörténeti és ismerettani szempontból. Budapest. Várnai. 
1905. 55. Ára 1.60 kor. 

Az egész munka alapgondolatát és czélzatát ez egy mondat-
ban láthatjuk összefoglalva: „Az emberi lélek természetének 
olyan törvénye teremtette az egy-isten szentháromságának fogal-
mát, mely elől képtelen az emberi elme kitérni, bármely alakban, 
a mitologia, a hit és tudomány bármely formájában, bármely 
fejlődéstörténeti fokozatán alkossa is meg azt." A probléma 
felette érdekes, szokatlan és kényes. Az emberi lélek természeté-
ből, életének törvényszerűségéből akarni levezetni az egy-isten 
szentháromságának fogalmát olyan merész vállalkozás, mely a 
legkiválóbb szellemeket is alaposan megpróbálná. Ilosvai Kollár 
Vilmosnak volt bátorsága e tárgy felvételére, de természetesen 
nem lehetett sikere fáradozásának. Mert a szentháromság képze-
tének az emberi lélek természetéből való levonása egyszerűen 
lehetetlenség. Ez az oka, hogy — a mire Kollár ki sem terjesz-
kedik — az újkor bölcsészei a szentháromság képzetének ha 
valamelyes magyarázatára vállalkoztak is. de azt szükségszerűnek, 
kényszerűnek állítani eszükbe sem jutott. Kollár erre is erőt 
érez magában s a vallástörténet, az emberi művelődés mene-
tének és a tudományos gondolkodásnak a vizsgálata alapján 
igyekszik a szentháromsági istenfogalom szükségszerűségét kimu-
tatni. Munkája nemcsak sikertelen, hanem legtöbbször ugyancsak 
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zavaros is, Mennyire nem lát tisztán, azt ez egyetlen mondata is 
elegendőkép jellemzi: „Mit értünk az egy-isten fogalma alatt ? 
Azt, hogy az Isten fogalma egy, de az emberi elme a maga 
sajátos törvényei szerint kénytelen azt három különböző alakulat-
ban, három különböző formában fogni fel, olyképen azonban, 
hogy kénytelen mégis a három forma mindenikét a másik kettő-
vel azonosítani." — A munka különben hét fejezetre oszlik, a 
melyek mindenike becsületes törekvésről, szép olvasottságról, de 
sajnálatos felszinességről tanúskodik. Sorra veszi ezekben a ter-
mészet-, bálvány- és szellem- vagy sokisten imádás, a val-
lásos költészet (bráhmaizmus, judaizmus, panteizmus), továbbá 
az immannencia, transcendencia, extramundanitas világnézetét. 
Majd rátér a nihilizmus, vagyis „az érzéki és értelmi teljes meg-
semmisülés" világnézetének vázolására és itt — horibile dictu! 
— egy kalap alá szedi a buddaizmus, zofizmus és a krisztusi 
tan — nihilizmusát. Bőséges, de teljesen félreértett idézetek 
egész halmazával akarja bizonyítani, hogy a keresztyénség a 
a nihil vallása! Az a kereszténység, a mely a földi életnek a 
megszentelését, Isten országává való átalakítását tűzi ki az Isten 
képére teremtett ember mindeneket boldogító hivatásául ! De 
nem csoda, mert szerzőnk még nem tudja különválasztani a 
keresztyénség jézusi világnézetét, sem bizonyos egyházaknak, 
sem a keresztyénségen kívül lévő vallásoknak a világnézetétől, 
így lesz aztán könyve jóakaratú törekvésnek és emésztő szorga-
lomnak sikerületlen gyümölcsévé. 

Raffay Sándor. 



Acta 1, 2 1 - 2 2 és János í , 35-43. 

Mikor Péter a Júdás helyének betöltése miatt össze-
hívott őskeresztyén gyülekezet előtt igazolta a betöltés 
szükségét s megtette az előterjesztését is arra nézve, hogy 
milyennek kell annak a férfiúnak lennie, a kit Júdás helyére 
választhatnak, azt mondja: 

Azok közül a férfiak közül, a kik mindenkor velünk 
voltak, a míg az Úr Jézus velünk járt-kelt, kezdve a János 
keresztségétől egészen azon napig, a melyen tőlünk felvi-
tetett, kell, hogy egy velünk együtt tanúbizonysága legyen 
az ő feltámadásának. 

Ebben az előterjesztésben nemcsak az az érdekes, hogy 
az apostolokon kivül még többen is voltak ott az első gyü-
lekezetben, a kik Jézus egész földi életének szemtanúi vol-
tak, hanem különösen az, hogy ezt a működést Péter János 
keresztségétől datálja. Az azelőtt történt események lényeg-
telenek. Csak a mióta fellépett, amióta messiásként műkö-
dött, azóta fontos minden szava és tet te. Ennek a működés-
nek a tanúi az apostolok. S mert ennek tanúi, azért csakis 
az választható közéjök, a ki hasonlókép tanuja volt Jézus 
egész nyilvános működésének. 

A terminus a quo nem abból a szempontból érdekes, 
mintha bizonyság volna a mellett, hogy Jézus messianitásá-
ról a keresztség előtt absolute nem lehet szó. Mert hiszen 
azt senki sem bizonyíthatja be, hogy Jézust az ő nyilvános 
fellépése előtt is valaki Messiásnak tar to t ta volna. Sőt ő 
maga is azért vette fel Jánosnál a keresztséget, mivelhogy 
az volt az Istenországára való előkészülés aktusa. A kereszt-
ség tehát Jézusra nézve sem volt más, mint a mi a többire 
nézve vol t : előkészület. Ezói't kellett neki is betölteni az 
u r minden rendelkezését s ezért lehet szó csakis a kereszt-
ség óta arról, hogy Jézus messiási munkásságot fe j te t t ki s 
Messiásul lépett fel. Az már lehet kérdés tárgya, hogy váj-
jon Jézus maga is tartotta-e magát János keresztsége előtt 
is Messiásnak, úgy, amint azt Lukács evangéliomában lát-
juk, hogy a néma természettől kezdve a keleti bölcsekig, 
Arábiától kezdve a jerusálemi királyi palotáig, Betlehemtől 

Theel. Szaklap. ΙΠ. iv f . JQ 
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Egyptomíg minden és mindenki csak a kis Jézus messiani-
tásáról beszélt? 

Ez adatnak a jelentősége abban van, hogy ha az apos-
toli bizonyságtétel csakugyan a Jézus keresztségénél kezdődött, 
akkor világos, hogy az apostoloknak mindnyájuknak ott, a 
János keresztelésénél kellett megismerkednie Jézussal. Ott 
kellett Jézust megismernie Józsefnek és Mátyásnak is, aki-
ket a sok alkalmas ember közül most apostollá jelölnek s 
a kik közül Mátyást meg is választják. 

Tudjuk, hogy a tanítványok gyűjtését Jézus a synop-
tikus evangéliomok szerint Galileában kezdte meg. Jellemző, 
hogy amikor az első két pár tanítványt elhívta, úgy tette 
azt, mintha azok vele régóta ismerősek lettek volna. Nemcsak 
személyét ismerték pedig, hanem a munkakört is, amelybe 
őket elhivta. Mindenesetre meglepő dolog ez, amelynek meg-
magyarázására nem tudnak más körülményt felhozni, mint 
hogy ezek mind ismerősök, sőt rokonok voltak Jézussal. 
Ámde ez nem elég magyarázat annak megértésére, miért 
hagyják ott azok a munkájuk után élő emberek a békés 
foglalkozásukat, családjukat, minden vagyonukat s miért 
csatlakoznak hosszú vándorlásra Jézushoz? Mert rokoni 
vagy baráti érzésből aligha követték volna őt ilyen nagy 
készséggel. 

A helyzetre János evangéliumának tudósítása tudna 
csak némi fényt deríteni. Csakhogy ezt nem szokták tekintetbe 
venni, sőt történeti szempontból teljesen értéktelennek mond-
ják . Legújabban a Studien und Kritikenben kimutatta Zimmer-
mann, hogy a Lukács-féle tudósítás nagyon sokban igazolja 
a János evangéliumát. Most ennek a bizonyítására hozom fel 
én is ezt az adatot. 

János evangéliuma úgy adja elő a dolgot, hogy Jézus, 
amikor Galileából Jánoshoz zarándokolt, a keresztelés alkal-
mával, előbb-e, vagy utóbb, az nem lényeges, nyerte az első 
tanítványokat, és pedig János tanítványai közül. Ugyanitt 
csatlakozott hozzá mind a ké t testvérpár, amely később Gali-
leában állandó kíséretévé vált. De ezeken kivül ugyanakkor 
más emberek is csatlakoztak, amint hogy ezt Act. 1, 21-22 
követeli is. Mert ha nem ekkortól datálódik például Mátyás-
nak és Józsefnek az ismeretsége is, akkor Act. 1,21_22-nek 
nincsen értelme. Ha pedig van értelme, akkor ez igazolja 
János evangóliomának idevágó adatait. Akkor a dolog igy áll: 
Amikor Jézus lement a Jordán vidékére a Keresztelőhöz, ott 
talán csakugyan az említett jelenés miatt a Keresztelő fel-
hívta az őt környező buzgó kegyes emberek figyelmét Jézusra. 
Ezek között voltak Jézusnak galileabeli ismerősei is. Ezek 
többekkel együtt szívesen követték volna a szelíd lelkű ifjút, 



A c t a ι , a i _ 2 2 és J á n o s ι , 3 6_4 3 2 8 3 

de az a pusztába vonult, ahol a saját messiási öntudatát 
tisztázta s véglegesen kialakult messiási programmal tér t 
vissza János környezetébe. Ekkor történt meg a séta, amely 
alatt János ismételten felhívta Jézusra a tanítványai figyelmét. 
Ezek most már vele együtt mentek fel Galileába, ahol azon-
ban Jézus nem lépett fel egészen a Keresztelő fogságba jutá-
sáig. Ez idő alatt a Keresztelőnél megismert s e tájon élő 
ismerősei rendes foglalkozásuk után láttak. Mikor aztán el-
érkezettnek látta az időt arra, hogy a Keresztelő működése 
által az Isten országa iránt felkeltett érdeklődést tovább 
ápolja, fellépett. De előbb csak a János jelszavával a közelgő 
istenország hirdetésével lép fel. Csak azután, amikor tanít-
ványaival bejárta már egész Galileát, csak amikor az érdek-
lődés mindenütt széles rétegekre terjedt, csakis akkor 
választja ki aztán a sok tanítvány közül a 12 apóstolt vagyis 
kiküldöttet a végből, hogy bejárva a már egyszer bejár t 
vidéket tartsák elevenen az érdeklődést az istenországa iránt, 
így hát a tanítványok csakugyan János környezetéből kerül-
tek ki. Ez az oka, hogy Júdás Iskariót nem volt galileai, 
hanem júdeai, s ez az oka annak is, hogy most még mindig 
annyi ember van az első gyülekezetben, akik Jézus egész 
működésének szemtanúi voltak, hogy válogatni is lehetett 
közülök. Az Acta adata tehát János előadását támogatja. 

Ríiffay Sándor. 
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A keresztyén hittan alapelvei és főtulajdonságai. 

2. A keresz tyén h i t tan egyházi jellege. 
(A k e r e s z t y é n h i t t a n é s az e g y h á z i t a n f e j l ő d é s . ) 

Föntebb (17. 1.) a keresztyén hittan feladatai közé fel-
vet tük azt is, hogy a maga rendszerét dogmatörténetileg ís 
megalapítsa s kimutassa tételeinek hítvallásszerűségét. Itt 
ezen általánosságban kifejezett követelésünknek okát kell 
adnunk s általában meghatároznunk a keresztyén hit tannak 
az egyházi tanfejlődéshez való viszonyát s ezen alapuló 
egyházi jellegét. 

A keresztyén igazságnak eredeti tiszta forrása kétség-
kívül a szentírás. De ebben a keresztyén igazság csak csira-
szerüen, történeti burokban foglaltatik. Tisztán ebben az alak-
ban pedig a keresztyén igazság nem maradhatott meg. Min-
denek előtt a tanítás érdeke kívánta (Mat. 28, 19), hogy a 
keresztyén igazság e kijelentósszerű alakjából kibontakozzék. 
És tényleg a keresztyénség mint üdvigazság a misszionáló 
egyház kebelében a történeti fejlődés folyamán külső és belső 
szükség folytán, tehát nézetünk szerint szükségképen, tan-
szerű formulázást nyert. Ε tanszerű formulázás az igazság-
nak — ha szabad e képet használni — önfentartási és ter-
jeszkedési ösztönéből önként folyik, s bizonyos tanszerű 
meghatározásoknak egyházi szentesítése — bármily különböző, 
esetleg nem evangyélíomi hatalmak működtek is közre, époly 
természetes mint szükséges nyilvánulása a tanfejlődésnek. 
Igy jöt t létre az egyházi tan, a dogma, mely bevallott vagy 
hallgatag feltételezett jelentése szerint nem akar egyéb lenni, 
mint az evangyéliomi igazság kifejezése és arról való vallás-
tétel, célja pedig nem más, mint a keresztyén igazságot 
félreértések és félremagyarázások ellen megvédeni. Ha a 
hittan nem akar ja megtagadni a theologia Ppositiv" jelle-
gét (Schleiermacher értelmében), kell, hogy a symbolikus 
egyházi tannal valamimódon, és pedig ne csak negatív, 
viszonyba lépjen. Szükséges ez már csak azért is, mer t senki 
sem jut önálló dogmatikai meggyőződésre a keresztyén tan-
hagyomány befolyása nélkül. De továbbá teljesen félre téve 
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az egyházi tanra való tekintetet, a hittan elvetné legbiztosabb 
iránymutatóját erre a kérdésre vonatkozólag: mi tartozik 
(akár csak tisztán alaki és történeti értelemben) a keresztyén 
tanhoz? Helyesen mondja Oettingen (1.431.1.), hogy a dogmati-
kus olyan volna a dogma nélkül, mint a hajós iránytű nélkül. 
Azonban az egyházi tannak ennél is többnek kell lennie a 
hittanra nézve. A dogmához való positiv viszony nélkül a 
hittan elvesztené ,a történeti alapot és ezzel együtt történeti 
jogosultságát. Ε történeti alapot megtagadva, a hittan még 
az iráselv megtartása mellett is ki volna téve annak a veszély-
nek, hogy tisztán a subjectiv rajongás szolgálatába álljon. 
Sőt mivel az egyházi tanban, annak eddigi fejlődése szerint 
is, kétségtelenül alapvető keresztyén igazságok is vannak 
kifejezve, e tannal elvi ellentétbe helyezkedni s azt mellőzni 
nem lehet a keresztyén igazság sérelme nélkül. Mindezen 
okoknál fogva ós végül mivel az egyházi tan fejlődése jóllehet 
a részletekben nem mindig egyenes irányú — mégis nagy-
jában egy egészséges organismusnak egységes fejlődését 
mutat ja : méltán teszszük feladatává a keresztyén hittannak, 
hogy kimutassa a maga tóteleinek dogmatörténeti alapját és 
jogosultságát, — e követelést egyelőre a legtágabb értelem-
ben véve. 

Azonban a keresztyén egyház a történeti fejlődés folya-
mán épen hitvallási különbségek és ellentétek miatt rész-
egyházakra oszlott fel s e részegyházakra való tekintetből 
az egyházi tanra vonatkozólag fentebb mondottak részint 
megszorítás alá esnek, részint kiegészítésre szorulnak. Ε 
tekintetben mindenek előtt azt mondhatjuk, hogy a részegy-
házak különböző mértékben maradtak hivek az őskeresztyén 
alaphoz, de a „keresztyén" jelzőt egyik sem veheti a maga 
számára kizárólagosan igénybe. A kérdés már most az : minő 
állást foglaljon el e ténynyel szemben a „keresztyén" hi t tan? 

Ε kérdésnél nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt 
a tényt, hogy a hittan minden művelője egy bizonyos törté-
netileg sajátlagosan fejlődött egyházhoz tartozik és a külön-
böző egyházak dogmatikusai még akkor is, ha felekezetük 
álláspontjához szigorúan ragaszkodnak, hittanuk számára 
egyaránt igénybe veszik a „keresztyén" jelzőt. Ebben a tény-
ben kifejezésre jut minden egyes egyháznak az a meggyőző-
dése, hogy tana az eredeti keresztyén igazságnak leghívebb 
kifejezése. Mi következik ebből a „keresztyén" hittan mive-
lőjére nézve ? Bizalmatlanság a keresztyen igazság iránt 
(skepsis) ? Nem, mert a keresztyén igazság nincs pusztán 
ezen symbolumokba szorítva, hanem igenis az a tény a hit-
tan mivelőjet egy nagyon fontos szempontra figyelmezteti, 
arra t. i., hogy a hittan mívelője azt, a miről saját egyházá-
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val való élő érintkezésben mint igazságról meggyőződött, 
úgy adja elő, mint egyetemes elismerésre méltó keresztyén 
igazságot. (V. ö. Schmidt i. m. I. 44. s k. 11.). Ε szempont 
pedig továbbá ar ra utalja a hi t tant , hogy sa já t külön egy-
háza tanát az egyetemes keresztyén igazság elvi szempont-
jából ú j ra meg ú j ra mintegy felülvizsgálja. Ε vizsgálatnak 
természetesen mér tékre van szüksége, és ilyen van is, leg-
közelebb az egyetemesen elismert keresztyén hitvallásokban, 
ezeken felül pedig a szentírásban és az új jászületet t keresz-
tyén tudatban, úgy hogy a hitvallási iratokban foglalt tanok-
nak úgy bibliai jogosultsága mint belső igazsága ellenőrizhető. 
És csak a mennyiben a hit tan mivelője sa já t külön egyháza 
tanhagyományának egyetemes keresztyén jellegét a szent-
írásból és az új jászülete t t keresztyén tudatból igazolni képes, 
használhatja fel azt (saját egyháza tanhagyományát) a maga 
tételeinek dogmatörténeti megalapítására. 

Azonban midőn a keresztyén hittan az egyházi tanfej-
lődésnek felekezeti elágazásaival szemben a maga „oekume-
nikus" keresztyén jellegének megóvására törekszik, nem 
tekintheti feladatának, a történetileg kifejlődött jellemző 
különbségeket és sa já tságokat mesterséges formulák vagy 
az eltérések ignorálása által minden áron megszüntetni. El-
tekintve a kathol ikus és protestáns egyház közti mély sza-
kadástól, a két protestáns tantypus közötti különbséget sem 
sikerült eddig a protestáns theologiának önálló jellemű, 
életre képes hi t tani rendszerben felülmúlnia, a mennyiben 
még oly hit tanok is, melyek elvileg e különbségen felül fog-
lalnak állást, majd az egyik, majd a másik tantypustól veszik 
általános jellemüket. Bizonysága ennek pl. Kaftan dogmati-
kája.1) Azért a jelen fejlődési fokon helyesebbnek látszik, a 
protestáns egyházak külön tanfejlődésének az egyetemes 
keresztyén szempont alatt való fenntartása. Azonban 
— ezt ismételjük — e hitvallási különbségek történeti jogo-
sultságának belátása és hangsúlyozása a szorosabb értelem-
ben vett egyházi dogmatikának sem lehet utolsó szava. A 
keresztyén hit tan, ha jelzőjének meg akar felelni, kell hogy 
irenikus legyen. Nevezetesen a mi evangélikus egyházunk 
hi t tana önmagához, eredetéhez lenne hűtelen, ha erről az 
oekumenikus magaslatról leszállva, pártszinezetet öltene s 
elhagyná azt az egyetemes keresztyén álláspontot a melynek 
megtar tására különösen kezdetben annyira vigyázott, a 
minek klassikus bizonysága az ágostai hitvallás. Az irenikus 
törekvésnek azonban egynek kell lennie az igazságra való 
részrehajlat lan törekvéssel. Az igazság, ha megvan, lassan-

') L. i. m. 3., 5., 7. és 82. lapjait. 
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ként magától egyesíti azokat, a kik az igazságot szeretik. 
Az igazságszeretet a legjobb irenika. 

Ezen megfontolás alapján tehát a dogmafejlődésnek 
külön hitvallású egyházakban való szétágazása dacára is 
fenntar t juk azt a követelést, hogy a keresztyén hit tan a 
maga tételeit dogmatörténetileg is megalapítsa s hitvallás-
szerüségüket kimutassa. 

Kérdés : Hogyan és minő értelemben ? 
Már eddigi fejtegetéseinkből kiviláglik, hogy a dogma-

történeti megalapítás és hitvallásszerűség követelményét 
nem vesszük és nem vehet jük a merev egyházi traditiona-
lismus és confessionalismus értelmében, mely az egyházi 
tant bizonyos történeti megállapodottságában a keresztyén 
igazság adaequat kifejezésének ta r t ja s neki, ha talán az el-
méletben nem is, legalább a gyakorlatban szintoly kötelező 
normatív tekintélyt tulajdonit, mint magának a szentírásnak. 
Ez a szélsőség legkiviróbban a mindkét felekezetű katholikus 
egyház traditionalismusában nyilvánul, bár tényleg minden 
egyházban, sőt lehet mondani minden vallási közösségben 
megvan az arra való hajlam, a mint azt az evangyéliom egy-
házának története is bizonyítja. Ennek ellenében általános 
elvi szempontból mindenek előtt azt a kifogást kell tennünk, 
hogy az egyházi tan, jóllehet az az igazság, melynek kife-
jezésére törekszik, lényege szerint örök és változhatatlan, 
mint tan történeti fejlődésnek van alávetve s tényleg fejlő-
dik is ; de ép ezért fejlődésének egyik pontján sem azono-
sítható magával az örök igazsággal, annál kevésbbé. mert a 
fejlődés a tévedés lehetőségét is magával hozza. De mi evan-
gélikusok uta lhatunk arra is, hogy maguk a hitvallási iratok 
sem igényelnek a maguk számára oly tekintélyt, minőt ne-
kik az orthodoxismus tulajdonit. Legalább az evangyéliomi 
reformáció alapján álló hitvallási iratok nem akarnak egye-
bek lenni, mint a szentírásban foglalt keresztyén igazságról 
való vallástételek s mint ilyenek önként alávetik magukat 
a szentírás normatív tekintélyének. „Sola sacra scriptura 
judex, norma et regula agnoscitur, ad quam ceu ad Lydium 
lapidem omnia dogmata exigenda sunt et judicanda. Cetera 
autem symbola . . . non obtinent auctoritatem judicis stb." 
F. C. 572,78 . Csak ha a symbolikus tant föltétlenül alávetjük 
a szentírás normativ tekintélyének s ez utóbbit az előbbi sza-
kaszban kifej tet t értelemben vesszük, csak így ta r tha tó fenn 
az egyházias jelleg mellett a keresztyén hit tannak bibliai és 
szabad tudományos jellege. A hittan hitvallásszerűsóge tehát 
ne menjen túl azon a határon, melyet maguk a hitvallási 
iratok kijelölnek. 

Általános elvűi a protestáns dogmatikának minden 
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esetre meg kell tar tania azt, hogy a hitvallási iratok mint 
normae normatae csak annyiban szolgálnak zsinórmértékül, 
„quatenus et quia" összhangzanak a szentirással mint norma 
normans-szal, a szentírás normat iv tekintélyét mindig a már 
k i fe j te t t értelemben véve. Ez az elv („quatenus") mindenek 
előtt megengedi azt. hogy a theologia e hitvallási i ra tokat 
igazságos történeti kritika tá rgyává tegye, a mire különben 
minden történeti emlék vagy hagyomány mint ilyen reá 
szorul. Történeti tény pedig az, hogy e hitvallások létrejöt-
t é t mindenkor az eltérő vélemények küzdelme előzte meg 
és kísérte s a kortörténet i ellentót minden symbolum alaku-
lására úgy alak mint tartalom tekintetében nagy befolyást 
gyakorolt . Ez az egyik tényező, mely a hitvallási i ratok 
normatív jelentőségét viszonylagossá teszi. A másik ily 
tényező a symbolumok külső alakja, mely mindig a kelet-
kezési kornak szellemi bélyegét viseli magán és így idővel 
elavul. A hitvallási iratok helyes móltatása tehát nemcsak 
megengedi, hanem szükségessé teszi a józan történeti kriti-
ká t , melynek eredményeit a hi t tan az egyházi tannal foglal-
kozó történeti tudományoktól (dogmatörténet, symbolika) 
veszi át. De nemcsak ily tör ténet i kri t ikát igényelnek a hit-
vallási iratok, hanem a föntebbi elvnek megfelelően különö-
sen bibliai alapon való elbírálást, mely beíejezve tulajdonkép 
sohasem lehet, a mennyiben az írásmagyarázat maga is foly-
tonosan halad s azért sohasem kész. Az elfogulatlan kr i t ika 
pedig e részben a „quatenus"-bői a „quia"-ra, vagyis annak 
elismerésére fog jutni , hogy a hitvallási i ra tok (értve külö-
nösen a mi evangélikus egyházunkéit) a szentirással, ha nem 
ís mindenben, de lényegileg összhangzanak. Ha ez kimutat-
ha tó nem volna, úgy az egyházi tannak egész ezredéves fej-
lődésót elvileg elhibázottnak kellene mondanunk, a symboli-
k u s egyházi t an t az igazság érdekében mellőznünk vagy 
lényegileg negativ kritika tá rgyává tennünk. Igaz, hogy ezt 
teszik az ú. n. „dogma nélküli keresztyénség" rajongói s a 
modern theologiának egyes negativ szellemei, kik a dogma-
képződósben kezdettől fogva a keresztyénség meghamisítását 
l á t j ák , — de a történeti igazság nem az ő részükön van, 
époly kevéssé, mint a merev orthodoxia részén. 

Azonban ha közelebbről aka r juk meghatározni a keresz-
tyén hittannak a symbolikus egyházi tanhoz való viszonyát, 
nagy nehézségekre akadunk különösen azért is, mert a kér-
dés személyi oldalát illetőleg, legalább az egyház némely 
részeiben, egyházjogi jelentőséggel is bir. A symbolikus 
egyházi tannak törvényszerű egyházszabályként való felfo-
gását , a mennyire a protestáns egyház némely részeiben is 
érvényesül, a kathol ikus egyház befolyásának köszönhet jük. 
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De világos, hogy ez a felfogás az egyházi t annak evangyé-
liomi jellegével ellentétben áll. Az evangelikus egyházi tan 
üdvigazságot akar kifejezni s ehhez senki külsőleg kötve 
nincs. A hittan sincs tehá t az egyházi tanhoz külsőleg 
kötve s az egyházi tannak az a tényezője, melyhez a hit tan 
mégis kötve van, szintén nem lehet külső valami, nem lehet 
a hitvallás alakja, még theologiája sem mint ilyen, hanem 
csupán a benne foglalt igazság, a mennyiben t. i. a hitvallá-
sok tartalma a reformáció alaki és anyagi elve alapján igaz-
ságként beigazolható. 

Az egyházi tanhoz való helyes viszony megtalálása 
végett nagyon fontos, hogy az egyházi tan t úgy fogjuk fel, 
mint a mely szerves fejlődésben van, melyet megakasztani 
nem szabad. Ε felfogásból indúlva ki, t a r t juk kívánatosnak, 
hogy a ker. hi t tan rendszere szerves módon il leszkedjék 
bele· az egyházi tan fejlődésének folyamatába, azaz hogy fel-
vegye magába azt az elvet, mely az egyházi tan fejlődését 
mozgatja úgy a maga egészében, mint részleteiben. Csak igy 
fogja a keresztyén hittan helyesen megoldani azt a felada-
tot, melyet dogmatörténeti megalapításnak neveztünk, csak 
így sikerülhet kimutatnia, hogy tótelei azt fejezik ki tudo-
mányos alakban, a mire az egyházi tan belső fejlődése 
irányúi. 

Azonban, ha a hittant ily módon a dogmatörtóneti fej-
lődéshez köt jük, kérdés : hogyan felelhet meg annak a kö-
vetelésnek, hogy az egyház ,,jelenkori" köztudatát hiven 
fejezze ki. Ε követelést legerélyesebben hangoztat ta Schweizer 
Sándor, ki a hittanban — nála különbségben a dogmatikától 
mint az egyházi tételekről szóló tudománytól, „Kirchen-
satzungswissenschaft" — nem azt akar ja tudományosan fel-
dolgozni, „a mit hajdan az apák hittek, hanem a mit az 
evang. egyház mint jelenleg élő hisz s a minek hitét felté-
telezi" („glaubt und zumutet"). A hittan és dogmatika név 
közt való ily különbségtétel a theologiában nem igen talált 
követőkre s elvileg nem is engedhető meg. Az egyház „jelen-
kor i" köztudata nem lehet a hit tanra nézve feltétlenül irány-
adó, nemcsak azért nem, mivel az egyházi köztudat nagyon 
ingatag, határozatlan és meghatározhatatlan s igy alig lehet 
r á mint biztos alapra ópiteni, hanem azért sem, mivel a tör-
ténelem bizonysága szerint egy egész korszak ellanyhúlhat 
vallási tekintetben, és végül nem, mivel egy korszak köztu-
data rendesen egy-egy a kor t jellemző dogma vagy tan kö-
rül összpontosul, mely mellett a többiek többé-kevésbbé hát-
térbe szorúlnak, Ezzel szemben épen a hittan arra van hi-
vatva, hogy az ingatag egyházi köztudatot biztosabb (bibliai 
és dogmatörténeti) alapon állva irányítsa, szabályozza („nor-
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mativ^ theologia), a vallásilag esetleg hanyatlott köztudatot 
azokra a kincsekre figyelmeztesse, melyeket egy vallásilag 
életteljesebb korszak produkált, a bizonyos dogmákkal fog-
lalkozó korban pedig a tanegészre való tekintetet fenntartsa. 
Oly hittan, mely az egyház „jelenkori" köztudatának mintegy 
fixirozására törekszik, még koránt sem lép ki a történeti 
tudományok keretéből s ily felfogás mellett még bátran lehet 
a dogmatikát encyclopaediai tekintetben Schleiermacherrel 
a történeti theologia körébe utalni. A történeti felfogást a 
hittan feladatára (nem tárgyának bizonyos jellegére) vonat-
kozólag csak úgy lehet teljesen felülmúlni, ha a dogmatiká-
nak határozottan feladatává tesszük, hogy kifejezésre jut-
tassa azt, a mit az egyháznak igazság szerint tanítania kell, 
nem csupán azt, a mit az egyház taní tot t vagy tanit . (V. ö. 
von der Goltz i. m. 7. §.) — Mi tehá t a keresztyén hit tant 
az egyház jelenkori köztudatához való feltétlen hűségre nem 
kötelezzük, abban a meggyőződésben, hogy habár ily módon 
a hittan esetleg kevésbbé felel is meg egyik vagy másik 
tekintetben az egyház .jelenkori" köztudatának, annál inkább 
megfelelhet az egyház „jelenkori" szükségleteinek. Szerintünk 
csak így óvhat ja meg a ker. hittan „normativ" egyházi jel-
legét. Az egyház jelenkori köztudata mindamellett szóhoz 
fog ju tni azokban az egyéni jellegű vonásokban, melyeket a 
hittan a maga mivelőjétől mint korának gyermekétől nyer, 
a mint Schleiermacher szerint is (Gll. 25. §.) minden evang. 
dogmatikától megvárható, hogy valami saját lagosat tartal-
mazzon, sőt nincs kizárva, hogy az, a mi ú ja t valamely hit-
tani rendszer nyújt , túlmegy nemcsupán az eddigi dogma-
történeti fejlődésen, hanem az egyház „jelenkori" köztuda-
tán is, ha az igazság úgy kívánja. Ebben az utóbbi vonás-
ban, feltéve, hogy tartalmilag helyes, ju tna kifejezésre a 
keresztyén hi t tannak Schleiermacher által ú. n. „divinato-
rius" jellege. — Másrészt kifejezésre j u t a jelenkori köztudat 
a dogmatika egész külső alakjában, nyelvezetében, fogalmi ap-
paratusában, a mennyiben a mindenkor érvényes keresztyén 
igazságot is csak a jelenkor nyelvén, a jelenkor fogalmainak 
segélyével lehet a je lenkor nemzedéke számára hathatósan 
közvetíteni. 

A keresztyén hittan tehát csak úgy nyeri és t a r t j a meg 
egyházi jellegét helyes értelemben, ha nem az egyházi tan-
fejlődés valamely elmúlt phasisának reprist inálására vagy 
az egységet nélkülöző jelenkori egyházi köztudat fixirozására 
törekszik, hanem ha az egyházi tan t annak őseredeti forrá-
saiból, az isteni kijelentésből, az evangyéliomból s az ezen 
alapuló keresztyén alapmeggyőződésből elevenen reprodu-
kálja és megif j i t ja . így képviseli a keresztyén hittan az 
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egyházban a traditio elve mellett a folytonos reformáció 
elvét s t a r t j a fenn, a múltból okulva, a jelenre hatva s a 
jövőt előkészítve, a szerves kapcsolatot a múl t és a jövő 
fejlődése között. 

3. A keresztyén hittan tudományos jellege. 
Ha a keresztyén hit tannak bibliai és egyházi jellegét az 

eddig feltüntetett értelemben veszszük, világos, hogy már az 
ily értelemben vett történeti positiv jellegben, abban az egész 
elbánásban, melyben a keresztyén hittan a szentírást és az 
egyházi tant részesiti, kifejezésre j u t egyszersmind a keresz-
tyén hit tannak tudományos jellege, s ha mi mégis a keresz-
tyén hit tan bibliai és egyházi jellege mellett külön szólunk 
tudományos jellegéről, ez azt muta t ja , hogy a keresztyén 
hittan tudományos jellegét szorosabb értelemben veszszük. 
Szorosabb értemben vett tudományos jellegéhez számítjuk a 
keresztyén hittannak egyrészt rendszeres jellegét, melyet a 
föntebb jelzett „rendszeres" feladat, másrészt apologetikus 
jellegét, melyet a szintén már föntebb jelzett apologetikus 
feladat megoldásától nyer. 

a) A k e r e s z t y é n h i t t a n r e n d s z e r e s j e l l e g e ; 
a l a p e l v e é s m ó d s z e r e . 

A keresztyén hi t tannak mint tudományos rendszernek 
fogalmához tartozik az elvi egység. Az ismereteknek oly 
összege, mely az elvi egységet nélkülözné, sem rendszeres-
nek sem tudományosnak nem volna nevezhető. A keresztyén 
hittan a maga rendszeres jellegét föntebb megjelölt rendszeres 
feladatának megoldásától nyeri. Ε rendszeres feladat megfej-
tése csak úgy sikerül, ha a hittan helyesen állapít ja meg a 
rendszeres egység feltételét képező hittani alapelvet s ha 
e központi elv alapján a tárgynak és a feladatnak megfelelő 
helyes módszerrel fejt i ki a keresztyén hitigazságok rend-
szerét. 

Az első kérdés i t t az: mikép határozhat juk meg azt a 
termékeny elvet, mely a föntebbi célra alkalmas ? 

Azt már előre kimondhat juk, hogy ezen elvnek a ke-
resztyénség lényegéhez kell tartoznia s ép azért nem 
lehet dolgunk ez elvnek az abst ract speculatio ut ján való 
construálása, hanem a keresztyénség történeti ós egyéni 
megjelenése alapján, tehát lényegileg inductiv uton való meg-
találása. 

Az alapvető keresztyén igazságról lévén szó, úgylátszik, 
hogy történetileg vissza kell mennünk a még osztatlan 
keresztyén egyház tanára. A dogmatörténet e tekintetben az 
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egyetemes symbolumokra utal s az kétségtelen, hogy az a 
tárgy, a melyet m a g u k ezek a symbolumok alapvetőnek 
i smernek el, az a probléma, mely az egyházi tanfej lődést 
megind í t j a : nem más, mint Jézus személye, m ű v e jelentő-
sége, szóval a christologia. A christologia elvét pedig úgy 
fe jezhe t jük ki, hogy: Isten k i je len te t te önmagát a Jézus 
Krisztusban a mi megvál tásunkra s ez összevág azzal a 
ténynyel, hogy a keresztyén igehirdetés kezdettől fogva úgy 
lép fel (nem mint Jézus „személyes" tana, hanem) mint a 
bűneinkér t meghal t és a mi megigazulásunkra fel támadott 
Krisztusról szóló evangyéliom. Ez a christologiai elv magá-
ban véve egy t isz tán objectiv t ény t fejez ki ; de értelme 
csak úgy van, ha nem marad meg a maga tö r téne t i objec-
t iv i tásában, hanem ha a benne re j lő üdvcélzat subjectiv 
valósággá válik. I s tennek a Jézus Kristusban való (objectiv) 
üdvki je lentése mindenkitől, a kihez a róla való bizonyság-
tétel ú t j án el jut , subject iv oldalról feltétlen el ismerést , azaz 
te l jes odaadás t követel . Az üdvnek objectiv elvéhez („χριστός 
υπέρ ημών," „sola gra t ia") tehát szükségkép hozzá kell já-
rulnia az üdv subjectiv elvének („χριστός εν ήμιν," „sola 
fide") s e köve te lésnek megfelel az a hitcikk. melyet a 
reformáció anyagi elvének s zokás nevezni. Ε szerint a 
bűnös megigazi t ta t ik Isten előtt I s tennek ingyen való kegyel-
méből a Jézus Krisztusban való hi t által. Mivel ez az elv 
világosan kifejezi úgy az objectiv, mind a subjectiv ténye-
zőt, azér t egyoldalúan nevezik a keresztvén subjectivitás 
elvének („das christl iche Subjectivitätsprinzip", — Martensen)·, 
sőt egyenesen helytelen képzetet involvál, ha vele szemben 
az i rás-elvet a „keresztyén object ivi tás elvének1 , nevezik; 
mer t az „anyagi elvben" kifejezet t subject ivumnak, a meg-
igazító hi tnek tá rgya nem a szent í rás mint ilyen, hanem 
csupán a szent í rásnak lényeges t a r ta lma , Is tennek a Jézus 
Krisztusban való üdvkijelentése, az evangyéliom. Azért 
helyesebb a föntebb kifejezett elvet egyszerűen a megigazu-
lás vagy az üdvösség elvének nevezni („tlei lsprinzip" Kahnis. 
Az alapelv ilyetén megál lapí tásával v. ö. főkép Kahler és 
Oett ingen elvtanait.) 

De kérdés, vá j jon ez az elv alkalmas-e a r ra , hogy a 
keresztyén hi t tan rendszerének i rányadó gene t ikus elvéül, 
a lapjául és központ jáu l szolgáljon ? 

Ha formailag t ek in t jük a dolgot, jogosula t lannak és 
igazságta lannak lá tszhat ik ezt az elvet, mely a k é t keresz-
tyén egyházfél, a katkolikus és protestáns egyház között 
vita tárgyát , sőt a szakadás tu la jdonképeni oká t képezi, a 
„keresz tyén" hi t tan főelvévé tenni. Ugy látszik tehát , hogy 
a keresz tyén h i t tannak , ha tu la jdonképeni fe ladatá t megöl-
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dani akar ja , ama nagy hitvallási ellentétnek protestáns olda-
lán kell állást foglalnia. De ha ez nem csupán látszat, hanem 
tény, úgy ez tisztán a katholikus egyház rovására esik. 
Miután a katholikus egyház hatalmi érdekből ellentétbe he-
lyezte magát ezzel az elvvel, mely az ember keresztyén 
mivoltának alapvető és központi tényét fejezi k i : az oeku-
menikus keresztyén egyház hagyományába és örökébe a 
protestáló egyház lépett, mely kezdettől fogva tisztában volt 
azzal, hogy létjogosultsága ehhez a hitcikkhez van kötve 
(„articulus stantis et cadentis ecclesiae.") Midőn az evangyé-
liomi egyház ezt a hi tcikket helyezte a maga hitvallásának 
középpontjába, nem te t t egyebet, mint ismét felújí tot ta az 
apostoli egyházi hagyományt ; mert kétségtelen, hogy ennek 
a tannak uralma alatt áll különösen annak az apostolnak 
egész igehirdetése, a ki tulajdonkóp az egyedüli theologus 
az apostolok között s a kire az egyház ura a keresztyénség 
universalismusának érvényesítését bizta. Ép ez a tan úgy 
bibliai alapja szerint mint hitvallási és theologiai kifejezésé-
hen oly biztos és határozott , mint kivüle más alig. — Annak, 
hogy ily módon egy „dogmát" teszünk a ker. hittan főelvévé, 
azt lehetne ellenébe vetni, hogy hiszen ez a tan maga is a 
keresztény hittani rendszernek egy része és mint ilyen csak 
az egészszel való összefüggésében érthető meg te l jesen; ez 
tény, de e kifogás alá fog esni minden oly elv, mely a ke-
resztyén hittan reális alapelvéül valamikép használható (pl. 
a szentháromsági tan Martensen, Kahnis és mások rend-
szerében). Ez elvnek konkré t határozottsága a hittanrendszer 
szempontjából nem hiba, hanem inkább oly előny, mely 
egyedül teszi alkalmassá arra, hogy belőle életteljes hittani 
rendszer folyjon. Ebben az elvben, mely az üdv objectiv és 
subjectiv mozzanatát egységbe foglalja, a keresztyénségnek 
mint az üdv vallásának lényege jut kifejezésre; ebben nyer-
nek egyedül kielégítő megoldást a vallásos embernek élet-
kérdései, nevezetesen legfőbb kérdése: miként állhatok meg 
Isten előtt, hogyan üdvözülök? Ez tehát a keresztyén igaz-
ságok között az igazság κατ' εξοχήν s azért csak ha ezt az 
igazságot teszszük a hit tan anyagi elvévé, várható, hogy a 
keresztyén hittan helyesen oldja meg rendszeres feladatát , 
azaz helyesen fejti ki a keresztyén igazságokat a maguk 
belső, lényeges egységéből, a keresztyén igazságból. 

A megigazulás elvének ily jelentőségéről világos tuda ta 
volt a reformáció a tyjának, Luthernek. „Locus igitur just i -
ficationis, u t saepe moneo, diligenter discendus est. In eo 
enim conprehenduntur omnes alii fidei nostrae articuli eoque 
salvo salvi sunt et reliqui." (Ad. Gal. 2, 23.) „In ihm hält uns 
David vor die Summe der ganzen christlichen Lehreu , (Ad 
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ps. 130.). „Wenn dieser Artikel mit gewissem und festem 
Glauben gefasst und behalten wird, so kommen und folgen 
die anderen allgemächlich nach, als von der Dreieinigkeit 
u. s. w." (u. o.). „In hoc articulo sita sunt et consistunt 
omnia, quae contra papam, diabolum et universum mundum 
in vita nostra docemus, tes tamur et agimus". (Art. Smalc. 
305,5). Ennek megfelel, hogy a hitvallási iratok is egyes 
tanokat újra meg újra e centrális hitcikk szempontjából 
Ítélnek meg. (Pl. Articulus de missa, Concordia p. 305, v — 
De invocatione Sanctorum 310, 25. — De collegiis Canonicorum 
etc. 312,2. — De papatu 313, s . De votis monasticis 336, t.). 

Azt hiszszük tehát, hogy helyesen j á runk el, ha a refor-
máció anyagi elvét egyszersmind a keresztyén hittan gene-
tikus alapelvévé teszszük, azon elvvé, melytó'l a hittani rend-
szer a maga egységét nyeri. Igy nyer közelebbi konkrét 
meghatározást az, a mit föntebb (I. rész) a keresztyén hit 
tartalmáról mint a hittan tárgyáról s a hittan rendszeres fel-
adatáról mondottunk. A keresztyén hittannak tehát feladata 
lesz: a keresztyén tant a megigazulás bibliai és reformátori 
elvéből és annak alapján rendszeresen kifejteni. 

„Rendszeresen." A tudományos rendszerhez az elvi egy-
ségen kivül szükséges a módszeres következetesség; mert 
e kettőnek, az egységes elvnek és a következetesen alkal-
mazott módszernek szerves kapcsolatától függ a tudomány-
nak rendszeres jellege, és az ismereteknek csak oly összegét 
nevezhetjük tudományosnak, mely ily rendszerben jelenik 
meg. 

A tudományos módszer törvényeit a logika módszertani 
része határozza meg. A logika a módszeres eljárásnak két 
fő alakját különbözteti meg : az egyik az indactiv (analytikai, 
tapasztalati), a másik a dedactiv (synthetikai, elméleti) mód-
szer. Ε módszerek, miután külön-külön mindegyik egyoldalú, 
kölcsönösen kiegészítik egymást. Az egyik módszer a másik 
nélkül alkalmazva nevezetesen a szellemi tudományok terén 
egyoldalúságokra vezet. Azért a szellemi tudományoknak, 
hogy céljukat elérhessék, mindkét módszerre szükségük 
van. És e tekintetben a keresztyén hittan mint tudományos 
rendszer szintén nem alkot kivételt. A tudományos mód-
szernek e ké t typusa tehát, természetesen a tárgyhoz alkal-
mazkodva, érvényesülni fog a keresztyén hittanban is. A 
tapasztalati alapot kereső tudomány követelményeinek meg-
felelően a keresztyén hittan előadója csak úgy fog módszer-
tanilag helyesen eljárni, ha a keresztyén hit tar talmának 
kifejtésében személyes hittapasztalatából, vagyis a föntebb 
kifejezett hittani alapelvnek subjectiv oldalából indul ki. 
Gondolatmenete ós bizonyító eljárása ennyiben inductiv-tapasz-
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talati. Az őt átható üdvhitnek elemzése (analysis) útján a 
keresztyén igazságot úgy fogja fel mint a mely az üdv után 
sóvárgó emberi szellemet mindenoldaluan kielégíti, az ember 
üdvre való képességének és üdvrendeltetósének megfelel. 
Ezzel az inductiv-elemző módszerrel karöltve kell járnia a 
deductiv-összetevő módszernek. A keresztyén hittan másfe-
lől ama főelv tárgyi oldalából, vagyis az üdv objectiv isteni 
reálalapjából vagy reálelvéből összetevő deductióba bocsát-
kozik. Ez a dogmatikai eljárás annyiban nevezhető synthe-
sisnek, amennyiben okfejtő (aetiologiai) gondolkodás útján 
visszamegy az üdvnek transcendens okára, alapjára, forrá-
sára. (Az itt követett gondolatmenettel v. ö. Oeffingen i. m. 
I. 24. §. 3. p.) Ezt a dogmatikai synthesist azonban nem 
szabad az aprioristikus philosophiai speculatio értelmében 
venni. Ez a synthesis folyton kötve marad ama főelvnek 
nemcsak subjectiv, hanem objectiv oldalához is; eredményei 
tehát kell. hogy a kijelentésből merített hitigazságok legye-
nek, bármily észszerűnek tűnik is fel összefüggésük. A 
mennyiben a keresztyén hittan rendszeres feladatának meg-
oldásában tisztán a keresztyénség positiv tantartalmának 
kifejtéséről van szó, itt a régebbi speculativ dogmatikával 
ellentétben, de úgy a régi egyházi dogmatikával mint az 
újabbkori theologia különböző irányainak majdnem egyhangú 
követelésével összhangzásban a philosophiának csak íormai 
használatát (usus formális) engedhetjük meg. Az evangyé-
liomi tan tisztasága és épsége érdekében azon kell lennünk, 
hogy a keresztyén hit tar talmának ezt a positiv kifejtését 
semlegessé tegyük minden akár metaphysika-kedvelő, akár 
metaphysika-ellenes philosophia iránt. Az a munka, melyet 
a keresztyén hittan a dogmatikai synthesisben kifejt, nem 
egyéb, mint a hivő tudatnak gondolkodó elmélyedése a kije-
lentés ..metaphysikájába" (a mivel természetesen nem akarom 
azt állítani, hogy „kijelentett ! ,theologiai metaphysika létezik), 
és e tekintetben a megismerés határait egyrészt a kijelentés, 
másrészt a hívő tudat fejlettsége jelöli ki, nem pedig vala-
mely philosophiai iskolának ismeretelmélete. Ε kétféle mód-
szernek a rendszeres kifejtésben szervesen kell kapcsolódnia. 
A hittan gondolatmenete tehát nemcsak teleologiai (célfejtő), 
hanem egyszersmind okfej tő (aetiologiai) i s ; Ítéletei nem 
kizárólag becslőitéletek, hanem a mennyiben a recessus ab 
effectu ad causam gondolkodásunknak elutasithatatlan köve-
telése (v. ö. Luthardt Comp. 7. Aufl. 6. 1. Ritschl ellen), 
egyszersmint létitéletek is, melyek a becslő Ítéleteknek szük-
séges alapját képezik. — Az elemző és összetevő módszernek 
s a hittani főelv objectiv ós subjectiv oldalának szerves 
összekapcsolása utján fejt i ki a ker. hittan mind azt, a mit 
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a hittani alapelv positive vagy negative, közvetlenül vagy 
ellentétképen magában foglal, feltételez vagy maga után 
von. Ha ez sikerül, úgy mindenesetre ki fog tűnni a 
keresztyén hit tartalmának belső igazsága, ellenmondásnélküli 
harmóniája — a keresztyén hittan legszebb és legfőbb 
feladata. 

Azonban a keresztyén hit tannak e munkája közben, 
különösen az összetevő levezetésnél, nein szabad megfeled-
keznie arról, hogy ismeretünk részszerint való s a hit tár-
gyát képező legmagasabb reálitásokat csak mintegy a tükör 
által (δι' εσόπτρον 1. Kor. 13.) l á t juk s ezekről szólva nyelvünk 
önkénytelenül és szükségképen symbolikussá válik. Ily pon-
tokon a keresztyén hittan minden valódi tudománynyal szé-
gyen nélkül vallhatja be ismerete korlátoltságát, „keresztyén 
tudatlanságát" (Guizot: Méditations III. kötetében: „L'igno-
rance chrétienne".) Ezzel nem mondunk egyebet, mint már 
a régi dogmatikusok azzal a kifejezéssel: „in scholam aeter-
nam referre", vagy a mire Schopenhauer (idézi Schmidt 
Vilmos i. m. T. 33. 1.) céloz: „Alle Wissenschaft im eigent-
lichen Sinne kann nie ein letztes Ziel erreichen, noch eine 
völlig genügende Erklärung geben, weil sie das innerste 
Wesen der Welt nie trifft . . . Jede Wissenschaft lässt immer 
etwas unerklärt, welches sie schon voraussetzt." A ker. hit-
tan a mindentudó gnosticismustól (Hegel-iéle speculatió) ép-
oly távol áll, mint a tudatlanságkedvelő positivistikus agno-
ticismustól (Comte, Spencer). 

Ismeretünk részszerint-valóságából azonban nem követ-
kezik, hogy a keresztyén hit tannak le kell mondania a 
rendszeralkotásról s visszatérnie a régi „localis" tárgyalás-
hoz, mint Kaftan aka r j a : Die Dogmatik wird sachgemäss 
in 7 Lehrstücke zerlegt, die einfach aneinander zu reihen 
sind. Es ist falsch, die Construction eines dogmatischen Sys-
tems zu erstreben", (i. m. 111. 1.) A „hit és kijelentés" belső 
egységének minden egyes hitcikkben való feltüntetésével 
(Kaftan, u. o.) tudományos gondolkodásunk nem elégszik 
meg. A mint nem csupán a dogmatika fejlődése bizonyítja: 
tudományos gondolkodásunknak sajátsága, hogy az elvi 
(tartalmi) egység mellett formai egységre, rendszeres követ-
kezetességre, sőt részarányosságra (symmetria) törekszik. 
Nem szükséges tehát a keresztyén hittan rendszeres jellege 
mellett azzal érvelni, hogy a hit tárgyai már objectív reali-
tásukban is organikus rendszerként tűnnek fel a vizsgálódó 
hittudat előtt. (Igy Frank, hasonlóan Beck.) 

Mivel a hittan anyagi elve voltakép a keresztyénség 
lényegét fejezi ki, azért ez elvnek minden oldalú kifejtése az 
egész keresztyén tant, a keresztyénség erkölcstanát is, fel-
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öleli. De úgy tudományos mint gyakorlati szempontból kí-
vánatos, hogy az erkölcstan a hittannal való sokféle é r in t -
kezése dacára viszonylag önálló tudományként érvényesüljön 
s azért a hittani főelv kifejtésének kö ré t szűkebbre ke l l 
szabnunk. A hittan a maga anyagi elvét vallási, az erkölcs-
tan ugyanazt a központi elvet erkölcsi meghatározottságá-
ban fejti ki. Amott inkább a theo- illetőleg a christocentrikus, 
itt inkább az anthropocentrikus szempont lép előtérbe: v a g y 
subjectiv oldalról tekintve: amott a hit inkább mint helyzeti, 
emitt inkább mint mozgási energia jő számításba. A tárgyalás 
ezen eltérő szempontjai megóvnak a két tudomány összekeveré-
sétől oly pontokon is, melyeken tárgyilag közelről érintkez-
nek (pl. újjászületés ós megtérés, az egyházról szóló tan s tb . ) 

A midőn a hittan a keresztyén hitigazságok rendszeres 
kifejtésének kiindulási és központjává a megigazulás e lvé t 
teszi: ezen elv igazságáról való meggyőződést feltételezi 
úgy magára nézve, mint abban a körben, a melynek szól é s 
természetes, hogy rendszeres fejtegetéseinek csak azokra 
nézve lehet bizonyító és meggyőző ereje, k ik a hittan elő-
adójával osztoznak abban a keresztyén alapmeggyőződésben, 
melyet a hittan anyagi elve fejez ki. A mint ez az anyagi 
elv a hittani rendszernek kiindulási és központja, úgy a h i t -
tan rendszeres munkájának sikere feltételezi az annak (a 
hittani főelvnek) megfelelő hitbeli meggyőződést. Tekintettel 
azonban arra, hogy az a keresztyén meggyőződés v a g y 
„bizonyosság", mely a hittani alapelvben kifejezésre jut , a 
kételyek és ellentétek folytonos támadásának van kitéve, a 
hit tannak elengedhetetlen feladata, a keresztyén hit ezen 
fel nem áldozható álláspontjának elvi jogosultságát és igaz-
ságát kimutatni. Ez vezet bennünket a ker . hittan apologe-
tikus jellegére. 

b ) A k e r e s z t y é n h i t t a n a p o l o g e t i k u s j e l l e g e . 
Ha a hittani rendszer kifejtésének feltótele a keresz-

tyén alapmeggyőződés, úgy a hittan elvi apologetikai alap-
vetésének (elvtan, „Prinzipienlehre") vagy bevezetésének 
egyik főfeladata lesz: ezen álláspontját elvileg igazolni, v a g y 
számot adni arról, miként jő létre ez a meggyőződés vagy 
bizonyosság. Igaz, hogy ez ismét oly kérdés, mely tel jesen 
kielégítő megoldást csak a hittani rendszer összefüggésében 
nyerhe t ; de mivel a keresztyén igazságról való elvi meg-
győződés a hittani rendszernek szükségképeni feltétele, a zé r t 
ezt a kérdést már a rendszeres munka megkezdése e lő t t 
a föntebbi szempontból okvetlenül fel kell vetni és a szük-
séghez képest legalább anthropocentrikus szempontból meg-
oldani. Ε tekintetben helytelen úton já rnak mindazon dog-

TJwel. Szaklap. I I I . é i f . 2 0 
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matikai elvtanok, hit tani prolegomenák vagy a hi t tannak 
alapúi szolgálni akaró apologetikák, amelyek intellectuális 
úton igyekeznek felkelteni a keresztyénség igazságáról való 
elvi meggyőződést 

akár úgy, hogy a történetkritika vagy a népszerű apo-
logetika eszközeivel (jóslatok beteljesedése, csodák stb.) 
igyekeznek meggyőzni a szentírás abso lu t kijelentési érté-
kéről vagy isteni eredetéről — hiába va ló törekvés; 

akár úgy, hogy vallásbölcsészeti vagy vallástörténeti 
úton igyekeznek k imuta tn i a keresztyén vallásnak absolút 
tökéletes voltát, — hiszen a vallás lényegének és a többi 
vallásoknak helyes megítélése már i s m é t feltételezi a keresz-
tyén alapmeggyőződést,· 

akár úgy, hogy történetphilosophiai úton olyanként 
törekesznek feltüntetni a keresztyénséget, mint a mely mel-
lett egyedül vagyunk képesek magunkat erkölcsi cél jainkkal 
a világgal szemben fenntartani vagy a világnak fölébe kere-
kedni („sittliche Weltherrschaft") — ily úton legfeljebb a 
keresztyénség célszerűségét lehetne! lényegileg eudaemonis-
tikus szempontból kimutatni. Ezzel n e m akarjuk e kísérle-
teknek bizonyos apologetikus értékét — különösen „ad ho-
minem" — általában elvitatni; de az általuk követe t t utat 
abból a szempontból, a mely bennünket itt foglalkoztat, 
igazán célravezetőnek még sem t a r t j u k . Helytelen dolog 
általában, ha a hi t tan rendszere bevezetésében feladatáúl 
tűzi k i : az egyetemes emberi tudat v a g y a természetes em-
beri élet valamely általánosan elismert tényéből való logikai 
következtetések út ján a keresztyénség igazságáról való meg-
győződést létrehozni. A keresztyénség igazsága mellett oly 
demonstratív bizonyíték, melynek el nem ismerését észbeli 
fogyatkozásnak kellene betudnunk, n e m létezik; különben a 
keresztyén igazság elvetése nem j á r h a t n a karöltve magasabb 
(szellemi) észbeli tehetséggel, a mire pedig példa van elég. 
Ez a tény ar ra utal, hogy a keresztyén igazságról való meg-
győződés alapját másu t t keressük. Ha a hittan elvi alapve-
tése meg akar felelni a keresztyénség gyakorlati jellegének, 
akkor egyáltalában n e m tűzi ki maga elé feladatúi a keresz-
tyénség igazságáról va ló elvi meggyőződésnek syllogistikus 
kikényszerítését; hanem felmutatja a lelki életnek azt a 
pontját, melyen a kijelentésben, a ζ evangyéliumban nyúj-
tott igazság közvetlen módon bizonyítja be magát igazság-
ként az erre disponált lelkiismeretnek. A keresztyén igaz-
ságról való meggyőződés szabad erkölcsi tény, melyet sem-
miféle tudományos érveléssel kikényszeríteni nem lehet. De 
ebből nem következik, hogy ez a meggyőződés, mely szabad 
erkölcsi elismerés vagy röviden s z ó l v a : hit a l ak jában jő 
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létre, alábbvaló vagy gyengébb, mint oly meggyőződés, me-
lyet a megfelelő eszközökkel pl. a mathematikai természet-
tani vagy történeti tudományok terén szerezhetünk. Ha 
lelkismeretemmel szabadon hozzájárulok ahhoz az erkölcsi 
igazsághoz: „ne hazudj", — az erre vonatkozó meggyőződé-
sem vagy bizonyosságom nem csekélyebb, sőt inkább feljebb 
való annál, a mely szerint 2 X 2 = 4. Ily erkölcsi jellemű 
bizonyosság pedig az is. mely a keresztyén igazságra vonat-
kozik. A mennyiben itt eminens értelemben vallási, illetőleg 
vallásos erkölcsi igazságról van szó, e meggyőződésnek vagy 
bizonyosságnak formája a hit, s mig ezt egyrészt a keresz-
tyén igazság megismerésének s a róla való megbizonyoso-
dásnak egyedül megfelelő és egyedül lehetséges módja, addig 
másrészt a hitnél magasabb rendű bizonyosság egyáltalában 
nem létezik. A ki ezt az igazságot (t. i. a kijelentés által 
nyújtot t üdvigazságot) ily szabad erkölcsi hozzájárulással el 
nem ismeri, az meg sem ismeri. Ily értelemben tehát mi is 
magunkévá teszszük Anselm-nek azt a hires mondatát, melyet 
Schleier macher hittanának jeligéjeül használt : „credo ut 
intelligam." Csak nem szabad ezt a mondatot a régi és ujabb 
gnosticismus (a régi gnosticismus, a Scholastika, a Hegel-féle 
iskola) értelmében félremagyarázni. A ni στις nein csupán 
ugródeszka a γποσις-hoz, melynek elérésével az előbbi feles-
legessé válik. A keresztyén hittani ismeret elejétől fogva 
végig s egész terjedelme szerint hitből (objective tehát a 
kijelentésből) folyó ismeret, de azért nem kevésbbé valóságos 
ismeret. (Az itt kifejezett elvi felfogásra vonatkozólag v. ö. 
különösen Cremer, néhai greifswaldi tanárom, elvtanát a 
Zöckler-íé\e theológiai kézikönyv III. kötetében.) 

Azt hiszszük, hogy ilymódon elegendőképen kimutathat ja 
a dogmatikai elvtan a hi t elvének legalább formai, vagy 
methodikai, vagy akár mondhatjuk : ismeretelméleti jogo-
súltságát a hittanban, mint tudományos rendszerben. Ily 
értelemben veszszük a hittani rendszernek általános (elvi 
apologetikus megalapítását, melyet föntebb követel-
tünk. A szó („apologetikus") nem illik ugyan teljesen ide, 
de a fődolog az, hogy a szóval helyes értelmet kössünk 
össze. 

Mivel pedig a hit, melynek jogosultságát a dogmatikai 
elvtan a föntebbi értelemben kimutatja, tárgyilag elválaszt-
hatatlan az Istennek a Jézus Krisztusban való üdvkijelentó-
sétől, a hittel együtt és ebben adva van a hittannak teljes 
reális kiindulási és középpontja, az üdvösség elve a maga 
objectiv és subjectiv tényezőjével. 

b.) A hittan apologetikus feladatát föntebb nem 
szorítottuk az elvi megalapításra, hanem kiterjesztettük a 

20* 
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hittani rendszer részleteire is. Kérdés: mi módon oldja meg 
a ker. hittan ezt a feladatot? 

Ez a részletekbe menő apologetikai megalapítás nem 
történhetik oly módon, mint azt a rationalismus gondolta, 
hogy a hittan a védelem érdekében közös elvi alapot keres 
a keresztyénség körén kívül álló világnézetekkel s az ezektől 
is elismert egyetemes igazságokból igyekszik levezetni a 
sajátlagos keresztyén igazságokat. Ha lehetséges volna a 
sajátlagos keresztyén igazságokat a nem keresztyén világ-
nézetektől is elismert egyetemes igazságokból leszármaztatni, 
világos, hogy a különös isteni kijelentés elvesztené jelentő-
ségét s végre a keresztyén vallásnak le kellene mondania 
úgy absolut, mint positiv jellegéről. — De az sem lehet a 
részletes apologetikai megalapításnak helyes módja, hogy a 
keresztyén igazságokat olyanokként igyekszünk feltüntetni, 
mint a melyek az épen divatos philosophiával conformisak. 
Az ily törekvés nem vezethet sikerre compromissumok nél-
kül különösen a keresztyénség részéről, sőt megeshetik, 
hogy a keresztyén hittan csak „tömlőjévé·1 lesz a philoso-
phiának. Az ily fúziónak nem lehet más eredménye, mint oly 
keverék, mely sem theologiának, sem philosophiának nem 
illik be. Vestigia terrent. Ilyesmi történt pl. a Hegel-féle 
philosophia virágkorában (Daub, Marheineke·, egészen 
hasonló ehhez az az erőszak, melylyel Philo a mosaismust 
és a platonismust igyekezett összeegyeztetni) s következése 
az lett, hogy az a philosophia szétszakította a tömlőt: Strausz 
„hit tana" ! Ez egy példán is okúihatunk. Tévedés azt hinni, 
hogy a hittan valamely philosophiai rendszer ilynemű 
segélyül vételével általánosabb elismerést szerezhet magának, 
mint a melynek határát a keresztyén hit elve jelöli ki — 
tévedés, mert minden egyes keresztyén igazságot a keresz-
tyénség elvi központjából kell megértenünk ós csak innen 
ér thet jük meg. Ebből következik, hogy a részletes apologe-
tikai megalapításnak is a keresztyén hit határán belül kell 
elvi álláspontot foglalnia s ép azért e munkától csak azok-
nál várható siker, a kik a hit határán belül állanak. Ε rész-
letes apologetikai megalapítás vagy annak kimutatásában 
áll, hogy a tudomány által kétségtelen bizonyossággal meg-
állapított tények a keresztyén hit igazságaival nem ellen-
keznek (ezt kivánja különösen Nitzsch Frigyes), a minek 
correlatumaképen szabadságában áll a keresztyén hit tannak, 
a tudomány és az élet bármely köréből felölelni bármely 
tényt vagy igazságot, mely a keresztyén igazságnak megvi-
lágítására vagy a tudomány fóruma előtt való védelmére 
a lka lmas; vagy pedig — a mi elvi álláspontunkról helye-
sebbnek látszik — annak kimutatásában, hogy a tudomány 
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s a keresztyénség körén kivül álló világnézetek a világ és 
az emberi élet legmagasabb, első és utolsó kérdéseire, a lét 
nagy problémáira vonatkozólag a legtöbbször csak látszólag 
kielégítő vagy ellenmondásos hypothesiseket állítanak fel s 
hogy e problémák kielégítő megfejtése, emberi gondolkodá-
sunk véges voltához képest csak a keresztyén hit állás-
pontján (leginkább a kijelentésből merített helyes Isten-
fogalom segítségével) lehetséges. A részletes apologetikai 
megalapítás tehát ily felfogás mellett tulaj donkép csak a 
keresztyén világnézetnek különösen a világismeret irányában 
való kiegészítésére és kikerekitésére szolgál. De a keresz-
tyén hittan munkájának ezen körében sem feledkezik meg 
a keresztyén igazságnak, a ker. világnézetnek vallásos-
erkölcsi jellegéről s azért nem botránkozik meg azon, ha a 
keresztyénség körén kivül állók a világot „más szemmel 
nézik." A keresztyén alapmeggyőződéshez való következetes 
ragaszkodás és annak vallásos-erkölcsi jellegébe való mélyebb 
belátás biztosithatja egyedül a hittan számára az eltérő világ-
nézetekkel szemben a kellő biztosságot, elfogulatlanságot ős 
türelmet. * * 

* 

A részletekbe menő apologiát a különböző hit tanok 
sokszor elhagyják; de mi a föntebb jelzettértelemben mégis 
szükségesnek ta r juk , s ilymódon az egyes tanok a hit tan 
különböző jellemvonásainak megfelelően négyféle (bibliai, 
dogmatörténeti, rendszeres és apologetikus) vagy — ameny-
nyiben az illető tan oly egyetemes jellegű problémával köz-
vetlen összefüggésben nincs — csak háromféle tárgyalás alá 
esnek. Azért végül fel kell vetnünk azt a kérdést : minő 
viszonyban állanak egymáshoz ezen különböző tárgyalás-
módok? Lehetőleg egybeolvaszszuk vagy szétválaszszuk-e 
őket? 

Ε kérdés eldöntése egyrészt a hittan mivelojének sys-
tematikai tapintatától, másrészt a keret nagyságától függ. 
Ha a keret kisebb, az egyik vagy másik tárgyalás-mód 
megszorításával vagy mellőzésével (mellőzhetetlen magától 
értetődőleg a rendszeres tárgyalás) sikerülhet az egybeol-
vasztás ; de ez alatt mindenesetre szenved a rendszer egy-
sége ós teljessége. Ha a keret elég nagy az egész anyag el-
helyezésére, úgy a különböző tárgyalásmódok egybeolvasz-
tására törekedni módszertani hiba volna. Különösen fontos-
nak tar t juk, hogy a rendszeres tárgyalás tisztán és önál-
lóan domborodjék ki, nehogy elveszítse sajátlagos meggyőző 
erejét. 

De ha e tárgyalásmódokat elválasztjuk egymástól, az a 
kérdés áll elő: mily sorban következzenek egymásután? 
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Lehetőségként 3 esetet jelölhetünk meg. Kiinduláspontul 
szolgálhat minden egyes tan tárgyalásánál vagy a bibliai 
tan, vagy az egyházi tan, vagy a hittan előadójának szemé-
lyes hitbeli meggyőződése, melyből a „rendszeres" tárgyalás 
közvetlenül folyik. Azonban ha a hittannak első és főfeladata 
— a mi kétségtelen — a keresztyén hit tar talmának rend-
szeres kifejtése, a mely feladattól függ a hittannak a rend-
szeres theologiában való helyfoglalása: úgy mindenütt a 
rendszeres tárgyalásnak kell előtérbe lépnie ős ezt követi a 
bibliai, dogmatörténeti és (a hol szükség van reá) az apolo-
getikai tárgyalás, mint a rendszeres kifejtésnek „megalapítá-
sa". Az itt kifej tet t formai követelményeknek leginkább 
megfelel Oeitingen dogmatikája, mely e tekintetben mintáúl 
szolgált. 

A keresztyén hittan történeti positiv és szabad tudo-
mányos jellegének ily viszonyba hozatalával, azt hisszük, 
teljesen megfelelünk nemcsak az egyházi, hanem a józan 
tudományos követelményeknek is, a melyek a keresztyén 
hittanhoz mint rendszeres theologiai tudományhoz fűződnek 
és e meggyőződésben elitélünk minden oly célzatos törek-
vést, mely a hittannak e két főjellemvonását egymással 
ellentétbe helyezi s a vélt vagy csinált ellentét alapján a 
theologiai tudományszervezet egységét megbontja vagy 
tudományos színvonalát leszállítja s jelenkori nagy feladatai-
nak teljesítésére képtelenné teszi. 

* * 
* 

Ezekben igyekeztem meghatározni a keresztyén hittan 
feladatát, alapelveit és főtulajdonságait. Elnagyolt tervrajz-
ban ellőttünk áll a keresztyén hit tanépülete, melynek alap-
köve és fundamentoma kell, hogy szintén az legyen, a ki a 
fő : Jézus Krisztus. De bármennyire igyekszünk is ez épü-
letnek alap- és tervrajzát megállapítani, arra az örökkévaló 
fundamentomra bármely jó tervrajz dacára is lehet építeni 
nemcsak aranyat, ezüstöt, drágaköveket, hanem fát, szénát, 
pozdorját is. Csak azt ne feledje senki, a ki épit, hogy 
„mindenkinek munkája nyilván lészen, mert ama nap meg-
mutat ja ." 

Pröhle Károly. 



Az egyház Augusztinus tanrendszerében. 

Az új-szövetségnek a Krisztus nyilatkozatait tartalmazó 
pontjai között egyike a Iegvitatottabbaknak az, a mely az 
egyházról szól, t. i. a Máté: XVI. fej. 18-ik verse, a melyet 
ismert fordításunk Károlyinál így ad vissza: Én is mondom 
neked: Te Péter vagy és ezen a kősziklán építem fel az 
én anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vehetnek 
azon diadalmat. 

Vitatkozni a fölött szoktak e versnek szavai közül, a 
mi az egyházat, az anyaszentegyházat jelenti, részint ma-
gában, részint vonatkozásában, egyfelől építtetésében, más-
felől alapjának diadalmat biztosító voltában, a melyhez 
járulnak még egész természetesen a 19-ik versben fog-
laltak is, mint az u. n. egyházi kulcshatalom biztosításának 
nyilatkozatai, szólván az üdvözítő eképen : es neked adom 
a mennyek országának kulcsait és valamit megkötő-
zéndesz e földön: a mennyekben is kötözve lészen és vala-
mit megoldándasz e földön: a mennyekben is oldozva 
lészen. 

Az egyháznak, a Krisztus anyaszentegyházának az 
eszméjes alapíttatása Péter apostol egyéniségével, személyi-
ségével van itt összekötve s azzal áll és esik, mondják a 
római hitűek ! 

A Péter lelkében s a mindenki lelkében felébredő s 
kifejezésre ju tó benső, odaadó, bizodalmas, tántorithatlan s 
hegyeket is mozgatni képes hit és az egyház egysége Krisz-
tussal együtt az alap . . . mondjuk mi protestánsok. 

S hogy az ős-régi felfogások körében tájékozódva álla-
pítsuk meg, kiknek van igázok: a rómaiaknak-é, vagy pedig 
n e k ü n k ? . . . a nagy Augusztinus iratait vettem vizsgálat 
alá, hiszen az egyházról olyan sok szó esik napjainkban s 
a földi egyházat olyan sokan akarják protestáns állásponton 
is azonosítani a láthatatlannal. 

A legmagasabb fokú érdeklődéssel fordulhatunk tuda-
kozódásunkkal Augusztinus felé: mit mond ő, — mit hirdet 
ő ? Mondja-e, hirdeti-e a Péter személyiségének egyetlen s 
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kizárólagos voltát, — vele áll és esik-e Augusztinus szerint 
is a Krisztus anyaszentegyháza? 

Tegyük azért fel a következő kérdéseket s azokra 
keressük a feleletet Augusztinusnál: 1. mi az egyház? 2. k ik 
a lkot ják az egyházat? 3. mi az egyház hivatása és cé l j a? 
4. a földi egyház-é az igazi egyház? 5. mi az összeköttetés 
az egyház és Péter, valamint a többi apostolok közöt t? 

I. Mi az egyház f 

Augusztinus erre a kérdésre a feleleteknek egész özönét 
ad ja különböző irataiban s a feleleteket még szaporítják a 
jelképzésekre való hivatkozások, a melyekből teljesen ki-
tetszik, hogy a nagy egyházi atya az u. n. tipikus Írás-
magyarázatnak volt a megvalósítója mindannyiszor, vala-
hányszor az egyházról volt szó, a melyet minden ó-szövet-
ségi szebb, megkapóbb történettel s minden nagyobb, jelen-
tősebb s fontosabb személylyel összeköttetésbe hoz. 

Mi az egyház ? 
Vegyük sorra az egyes kötetekben található feleleteket 

s állítsuk azokat egymás mellé! 
Az egyház a keresztyének legigazibb anyja a kiben 

minden jóság és tökéletesség jelen van s általában anya, 
a kinek emlői az ó- és új szövetség. 

Az egyház a Krisztus teste?) s mint ilyet érték az üldö-
zések s megpróbáltatások, — de a Krisztussal összeköttetés-
ben az egyház egyszersmind menyasszony3) is és általában 
eljegyzett is, sőt feleség is,4) a kiről mint ilyenről mondja 
Augusztinus a kulcs hatalom birtoklását. 

Az egyház az Istennek ülőhelye,5) tehát tulajdonképen 
annyi, mint az ég s így ki ter jed az egész földre Nem külön-
ben szent hegye 6) is az egyház az Istennek, valamint para-
dicsoma1) is, és egyszersmind királysága 8) is úgy azonban, 
hogy a paradicsom is, és a királyság is általában is veendő. 

Az egyház szűz9) is, kőszikla 10) is, s az egyház maga 
a főpap ruhája,11) valamint a Krisztus ruhájának szegélyét 
érintő nő is12) vagyis ár tat lanság is, szilárdság is, külsőség-
ben jelentkező is ós a bűnben Isten után sóvárgó i s ! Szűz 
volta meddőséget is jelent, de csak abban az értelemben, 
hogy nem szült addig, mig el nem terjedt, — 12") nő voltában 
a vérfolyásosság is jelentős, mert a jövő egyházának képe 
az a pogányok közül.12") 

Az egyház sokszor: Istennek nyája, Istennek akla 
Istennek juha,13) nem különben sátora,1*) azonban a Nóé 

') I. K. 895. 1. IV. 1094. - *) II. 863, 571. - 3> II. 559. - 4) III. 12. 
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bárkájais, s általában bárka, a melyben a szentek őriz-
tetnek.1") 

Az egyház szőllőtő?) ós villám?) amaz : ültetés, emez 
világítás! Az a földet elfoglalja, — ez jelzi az éjszakát és 
felhőket s tündöklést támaszt. 

De ismételten is Istennek háza az egyház, valamint 
öröksége is, — továbbá hely, a melyben polyva és szem 
együtt vannak, — erősség s mint ilyen Istennek az az 
országa, a mely hegyen épül t s nem rejtethetik el, — 
azon kívül pedig menhely is az eretnekségek s szakadár-
ságok ellen. 

És ha az egyházról előbb az mondatott, hogy égbolt, 
akkor jogosan mondhatja ezt is Augusztinus: az egyetemes 
egyház·, hold, s annak egyes részei: a csillagok; amaz a 
szellemi világoskodást jelenti általában, — emezek annak 
részszerint való megnyilatkozását tartalmazzák; az általános-
ság is és a részszerintisóg is az egyházra, mint Isten földjére 
vonatkozik s mint Istennek, az Úrnak szentséges palotájára, 
a mely egyszersmind az igazságnak is szilárd oszlopa és 
erőssége. 

Ismétli Augusztinus az anya fogalmat harmadszor is, 
de a /eáwynyal összeköttetésben eképen: leány az egyház 
örökség folytán s anya elsősége folytán.*) Mint anyát 
szeretnünk kell 5) s az Isten, mint atya áll vele szemben s 
bár az egyház anya, mégis egyúttal szolgáló leánya is az 
Istennekc) s mint ilyet édeskésen gerlicének7) is nevezi 
Augusztinus, a ki azonban nemcsak szűznek, nemcsak meddő-
nek, nemcsak anyának tudja az egyházat, hanem egyszers-
mind: özvegynek8) is azért, mer t távol van a vőlegénye: a 
Krisztus, a kinek pedig az egyház teste is ós temploma is, 
háza is és országa is, lévén Krisztus az egyháznaka feje, lakója, 
megszentelője és királya9) s a Krisztus egyháza feleség, 
anya, fiak és leányok együttesen.9*) 

És vájjon hiányozhatik-e a kérdésre adott feleletek 
sorából ez: az egyház: hajó?10) hiszen ez hozzátartozik 
magához a jelleméhez, a mely az élet-hivatásnak mozzanatai-
ban jelentkezik. Az azonban már messze menő felelet, a 
mely szerint az egyház a Krisztus ruhája n ) mert bár az 
indokolás érdekes, t. i. ruha azért, hogy tiszta legyen s a 
szennynek nyomát se találjuk r a j t a s azért, hogy redő, össze-

s) III. 834. - β) III. 377. - ') u. ο. — 8) III. 816. - 9) III. 863. IV. 526. 
VI. 1126. - 10) III. 893. - " ) III. 601. - 12) III. 816. — «») IV. 27. IV. 
695. — 1S) IV. 1226. - ") IV. 26. — 

*) IV. 449. " ) V. 173. - 2) IV. 1106. - ') IV. 325. - ") VI. 951. — 
6) VI. 198. - 6) VI. 198. ') VI. 388. — 8) VI. 10H8. VI. 894. - 9) VI. 884. 
9a) VI. 845. VII. 221. — ,0) VI. 256,485. - " ) VI. 904. 
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gyűrődés se legyen ra j ta s így el terjedtnek kell lennie : mégis 
bizarr a felelet, mert nem természetes vonatkozási·. 

Mint hajó a viharban hányt-vetett,1) vagyis biztos 
járása nincs, hanem üldözések között fut ja pályáját s ha 
üldözések között él az egyház, az egyházi atya hasonlítgató 
ereje tüskék, tövisek között levő földnek, Isten földjének 
is nevezheti, a minthogy nevezi is.2) És ha föld az egyház, 
lehet élőfa 3) is, különösen ha a termés, az áldás eszméjét 
Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kö t jük össze. 

Nem marad ki a kősziklának nevezéssel kapcsolatban a 
a kősziklának értelmezése sem a tanrendszerből s az Augusz-
tinus álláspontjának antipapistikus jellegét egész határozottan 
eldönti ez a nyilatkozata: az a kőszikla, a melyen igérte 
a Krisztus az egyház felépítését, maga a Krisztus4), tehát 
az egyház és Krisztus egysége a Krisztuson való felépítést 
foglalja magában s nem a Péter apostol személyiségének 
jelentőségét. Az egyház kőszikla, erősség, menedék, mert 
nem ember, a kin épült, hanem Krisztus.5) Krisztus vőlegény: 
az egyház menyasszony, ama nélkül nincs ez, mer t senki 
sem lehet menyasszony vőlegény nélkül. Az épület nincs alap 
nélkül; ha a Krisztus a fő: neki kell lenni az alapnak is s 
ha az egyház menyasszony: menyasszonysága szűzeségéből 
fakadó tartozik lenni s azért szűz, de termékeny szűz az 
egyház.6) Hogy királyné 7) is. — hogy ország is általában, 
hogy új Jeruzsálem a mennyből alá,szállva, — Sión és Jeru-
zsálem, sőt paradicsom 8) is: ez mind csak fokozása a nagy-
ságnak, a szépségnek, a bőségnek, gazdagságnak, mert az 
egyház nagyság s mindenek fölött szépség! 

Azonban az egyház maga a kegyelem vagy kegyelmi 
tény, mert kegyelem létesítésére9) s a kegyelem igéjének 
hallgatására van szervezve10) s mint ilyen tulajdonképen: 
lélek szerint való Israel,xx) a mely az egy Isten tiszteletére 
van rendelve,12) hogy aztán hajléka 13) legyen a Krisztusnak 
és királyságau) és temploma a teljes Szentháromságnak,15) 

Végül az egyház köpü,16) a hol a lelki méhek mézet 
gyűjtenek, hogy boldogság, békesség és idvesség legyen a 
birtokuk. 

A jelképezések tömegéből a következőket ta r tom nagy-
jából elsorolandóknak: 

Az egyházat jelképezi a paradicsom, főként az Énekek 
Éneke IV. r. 12. v. szerint;17) valamint a Nóé bárkája is; 

') VII. 412 - 2) VII. 22. VIII. 1678. - ') VI. 915. - *) VIII. 1097. 1194. 
- 5) VII. 416. - β) VIII. 1619. - ') IX. 629. - e) IX. 629. 449. — 9) IX. 781. 
— I0) IX. 47. — ") IX. 684. — 12) XI. 594. — 1S) XI. 293. XVI. 832. -
") XI. 378. - ,5) XI. 599. - 1β) XVI. 1142. — " ) I. 846. 
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mint a Noé bárkája az özönvízben, úgy úszik az egyház is 
ebben az életben.1) 

Jelképe az egyháznak az ég2) is, mint a mely Istennek 
a lakóhelye,— de jelképe: a Jette leánya,3) a Gedeön arany 
tőre,*) a Pharan hegy5) a zsidó-főpap ruhája G) a szőllőtö,1) 
a villám8) Mária és Márta9), e két utóbbi úgy, hogy Márta 
szivébe véve a Krisztust: most szolgál neki, — ez a földi 
egyház, — Mária pedig nemcsak most szolgál, hanem a jövő-
ben is s így a mennyei, az örök egyház jelképe. 

Az ember maga is jelképe az egyháznak, mert a Krisz-
tus egyháza olyan, mint az ember: először iljú s aztán az 
időben erőben megvénhedik10) Az olajjal Kristust megkenő 
nő is az egyházat példázza.11) És az a meggyógyúlt beteg12) 
is, a ki egy maga jöt t ki a Bethesda-tavából egészségesen 
nem mást jelképez, mint az egyházat, a melynek földi képe 
a Sionban van, mennyei képe, mint leendő egyházé: a fő-
helyben: Jeruzsálemben.13) 

Éva,li) Rebeka,™)Ábel,™) ÉnochÁbrahám,™)Lóth"): 
mind-mind az egyház jelképei, hiszen az egyház olykor csak 
Ábelben, Énochban, Ábrahámban, Lóthban volt meg, olykor 
csak a Nóé és Lóth házában20). 

A próféták Ígéreteiben mindig jelképezve volt az egy-
ház is,21) — valamint abban az áldásban is, a mely a Nőé 
fiainak szólt: az egyház volt jelképezve,22) a mint meg volt 
ígérve az ^Ábrahám megoldatásában 23) 

De Adám is jelképe az egyháznak épen úgy, mint Éva,24) 
valamint Sáraib) is, de leginkább dél-királynője,36) nemkülön-
ben Pharao leánya27) a ki Mózest megtalálja és felnevelteti, 
és az az özvegy asszony, a ki Illés prófétát gondozza28). Nem 
maradhatván ki a jelképek sorából maga a zsidónép sem, 
mert : Ábrahám, Izsák, Jákob és a zsidónép által, mint 
ßak által van az egyház jelképezve,29) 

* 
* * 

íme ezek a feleletek s ezek a je lképek tartalmazzák a 
mi az egyház? kérdés megoldásának lényegét Augusztinus 
tanrendszerében, a melyekből nyilván kitetszik, hogy a nagy 
egyházi atya u. n. kánon-jogi meghatározások tömörségével, 

>) II. 900 V. 58. — 2) III . 834 . — 3) III. 8 1 5 - 1 6 . - ") III. 807 . -
5) III. 762. — β) III . 601. - 7) I V . 1106. — β) IV. 325 . - 9) IV. 337. — 10) V. 
377. 594. 977. — " ) V. 64. - 12) V . 971. - 13) V. 66. - 14) VI. 8 3 1 . -
15) VI. 832. - 16) VI. 851. - " ) VI . 851. - 1β) VI. 851. - '») VI. 8 5 1 . — 
20) VI. 851. - 21) X . 329. - -"-) X . 285 . - 23) XI. 4 9 5 . - " ) XVI. 1273 . — 
a5) u . ο . — 2e) u . ο. — 27) XVI . 730. - 28) XVI. 799 . — 29) XVII. 2512 . 



3 0 8 Dr. T ü d ő s Is tván. 

illetőleg körmönfontságával s esetleges tévútaival nem pró-
bál ja az egyszerű és természetes fogalmat elhomályosítani, 
hanem marad közel, egészen közel a természetes alakulásnál 
s fejlődésnél, valamint annál a felfogásnál, a mely az egy-
házat hivatásától nem téríti el, hanem mindabban meg-
jeleníti, a mi által Krisztussal való összeköttetése, Istenre 
való vonatkozása érvényesülni tartozik. 

De épen ezt eléri-é, elérheti-é az egyház? 
Hogy ezt a kérdést megoldjuk, l á s suk : 

I I . Kik alkotják az egyházat ? 

Augusztinus ezt a ké rdés t főként az általa ú. n. eret-
nekekkel szemben veti fel, a kik a földi, a látható egyházat 
valami különlegességnek tünte t ték fel a maga külső mivol-
tában is s ta lán kizárólag csakis abban, holott az igaz 
krisztusi egyháznak Augusztinus szerint nem a külsőségben, 
nem a látni valókban, hanem a belső békességben, igazság-
ban, szentségben, feddhetetlenségben, kiválasztottságban s 
elhivatásban kell állania s tagjainak ezekkel kell tündö-
kölniük. 

Kik a lko t ják tehát az egyházat? 
Már az odavetett ellentétből is kitűnik, hogy részint 

mindazok, a k ik külsőleg hozzá tartoznak, részint csak 
azok, a kik bensőleg a Krisztuséi! 

Az egyházban jók és rosszak vannakmondja azért 
Augusztinus, és a jók eltűrik a rosszakat az egység ked-
véért,2) sőt egyenesen el is kell tűrni a rosszakat.3) 

Sok polyva, sok konkoly van a szem, a mag mellett4) 
az egyházban s vannak elesettek,5) vannak elveszettek,6) 
vannak kik munkásságukkal árulják el egyház-tagságukat. 
Azonban épen ez a munkásság aztán különböző alkotó-tag-
ságot jelent s természetesen ez a munkássagi rend azt a kér-
dést is magában foglalja: kik alkotják az egyházat? Ε szerint 
három rendbeli ember van az egyházban, t. i. vannak, a 
kik a nyugalmat, a tétlenséget választják s ez a munkás-
ságuk·, vannak, a kik világi dolgokért munkálkodnak s 
vannak, a kik úgy dolgoznak az egyházban, mint az Isten 
földjében7): Teljesen ennek felel meg ez a másik nyilat-
kozat is : vannak, a kik a magukét keresik az egyházban 
s nem a Krisztus dolgait s ezek juhokat, barmokat és 
galambokat árulnak?) 

II. 1010. IV. 445. IX. 699. 700 X. 313. XII. 458. 459. 461. 469. 
XVI. 639. - 2) II. 130 140, 162. 318. 322. - 3) II. 321. 397. - *) II. 189. 
V. 51. 58. XII. 7. — 6) II. 854. — 6) II. 850. - ') IV. 356. - 8) IV. 491. 
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Tehát az egyházat a lkot ják a restek, az önmagukért 
dolgozók és a Krisztust keresők és tisztelők. 

Rosszak és jók, — igazak és hamisak,1) munkások és 
munkátlanok, Krisztust keresők és szeretők s Krisztust 
gyűlölők vannak az egyházban! 

Ez egy általános tétel, a mely a földi egyháznak minémű-
ségét igazán mutat ja be, holott az egyházat alkotóknak 
más fogalmát hiszi ós vallja s hirdeti is Augusztinus, a ki 
oda sorozza ugyan, a mint látszik, a hamisakat, a rosszakat, 
a tökéletleneket az egyházat alkotók közé, de egyúttal hir-
deti azt is, ós ez a tulajdonképeni egyház-tagsági fogalom: 
az egyházhoz azok tartoznak, a kik hivők voltak, a kik 
hivők és a kik hivők lesznek?) valamint ezt i s : az egy-
házat a szentek alkotják3) s mint ilyenre szól az a hason-
la ta : az egyház olyan a rosszak között, mint a liliom a 
tövisek között4) — s mint ilyennek a szépsége mondható 
immáron csodálatosnak5) 

A rosszaknak az egyházban való szereplésöket s így 
az egyházhoz való tartozásokat Augusztinus szerint, semmi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a rosszak rossz élete 
az egyházban: az Istenházát tolvajok barlangjává teszi.*) 
Pedig ezzel ellentétesnek látszik az a másik nyilatkozata, 
a mely szerint jó cselekedetek, tehát jókat cselekvök is 
csak az egyházban vannak, mert, a mint mondja : azok a 
jó cselekedetek, a melyek az egyházon kívül vannak: 
haszontalanok;7) de ez természetesen más irányban fontos, 
t. i. annak az erkölcsi felfogásnak a szempontjából, a melyet 
épen Augusztinus emel érvényre: az egyházon kívül nin-
csen üdv,8j hanem kárhozat.9) Ámde ezen a helyen az 
érdekel bennünket, hogy kik alkotják az egyházat s ebből 
a szempontból a rosszak rossz élete azt jelenti, hogy a 
rosszaknak az egyházzal szoros összeköttetésük van annyira, 
hogy azoknak rossz cselekedete az egyházat hivatásától 
eltéríti. Mit jelent ez ? Azt, hogy Augusztinus tisztán lá t ja 
a földi életnek a mennyeihez viszonyított alárendeltségét, 
tökéletlenségét s így bár az egyházat a maga fogalmában 
s eszméjében nagynak, szentnek t a r t j a : földi megvalósulá-
sában a korlátoltságot, a tökéletlenséget, a hamissággal való 
szövetkezést nem: csupán együttjárást kell róla meg-
állapítani ! 

Épen ebből folyólag sokat jelent az, hogy Augusztinus 
k imondja : az egyház lelkiekből és testiekből áll épenúgy, 

») IX. 40. — 2) V . 806. — s) VI . 1162. — 4) VI. 985. — 6) VI . 436. — 
«) V I . 870. - ' ) VI . 104. - 8) XVII . 2292. 1601. - 9) X V I I . 1601. 
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mint mennyből és földből! ') S talán még többet jelent ez: 
az egyházat alkotják olyanok, a kik nem az egyházéi, 
mert ha megpróbáltatnak, elhagyják az egyházat?) a mely 
nyilatkozatnak érdekes függeléke az egyházon kívüliség el-
vének ellentétét tartalmazó eme pontja : vannak, a kik az 
egyházéi, bár rajta kívül vannak.3) Bizonyság ez a mellett, 
hogy Augusztinus az egyházból kirekeszt, bár hozzá tartozik, 
mindent, a mi rossz s az egyházhoz hozzávesz minden jót, 
bár az egyházon kívül van, jóllehet az egyházon kívüli jónak 
nincsen ér téke a szemében annyival is inkább, mert kimondja, 
hogy az egyházon kívül nem lehetnek jók.3") 

Természetesnek kell tartanunk, hogy az egyházhoz 
tartozó rossz egyéneknek rossz cselekedetei ellen tiltakozik 
Augusztinus és azért mondja ezt: az egyház nem ért egyet 
a rosszak cselekedeteivel, de eltűri azokat.*) Ez az eltűrés 
is azonban csak abban az értelemben veendő, hogy az egy-
házat úgy sem szennyezvén be a rossz keresztyének bűneid) 
tehát azok eltűrése megtörténhetik, hiszen azok a bűnök 
nem is tar toznak az egyházra.5") 

Hogy az egyházat erősek és gyengék is alkotják6) s 
amazokat kemény eledellel, emezeket csak tejjel táplálják, 
természetes felvétel — de azok is, és ezek is abból a szem-
pontból veendők, hogy elhivattak, elválasztottak, mert az 
egyháztól semmiképen sem választhatók el azok, a kik 
praedestináltak.7) 

Az is természetes aztán végül, hogy szellemiek és ér-
zékiek által alkotottnak is mondja Augusztinus az egyházat,8) 
mert mindazok, a kik jó t cselekesznek, tehát jók : szellemiek. 
s mindazok, a kik rosszat művelnek, tehát rosszak : érzékiek. 
Ezek az érzékiek, rosszak, hamisak igazság szerint nem is 
tartoznak azután másként az egyházhoz, mint testileg, külső-
leg; lelkileg pedig kívül állanak rajta,9) vagy másképen 
szólva: bár bent vannak az ilyenek, a kik hallják Krisztus 
beszédeit, de nem cselekszik.10) 

Pedig az egyházat alkotó mindenféle tagok egyenlő 
jogokat gyakorolnak! Sőt épen a szent, a legszentebb dol-
gokban is együtt já rnak a jók és rosszak, mer t : a rosszak 
a jókkal együtt eszik és iszszák az Úr testét és vérét.11) 
Azaz : az egyháznak minden dolgában részt vesznek külsőleg 

*) VI. 921. — 2) VI. 541. XII. 157. 159. a hol egyenesen ez van: az 
egyházban sokan vannak, a kik nem tartoznak hozzá. — 3) VI. 541. — 3») XII. 
681. IX. 40. - 4) VI. 985. VII. 30 -31 , 34. — δ) VI. 984. »>>) XII. 340. 343. -
β) VIII. 1445, 1488. - ') XII 545. — 8) XVI. 684. — 9) XII. 217. — 10) XII. 242. 
" ) XII. 749 Ez a nyilatkozat azonban az ú. n. oltári szentségre nem vonat-
koztatható, mert köztudomású tény az, hogy A. a mise áldozatot nem ismeri. 
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a rosszak is, de bensöleg, lelkileg nem, a mi természetesen 
azt is jelenti, hogy az igaz egyházat csak bensőleg, lelkileg 
egyház-tagok alkotják, a kik iránt az egyház is azt a köteles-
séget teljesíti, hogy lelkileg táplálja őket, mint olyanokat, 
a kik a hit által mintegy vele egy testté váltaké) 

Hogy az egyházat alkotók aztán mind egyenlők-e, vagy 
a szolgálat teljesítése szempontjából talán valamely különb-
ség is érvényesül: erre nézve ez a nyilatkozat ad felvilágo-
s í tás t : a.z egyházban 4-féle felsőbbségi nem van, t. i. püs-
pökök, presbiterek, diakonusok, és a hivők rendje?) a mivel 
az van kifejezve, hogy Augusztinus szerint az egyházat sokfé-
lék alkotják, de abban az egyházban, a mely a sokféleségből 
az igazat hozza felszínre, csak ezek szerepelnek a szolgálat 
végrehajtását illetőleg. Nem rend a papság, hogy felsőbbségét 
éreztesse vele, hanem az igaz egyházban a kötelességeket 
teljesítő elemek ezek, a melyek által az egyház tápláló ereje 
érvényesül, a melyet épen ezek egyesítenek az egyházban! 

Tehát egyház-alkotók mindazok, a kik az egyházban 
vannak, — de mégis csak azok az egyházat alkotók, a kik 
igazak, tiszták, elhívottak, elválasztottak és hivők. Ezek 
mellett a hamisak is élnek, működnek, szerepelnek, — az 
egyház azonban a maga igaz mivoltában általok sohasem 
ju t kifejezésre s azok az egyházat nem is képviselik épen-
úgy, mint a hogy a konkoly nem maga a búza-vetés, a mely-
ben pedig benne van, vagy a mint például a ha j nem maga 
az ember, pedig a szőr ott van az emberen! 

Finom és éles különbség-tétel az Augusztinusnál, hogy 
a valódi ós látszólagos, az igaz és a hamis egyház között 
így is megismerjük a határvonalakat. 

III. 

Mi az egyház hivatása és célja ? 

Olyan kérdés ez, a mely a két előbbi után részben 
feleslegesnek is látszik ugyan, de egyúttal természetes is, 
mert ha tudjuk, hogy mi az egyház és kik alkotják az t : 
akkor azt is tudnunk kell: mi annak a hivatása és a célja ? 
Ezért kell ezt feltennünk. 

A kérdés azonban kótségbevonhatlanúl csak egy irány-
ban fejthető meg, t. i. az igaz, a valódi egyház fogalma 
szempontjából, mert a hamis, a nem valódi egyház hivatása 

' ) X V I . 6 6 0 - 6 6 2 . — s ) XVII. 2487. 
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és célja nem tartozik ide, legfölebb ellentét kedvéért hasz-
nálhatnék fel az erre szóló meghatározásokat, s azok, mint 
következtetések jellemzők is lehetnek! — de nincs rájuk 
szükségünk. 

Az igaz egyház az, a mely a Krisztuson épül fel, a mely-
nek a lelkek Krisztushoz való ragaszkodása folytán támadó 
hitbeli ereje, mint az egyes tagok Istentől nyert kegyelmi 
ajándéka, a legfőbb ismertető jele,— a melyben tulajdonképen 
nem földi, hanem mennyei élet folyása megy végbe, noha a 
földi végesség a tökéletesség kifejlődésének is ú t j á t állja: 
végeredményileg az az isten-ország, a mely nem Θ világból 
való, a mennyiben pedig mégis e világon van, nem más, 
mint egyszerűen képviselője ama végetlen tökéletességnek, 
a mely az Istenben van meg teljességében s mert csak kép-
viselő, egyszersmind képviseletében tökéletlen is. 

Hivatása, célja azonban tökéletes! Hiszen épen az által 
emelkedik ki minden földi, minden véges, minden tökéletlen 
alkotások s intézmények közül, mert hrvatása s cé l j a : isteni 
tökéletességet elérni törekvés a földi élet küzdelmei között 
s ha az egésznek nem sikerűi, sikerűi az egyesnek, a ki 
elhívott és elválasztott. 

Épen ebből a szempontból szól Augusztinus az egyház 
céljáról és hivatásáról midőn így szól: 

Az egyház hivatása az, hogy ne csak azt hirdesse, hogy 
magát az Istent, a kinek elfogadása a legboldogabb élet, 
a legtisztábban és a legártatlanabbúl kell tisztelni, hanem 
hangoztassa azt is, hogy semmiféle teremtményt nem kell 
imádni.l) 

Tehát az Isten tiszteletére, még pedig a legtisztább s 
legártatlanabb tiszteletére való elvezetés az egyház hivatása 
úgy, hogy megóvjon a teremtmények imádásától, a mely 
méltatlan az emberhez. 

Természetesen ez az Istennel való viszonyt jelenti, a 
mely mellett érvónyesülniök kell az emberekhez való viszony 
feltételeinek is s ezért mondja Augusztinus: „a felebaráti 
szeretetet és hűséget is úgy kell az egyháznak vennie, hogy 
mindenki az egyházban találja meg bajai között a legjobb 
orvosságot.. ".2) azaz : az ember és ember között levő viszony is 
az egyházban nyerjen teljesen összhangzó kifejezést, ott 
jusson tiszta és egységes teljességre, a hol „a gyermeket 
gyermeki módon, az ifjakat erővel, az öregeket gyöngéd-
séggel gyakoroltatják és tanítják, hogy ne csak a testet, 
hanem a lelket is nézze az egyház az élet-idő szempont-
jából s a hol a nőket igaz és hűséges engedelmességre 

l) I. 895. — ') u. o. 



A z egyház A u g u s z t i n u s t an rendsze rében . 3 1 3 

nem azért kötelezik férjeik iránt, hogy a, gyönyör kielé-
gítése megtörténjék, hanem azért, hogy nemzedék származ-
zék s a férjeket nem azért állítják a nők fölé, hogy a 
gyönge női nem ki legyen játszva, hanem hogy az igaz 
szeretet törvénye érvényesüljön 

íme az egyházi atya beleviszi az egyház hivatását abba 
a^körbe, a hol az emberi társadalom keletkezésének a magja 
érvényesül! Az egyes embereknek önállóságát s ezzel kap-
csolatos hivatásukat, kötelességüket megállapítván : a közös-
ség megteremtését teszi mintegy kötelességükké s a házas-
sági viszonyban már az egyház szerepót jelöli meg, hogy 
a nőt is, és a férfit is tanítsa. 

A fokozatos kiszélesbedést ezen a ponton így eszközli 
Augusztinus az egyház hivatását és czélját illetőleg, mintegy 
az egész emberi társadalmat tartva szem előtt : 

Az egyház a gyermekeket mint valami szabad szolga-
sággal rendelje a szüléknek szolgálni s a szüléket kegyes 
hatalom folytán helyezze a gyermekek élére. A testvéreket 
a vallás kötelékével fűzze össze erősebben és szorosabban 
a vérség kötelékénél és mindenféle rokonságot és atyafi-
ságos összeköttetéseit megőrizze, a kölcsönös szeretet által 
kapcsolja össze. Tanítsa az egyház, hogy a szolgákat az 
urakhoz nem annyira a helyzet kényszerével, mint inkább 
a kötelesség gyönyörűségével kell kapcsolni s az uraknak 
az Istennek, mint közös úrnak megvizsgálása folytán kell 
készséges szivüekké válniok a szolgák iránt. Sőt az egyház 
a polgárokat a polgárokhoz, a népeket a népekhez s általá-
ban az embereket az emberekhez az első szülékre emlékez-
tetve : nemcsak valami társaság, hanem a testvériség által is 
hozzákapcsolja. Tanítania kell az egyháznak a királyokat, 
hogy a népekre vigyázzanak s intenie kell a népeket, hogy 
engedelmeskedjenek a királyoknak. Buzgón tanítania kell 
az egyháznak, hogy kiket illet tisztesség, kiket megkülön-
böztetés, kiket hódolat, kiket félelem, kiket kell vigasztalni, 
kiket figyelmeztetni, kiket buzdítani, fegyelmezni, ostorozni, 
kérve-kérni, azt is megmutatván, hogy nem kell minden-
kinek mindent adni, de mindenki iránt szeretetet kell tanú-
sítani, jogtalanságot pedig senkivel szemben sem lehet 
gyakorolni.2) 

Mi más ez, mint az egyháznak beleavatkozása, bele-
nyúlása azokba a dolgokba egyfelől, a melyek a legtitkosabbak, 
a legbensőbbek, másfelől azokba, a melyek a legnyilván-
valóbbak, a legnyíltabb természetűek. Azaz: az egyház hiva-

») I. 895. 
') I. 895. 
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tása s célja mindenütt ott lenni, érvényesülni, építőmunkát 
végezni, a hol az ember jelen van s lételét igazolja. Hogy 
pedig a legfőbb krisztusi elv ne hiányozzék: ime ezt is írja 
ugyanott Augusztinus: 

„Az ember-szeretet táplálja és erősíti az egyház 
emlőin csüngő lelkeket." Emberszeretet, felebaráti szeretet! . 
Ez az, a mit az egyháznak elengedhetlen kötelessége gyako-
rolni, hogy hivatását betöltse, célját elérje, feladatát megoldja. 
És az Augusztinus lelkében egyenesen az az eszme él, a mely 
szerint az egyházban csak igy vannak, csak így lehetnek 
sokan a vendégek, a hivatalosok, a könyörületet gyakor-
lók, a tudósok, a tiszták, a szentek, az isten-szeretetben 
annyira égők, hogy önmegtartóztatásban s a világ hihe-
tetlen megvetésében még az egyedüllét is gyönyörködteti 
őket. 

Ezzel a gondolattal egészen egybevág az, a mi az egy-
ház hivatását s feladatát egyszersmind a jobbításban, a 
tévelygők megjavításában tűzi ki, hogy azzal a világosságot 
terjessze s az Isten kegyelmét osztogassa.1) 

Kegyelem osztogatás! Tehát valóban az egyházé a 
kegyelem, mint osztogatást végző-é? 

Kérdés, a melyre a mai római egyház igennel felel, 
Augusztinus pedig csak a közvetítést jelzi, a mi az igehirde-
téssel föltétlenül együtt jár mindazokra nézve, a kik az igének 
hallgatói és megtartói gyanánt élnek. 

Igen: az egyház kegyelmet osztogat, de csak annyiban, 
hogy igét hirdet, szentséget szolgáltat s a kettőben amaz isteni 
kegyelem jelentkezik, a mely az ige adásában s a szent-
ségek szerzésében lett nyilvánvalóvá. — A hivatalos római 
egyház épen abban érvényesíti végzetes tévedését s ott 
munkálja a hamisságot, a miben és a hol a legszebb, a leg-
fenségesebb hivatás van rábízva, t. i. az ige hirdetéssel s a 
szentségekkel jobbítani s tökéletesíteni az embereket, hogy 
lássák, érezzék, hogy van isteni kegyelem, a melyre maga 
az egyház, ez a mostani tökéletesnek hirdetett egyház is 
rá van szorulva különösen is, mert Augusztinus szerint az 
egyháznak mindig ezt kell imádkoznia: bocsásd meg a mi 
bűneinket!2) 

Az egyháznak hivatása s feladata, hogy a Krisztus 
benne éljen! A hol a Krisztus, ott az ő egyháza s nem a 
hol az egyház, ott a Krisztus!Ά) A hol a Krisztus nincsen, 
ott csak tévedés vagyon.*) 

Krisztus által van egyház, az egyház által nincs Krisztus, 
hanem a hol a Krisztus ot t van: ott az ő egyháza is virág-

') I. 955. — ') I. 55. - 3) 395. - *) V. 67. -
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zik, mert az egyház nem más, mint a Krisztus oltárával 
való egyesülési) S ez az egyesülés teszi kötelességgé a 
térítést és békeszerzést azokkal szemben, a kik elestek.*) 

Hivatás tehát a térítés is, a béke szerzés is. 
Kikkel szemben? 
Azokkal, a kik elvesztek, mert „miért ne kényszerítené 

— úgymond Augusztinus — az egyház az elveszett fiakat, 
hogy visszatérjenek, ha az elveszett fiak másokat kény-
szerítenek, hogy elveszszenek?"3) 

Elv ez, a melyet azonban félremagyarázhatni, holott 
csak a viszonosság nyer benne kifejezést. Am ha a keresztyén-
séggel szemben van térítés, a keresztyénségnek is van joga 
téríteni annyival is inkább, mert szól a parancs: „tanítsatok 
minden népet!" 

S a béke-szerzést is ebből a szempontból veszi Augusz-
tinus, megtoldván a kegyelemnek a haláltól való szaba-
dítási munkájával is, mert az egyház — úgy mond — nem 
akarja az elesettek halálát, hanem megtérését és békes-
ségét keresi."4) Az elesettek alatt nem csupán a szószerin-
tieket, t. i. az egyháztól elpártoltakat, hanem azokat is 
értvén, a kik még nem lettek az egyház tagjai. Főként 
azonban az előbbiekre irányúi ez a nyi latkozat : az egyház 
bánatát, hogy elesettei vannak, megvigasztalja egy ember-
nek a megtérése is.5) 

De általában is áll az azért, mert az egyházba azért 
lépnek be az emberek, mert ott valami örökkévalónak az 
igéretét bírják.c) Az igéret pedig: a hitnek adása,1) a mit 
azonban Augusztinus nem egyházi tulajdonnak jelez, hanem 
hivatási célnak, t. i. a kik a Krisztus egyházában élnek, 
azoknak hinniök kell a Krisztusban, mig azok, a kik a 
Krisztushoz nem tartoznak, nem hisznek ő benne, tehát 
nincs hitök. Ez annyival is inkább így van, mert a Krisztus 
egyháza nem törvénynek, hanem kegyelemnek áll alatta.*) 
És a kegyelem egyházának az a célja s hivatása, hogy őr-
ködjék a fölött, hogy világ szerint való újítások meg ne 
tántorítsák a lelkeket s a kik nem a Krisztus által békül-
tek ki Istennel, azokat elválaszsza Istentől.9) 

Hozzátartozik azonban még az is az egyház hivatásához 
és céljához, hogy a bűnbánatot gyakoroltassa, mert bűn-
bocsánat csak az egyházban van.10) Ezt a bűnbocsánat-
gyakorlást kell összekötni a kulcs-hatalom gondolattal s 
összekötvén, megállapíthatjuk, hogy Augusztinus felfogása 

*) II. 238. 330. 276. - ') II. 854. — ') II. 850. — 4) II. 854. - 5) II. 855. 
·) IV. 1133. — ') X. 68. 69. — 8) X. 333. 335. - ») XIII. 37. - 10) XVI. 1299. 
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kizárólag csak arra irányul, hogy az egyháztól elpártoltak 
visszatérése esetén van helye a bűnbocsánat gyakorlásának. 
Vagyis nem általánosságban, hanem alkalom adtán, a mi a 
mai rendszerrel s felfogással szemben nagy ellentét. Az új-
szövetség alapján kifejlődött fegyelmi eljárásnak alkalmazása 
ez, a mely nemcsak római, hanem protestáns is. Megbocsát-
tatnak a bűnök a Krisztus egyházában, mert bűnösök nem 
lehetnek az övéi, de a földi egyház imé nem tiszta, tehát 
a bűnbocsánat gyakorlása is más értelemben veendő! 

Most pedig lássuk ezt a kérdés t : a földi egyház-é az 
igazi egyház Ρ 

IV. 

A földi egyház igazi egyház voltát csak az áll í thatja 
Augusztinus tanrendszere szerint, a ki ez egyházat kizárólag 
hivatása s célja szerint tekinti. 

Hivatása és célja szerint igaz ez a földi egyház, de ettől 
eltekintve nem az, mert Augusztinus lépten-nyomon igazolja, 
hogy ez a földi egyház, a melyben bűnösök, tisztátalanok 
romlottak stb. is élnek, nem a Krisztus amaz egyháza, a 
melyet az Isten országának lehetne s kellene nevezni. 

Igaz, hogy Augusztinus szerint csak a kath. egyházban 
van igaz hit, békeség és ü d v s rajta kívül csak kár-
hozat ;2) igaz, hogy a kath. egyház az Úr sátora?) s hozzá-
tartoznak mindazok, a kik hivők voltak, a kik hivők és 
azok lesznek4) s olyan az egyház, mint a paradicsom5) 
és az egyházon kívül senki sem várhatja az örök üdvöt6) 
és az is igaz, hogy Krisztus kulcsokat adott az ő egyházá-
nak, hogy a miket megold a földön, oldva legyen az ég-
ben, t. i. a mint valaki nem hiszi, hogy az ő egyházában 
bűnei megbocsáttatnak: nem bocsáttatnak meg neki; a ki 
pedig hiszi és azokat megjobbítván, elfordul azoktól: az 
ő egyházának nyájába van beállítva s azzal a hittel meg-
javul és meggyógyúl. .7): azonban mindig ott van Augusz-
tinus általános tétele, a melyből nem enged, t. i., hogy az 
egyház e földön soha sincs hiba és fogyatkozás nélkül! 8) 
és csak akkor lesz tiszta és igaz, ha ez a földi élet 
elvégződik.9) 

A Il-ik tétel alatt , a hol arról szóltam, hogy kik alkot-
j ák az egyházat, nyilvánvalóvá vált az, hogy ez a földi egy-
ház bűnösöket is foglal magában, már pedig bűnösökkel is 

») XVII. 2292. - *) XVII. 1601. - "> VI. 1116. - ") V. 806. -
·) V. 568. — ') V. 487. VI. 353. 889. — ') III. 12. — β) II. 894. - ») II. 857. 858. 
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ellátott intézmény igaznak és tökéletesnek seminiképen sem 
tartható. Az emiatt való vádolástól óvja ugyan Augusztinus 
az olvasókat s általában tiltakozik ellene de ez nem vál-
toztat az általános igazságon, azon t. i. hogy az egyház itt 
e földön hibával és fogyatkozással van megrakva *) s épen 
e miatt protestáns felfogásnak ad Augusztinus kifejezést, a 
mikor így szól: az egyházat nem úgy kell venni, mintha 
már itt e földön igaz volna, hanem csak úgy, hogy készül, 
törekszik az lenni, hogy dicsőséges legyen majdan!3) 

Más oldalról is elárulja Augusztinus azt, hogy ezt a 
földi egyházat nem ta r t ja igaznak, a mikor t. i. kijelenti, 
hogy csak a feltámadás után lesz amaz igaz egyház, a 
melyben a hivők hasonlók lesznek az angyalokhoz +), mert 
itt e földön csak a Sión van, mint a harcoló egyház jelképe, 
mig Jeruzsálem csak a leendő egyház lesz, a mely igaz 
és tökéletes,· ) mert diadalmaskodik s úgy alakul át Istennek 
házává az Isten sátorai) Hogy új Jeruzsálemnek7) is ne-
vezi Augusztinus az egyházat, az csak a régi zsinagógával 
és törvénynyel szemben van mondva, a mint nyilván kilátszik 
ebből a nyilatkozatból: az egyház új Jeruzsálem a menny-
ből szállva le, mert mennyei a kegyelem, a mely azt léte-
sítette8) Az eddigi egyház a zsinagóga volt, a melylyel 
szemben az ú j egyház kegyelem ajándéka, eltüntetve a tör-
vényt. És ez az egyház, ez a kegyelmi egyház a földön nem 
állandó, hanem csak a mennyei egyháznak van állandósága,9) 
mert a földi egyház csak beveti a hálót, mig a mennyei 
egyház már a jobb részt választja,10) a mely a feltámadás 
után következik be.li) 

Nyilvánvaló tehát, hogy Augusztinusnál egyáltalán még 
csak nem is kisért az a gondolat, a mely a mai római egy-
házban uralkodik, t. i. hogy ez a földi egyház maga az igaz-
ság, a szentség és tökéletesség,12) — sőt a protestáns elv 
szerint való megkülönböztetés érvényesül felfogásában, a 
minthogy ez nem is lehet másképen a szentírás alapján! 

Arra a kérdésre, hogy mi az összeköttetés az egyház 
és Péter, valamint a többi apostolok közöt t? a feleletet a 
következőkben találjuk meg Augusztinusnál: 

Az egyházak, a keresztyén egyház egyes gyülekezetei, az 
apostolok leányai, a királyok leányai, a királyok királya 

') II. 405. 839. 1009. - 2) I. 11. 35. 55. - ') I. 55. - 4) III. 256. -
5)V. 6 6 , - ") V. 219. 476. VI. 888. - 7) IX. 7 8 1 , - 8) IX. 781. - ») XI. 594. 
595. — I0) XII. 706. — ") XIII. 277. — 12) Kimondván Augusztinus egyenesen is : 
az egyház itt nincs bün nélkül. VIII. 808. 
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pedig az Isten, a kié az egyház, — az apostolok pedig 
hirdettték az igazság igéjét s így születtek az egyházak, 
nem az apostoloknak születve, hanem az Istennek.1) Az 
apostolok jelentik az egyház csontjait és hősiességét,*) — 
valamint ók az egyháznak oszlopai is a prófétákkal együtt.*) 

Az egyházi atya álláspontja világos: az apostolok is, 
mint a próféták, ige-hirdetők voltak s különleges jogokkal 
nem ruházta fel őket az Idvezitő. Ige-hirdetésük nyomán 
egyházak születtek, nem az apostoloknak, hanem a Krisztus-
nak s Krisztus által az Istennek! 

Apostoli jog, a melynél fogva az egyházban apostoli 
rend keletkezhetett volna: nincs Augusztinus szerint, az 
igehirdetők mind apostolai a Krisztusnak s az Isten egy-
házának, hirdetői az igaz igének, a mely egyedüli kulcs-
hatalom, a mely nem az egyházban, hanem az igében áll.4) 

Hogy pedig az apostoli jog-rend elvét Augusztinus 
valóban egyáltalán nem ismeri, annak nyilvánvaló bizonysága 
az, hogy a tekintély elvét csak annyiban emlegeti, a meny-
nyiben egy társaságban kell lenni vezetőnek s vezetettek-
nek, de maga a vezetőség is csak egy a vezettetéssel, 
hiszen egy lélek növeli az egyházat a világon mindenütt5) 
Ä nem az egy vezetés. 

Aztán meg ám keressük csak a rend fogalmát Augusz-
tinusnál! 

ímhol: három rendje van az egyháznak, t. i. I. a bűn-
bánat, Il-ik az igazság és III-ik a dicsőség rendje, úgy, 
hogy az elsőben szabadít az egyház, a másodikban őriz, 
a harmadikban megkoronáz.Nem az apostolok, mint 
ilyenek, nem is az apostol-utódok, az igehirdetők: a rend 
alkotók, hanem igenis van az egyházban az ige által bizo-
nyos sorozat, a melyben a hit-munkálat érvényesül a ta-
gokra nézve, a kik az ú. n. egyházi üdv-rendnek lesznek 
így a részesei, mint büntetést szenvedők, megnyugvásra 
jutók és tökéletességre törekvők, vagy fájdalom és fárad-
ság viselők, kedvesség és kitüntetés birtokosai és dicsőség 
és tisztesség élvezői."1) 

Ha tehát rendről kell beszélni: im ez az, a mely Augusz-
tinusnál érvényesül! 

De mégis van más is ! 
Van úgynevezett felsőbbségi osztály (genus potestatis) 

Augusztinus szerint is, még pedig vannak szerinte is : püs-
pökök, presbyterek, diakónusok és hivők.8) 

») V. 522. — 2) V. 120. VI. 384. - ») VI. 155. — 4) VIII. 1359. 1550. — 
6) XVII. 2789. - 6) XVII. 2154. - ') XVII. 2154. — 8) XVII. 2487. 
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Azonban ez az osztály-rend egyáltalán nem több, mint 
az új-szövetségi iratok hasonló rendje, a melyben apostoli 
jog s kiváltság egyáltalán nem szerepel. Ez az osztály-rend 
a jó-rend követelménye, a mely, ha úgy te tsz ik: a külső 
tekintély érdekében is van, a minthogy tud Augusztinus 
sedes apostolica-ról is s successio episcoporum-ról i s : ' ) de 
mindkettő az elvnek, a jó-rendnek értelmében s nem egy-
házi hatalomnak és szervezetnek érvényesülésére. Különben 
is akár az apostoli széket, akár a püspökök utódlását csak 
úgy értelmezhetni, hogy az egyházban az ige-hirdetésnek 
folytonosnak ós állandónak kell lennie s az elöljáróknak is 
meg kell az utódaikat tenni, mert e nélkül nincs jelentősége 
épen annak az egyháznak, a mely apostoli ige-hirdetéssel 
jö t t létre s felügyelők oda helyezésével kezdte meg műkö-
dését. Aztán meg ha áll, minthogy Augusztinus szerint is 
gyakorlandó, az egy ház-fegyelem 'Ό: akkor az apostoli szék 
egyházi-szék, a mely előtt kell a fegyelmezési eljárásnak 
végbe mennie s a püspök utódlás is ebben az értelemben szól. 

A Péter elsőségét állítja ugyan Augusztinus is :3) de 
az az elsőség nem pápai s apostoli hatalom, hanem a 
nyilatkozattétellel minden többit képviselő apostolnak a 
megbecsülése, a minthogy a petra szó is Augusztinusnál 
magát Jézust jelenti, a kin felépül az anyaszentegyház s a 
kibe vetett hitnek kell élnie minden igaz Krisztus köve-
tőben. — S ezzel a pápai előjog elesett! 

* 
* * 

A római egyháznak nincs sem oka, sem joga arra, 
hogy Augusztinust s az ő felfogását használja fel az egyedül 
idvezitő egyház fogalma s valósága érdekében. A földi egy-
ház tökéletlenségéről ma sem szólhatunk protestáns állás-
ponton sem erősebben Augusztinusnál s ha erősen szólunk: 
a dics-fény eloszlik s a földi egyház nem isten-országa, a 
minthogy nem is az! 

Dr. Tüdős István. 

l) X. 81. — ») II. 166. 
' ) VII. 416. XII. 125. 



Az egységes liturgia kérdéséhez. 
II. 

Lássuk most már az első cikkünkben elmondottak 
után, hogy milyen lenne magyar ev. ref. egyházunkban az 
egységes, a mindig elvi alapokon álló liturgia. 

A mi először is köznapi istentiszteleteinket illeti, a 
mennyiben az talán mindenütt egy éneklésből, majd a lel-
kész közreműködésével egy rövid előfohászból, imádságból, 
úri imádságból s megáldásból áll, a melyet ismét a gyüle-
kezeti énekles követ, ezen teljesen liturgiái istentisztelet s 
annak ilyetén beosztása ellen semminemű kifogást nem 
emelhetek, sőt azt egyedül így tudom jónak gondolni. Az 
itt-ott még mindig szokásban levő diktálást kifogásolhatom 
pusztán, bár mindenesetre jobbnak tar tom azt, ha a gyüle-
kezeti tagok diktálás után énekelnek, mint ha diktálás nélkül 
hallgatnának, tehát ha az istentiszteletnek ebben a részében, 
hol a gyülekezeti tagok tevékenysége a legnagyobb mórték-
ben szokott és tud megnyilatkozni, teljesen passiv szerepet 
vinnének. 

Ha a köznapi istentisztelet bibliamagyarázattal van 
összekötve, a mely bibliamagyarázatnak nem túl rövidnek 
ugyan, de mindenesetre rövidebbnek kell lenni egy vasár-
napi vagy ünnepi egyházi beszédnél, az ilyen istentisztelet 
sorrendje véleményem szerint a következő lenne: 1. ének-
lés; 2. előfolxász; 3. imádság; 4. a szöveg felolvasása s meg-
magyarázása; 5. úri imádság; 6. megáldás; 7. éneklés. Ha 
csak egy imádságot és egy úri imádságot veszek be az 
ilyen, már nem pusztán liturgikus köznapi istentiszteletbe, 
azért teszem azt, mert nem akarom elfelejteni, hogy a hét 
munkanapján tar t juk azt, a mikor tehát túlhosszú ideig nem 
szabad templomban tar tanunk a dologköteles gyülekezeti 
tagokat, de meg az ilyenformán berendezettt istentisztelet 
is teljesen kerekded és egységes; s megvan benne mind az 
az elem, a mely nélkül egy gyülekezeti teljes istentisztelet 
egyáltalában nem gondolható el. 

A köznap délutáni istentisztelet a maga liturgiái egy-
szerű részleteiben a fentebb már elmondottak szerint egy-
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szerűen csak éneklésből, előfohászból, imádságból, úri imád-
ságból. megáldásból és éneklésből, tehát oly részekből állhat, 
a melyekhez hozzátenni, s a melyekből bármit is elvenni 
egyáltalában nem lehet. 

A vasárnapi és ünnepi istentiszteletek sorrendjéről 
már többet kell mondanom. 

Mindenekelőtt határozottan és föltótlenül kárhoztatom 
és elitélem azt a hazai egyik-másik református gyülekeze-
tünkben meglevő szokást, a mely abban áll, hogy az isten-
tiszteletet megelőzőleg, mondjuk 3/49-től 9-ig az énekvezér, 
vagy esetleg egy diák által a gyülekezeti tagok templomba-
vonulása alatt bibliát olvastatnak, a melyre az emberi ter-
mészet gyarlóságánál fogva senki sem hallgat, hanem mindenki 
csak a templomba jövőket nézi és bírálgatja, s a bibliolva-
sást, akár elértek az olvasni kezdett szakasznak végéhez, 
akár nem, akár bevégezték a megkezdett mondatot, akár 
nem, félbeszakítják azonnal a mint az istentisztelet rendes 
idejének pillanata elkövetkezvén a harang megkondul. Ez 
profanatiója, megszentségtelenitése, vagy mindenesetre nagy-
mérvű lekicsinylése a bibliának, olyan rossz szokás, amelyet 
mindenesetre mellőznünk kell a jövendőben, a mikorra álta-
lánossá vált már az az óhajtás, sőt akarat , hogy istentiszte-
leteinket elvi alapokra helyezve rendezzük be. 

Ennek előrebocsátása után lássuk már s indokoljuk 
azután, hogy milyen lenne óhajtásunk szerint egy vasárnapi 
vagy akár ünnepi istentisztelet. Gyülekezeti éneklés han-
gozzék föl mindenekelőtt, a melyet a gyülekezeti énekvezér 
vagy tanító vezessen. Két dolgot sietünk itt megjegyezni. 
Az egyik az, hogy mi igen szép szokásnak tar t juk, ha az 
énekvezór vagy tanitó által vezetett rendes istentiszteletet 
megelőzőleg a gyülekezet tagjai, vagy közülök többen egybe-
gyülekezvén, valamely énekelni jól tudó gyülekezeti tagnak 
vezetése mellett már magukban is énekelnek; a másik az, 
hogy a gyülekezeti éneket, az általa tartandó egyházi be-
széd tartalmának megfelelőleg, úgy a mint ezt első cikkünk-
ben elmondottuk, mindenesetre magának a lelkésznek kell 
megállapítania, vagy azt az énekvezérrel közösen előre 
megbeszélnie. Az istentisztelet rendje tehát a következő 
lenne: 1. éneklés, a mely két részből áll, egy felálló és egy 
közönséges ének elzengéséból; 2. előfohász; 3. imádság; 
4. bibliaolvasás; 5. szövegfölvétele és annak alapján egyházi 
beszéd; 6. utóimádság; 7. úriimádság; 8. adakozásra felhívás; 
9. megáldás; 10. különböző hirdetések. 

Vegyük sorba e részleteket onnan, mikor a lelkész 
cselekvőségére kerül a sor. 

Sokan elhagyandónak vélik az előfohászt, én pedig 
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mindenesetre megtartandónak vélem azt, mert hiszen épen 
az biztosítja a lelkész által végzendő részletek kerekdedsé-
gét, ha, a mint végül ott áll a rövid megáldás, annak meg-
felelőleg, elől meg álljon ott az előfohász, a mely nem tu-
lajdonképeni imádság, de ha szépen és jól mondjuk el azt, 
a gyülekezeti tagok buzgósága áramának megindítója lehet, 
és annak is kell lennie. Az ezután következő imádságról 
egyéb mondani valónk nincs, mint hogy az a maga gondola-
taiban a tartandó egyházi beszédhez alkalmazkodjék. Az úri 
imádságot csak egyszer mondatnánk el, ós pedig az utó-
imádság után. Igy láttam én ezt, hogy t. i. csak egyszer 
mondják el, a külföld legkülönbözőbb országai református 
gyülekezeteiben. 

Ámde az első úri imádság helyére, a melyet mondani 
szoktunk, új istentiszteleti alkatrész gyanánt bevennénk, a 
mit meg mi nem szoktunk mondani, a bibliaolvasást, mint 
olyan liturgiái formát, a mely megvan a római katholikusok 
miseáldozatában, az ágostai hitvallású evangélikusok periko-
páiban, az evangélikusok közistentiszteleti rendjében, vala-
mennyi külföldi ref. egyház liturgiáiban, megvan a metho-
distáknál és baptistáknál, egyszóval minden nagyobb keresz-
tyén egyház istentiszteletében, csak minálunk, magyarországi 
evang. reformáltaknál nincsen meg. Szükségesnek tartom, 
a szentek egyességének magas szempontja által indíttatva, 
hogy vegyük be a bibliaolvasást mi is a mi liturgiánkba. 
Olvassunk fel minden vasárnapi ós ünnepi istentiszteletünk 
folyama alatt az imádság után egy rövidebb bibliai szakaszt, 
a mely gondolatmenetével álljon összeköttetésben az utána 
következő egyházi beszéd gondolataival, s esetleg legyen 
benne a szöveg is, a melynek alapján egyházi beszédét 
mondja a hitszónok. Következő alkatrész a szöveg felolva-
sása, a melyet, ha itt-ott egy vers éneklése előz meg, a 
melyhez a gyülekezet már régi gyakorlatánál fogva hozzá-
szokott, ez ellen nekünk semmi szavunk sem lehet. A többi, 
az előzőkben már felsorolt alkatrészhez, fenntartásával an-
nak, a mit az egyházi év menete szerinti prédikálásról első 
cikkünkben mondottunk el, — a többi alkatrészhez más 
szavunk nincsen azonkívül, hogy az adakozás a biblia taní-
tása szerint (a hétnek minden első napján magánál mindeni-
tek tegye el, a mit az Istennek ajándékából el akar tenni 
1. Kor. 16,2·)) a z adakozás épen úgy, mint az éneklés ós az 
imádkozás, hozzá tartozik azon lelki áldozathoz, a melyet a 
templomi gyülekezet Isten elé visz, s ezért az arra való fel-
hívás legyen ott az istentiszteleti rendes alkotórészek között, 
tehát a megáldás előtt, mig a különböző hirdetések bármeny-
nyire egyházi jellegű legyen is azok között egyik avagy 



A z egységes l i t u rg ia kérdéséhez. 3 2 3 

másik, a megáldás után következzenek, mint a melyek sok 
esetben nagyon is világias tartalmuknál fogva föltétlenül 
zavarják a gyülekezet fel költött áhítatát. 

Az előfohászra és a megáldásra akarunk még csak 
annyit mondani, hogy ne igyekezzünk ezeknél uj és uj for-
mulákat találni ki, mert ezekből csakhamar kikopunk, s fő-
képen a megáldásnál ne keressünk mi valami más formulát, 
mint a mely például Pál apostol a Thessaloniabeliekhez 
irott második levele, vagy a Jelenések könyvének végén a 
következő szavakban áll: „A mi Urunk, a Jézus Krisztusnak 
kegyelme legyen mindnyájan veletek. Ámen." a mely szavak 
elibe tegyük e két szót oda: „mindezeknek utána", a mely 
megáldásnál mi szebbet konstruálni semmiképen sem tudha-
tunk. Az ároni megáldást (4. Móz. 6, á4_26·)? mely fölséges 
szép áldás, nézetünk szerint inkább csak ünnepélyes alkal-
mak esetén használhatjuk. 

Összegezve az elmondottakat, egy vasárnapi vagy ün-
nepi istentisztelet menete a maga egybefüggő egészében a 
következő volna: 

1. Felállóének az énekvezerrel, melyet esetleg még 
megelőzhet a gyülekezetnek magáneneklése; 

2. Gyülekezeti ének; 
3. Előfohász; 
4. Imádság; 
5. Bibliaolvasás, a mely után estleg, a hol ez régi szo-

kás, egy gyülekezeti ének következhetik; 
6. A szöveg fölvétele s ennek alapján prédikálás; 
7. Utóimádság; 
8. Úrimádság ; 
9. Adakozásra felhívás: 
10. Megáldás; 
11. Különböző hirdetések. 
Ez a sorrend aztán nem változhatnék akkor sem, ha az 

istentisztelet után úrvacsoraosztás következik. 
A vasárnap délutáni istentisztelet zsinati törvényeink 

rendelkezése szerint káthémagyarázással van összekötve, 
kivéve a főbb ünnepnapok délutánjait s ezekkel együtt az 
úrvacsoraosztásí alkalmakat, a mikor úrvacsoraosztás utáni 
egyházi beszédeket kell tartanunk. Ez esetben a sorrend a 
bibliaolvasás, az adakozásra való felhívás s a hirdetések el-
hagyásával ugyanaz, a mi a közönséges vasárnapi délelőttö-
kön szokott lenni. Káté, — vagy a helyett esetleg biblia-
magyarázás alkalmával a sorrend következő lehet : 

1. Gyülekezeti ének ; 
2. Előfohász; 
3. Imádság ; 
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4. Káté- vagy Bibliamagyarázat; 
5. Imádság, a mely esetleg, ha az első imádság hosszabb 

volt, el is maradhat ; 
6. Úri imádság; 
7. Megáldás ; 
8. Gyülekezeti ének. 
A mi a két sákramentum liturgiáját illeti, azt ón a kö-

vetkezőleg állítanám egybe. 
A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni tem-

plomban. avagy lelkészlakon, avagy magánháznál. Ha a 
templomban, tehát közvetlenül megelőzőig bevégzett isten-
tisztelet után szolgáltatjuk azt ki, formája egyszerűbb lehet, 
mert nem kell hozzá sem előfohász, sem úriimádság, miután 
az előzőleg végzett istentisztelet már felhangolta a sziveket 
s az úri imádság is elhangzott már. Eszerint a templomi 
keresztelés szertartása a következő lehet: 1. Ágendai beszéd, 
melyben a szereztetósi szavaknak múlhatatlanul benne kell 
lenniök s a mely beszéd tartalma a keresztség sákramentu-
mának rövid megmagyarázásából á l lhat ; 2. Egy áldást kérő 
imádság ; 3. A keresztanyához intézendő kérdés, melyet a 
legtöbben elmellőznek, holott ez igen lényeges eleme a ke-
resztségének, mint a melyben a keresztanya Ígéretet tesz az 
öntudatlan kis gyermek helyett, hogy ezt a keresztyónségben 
fogja felneveltetni. Fontos alkatrósz ez, hiszen épen azért 
nevezik latinul a keresztszülőket sponsores = kezesek, sza-
vatosok, jótállók, vagy fidei jussores = hitreesküvők névvel. 
4. A keresztelés végrehajtása ezen szavakkal : „N. keresztellek 
én tégedet az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevé-
be" Amen. A „nevébe" szó helyett mondható „nevére", de a 
„nevében" szó, a hogy azt a katholikusok használják, sem-
miképen sem egyezik meg a bibliában olvasható szertartási 
szavakkal. 5. Megáldó rövid könyörgés. 

A lelkészlakon vagy magánháznál történő keresztelósi 
szertartás menete pedig a következő lehet. 

1. Előfohász; 
2. Ágendai beszéd ; 
3. Imádság; 
4. A keresztanyához intézendő kérdés ; 
5. A keresztelés végrehaj tása; 
6. Úri imádság; 
7. Megáldás. 
Az úrvacsorai szertartás menete, a már bevégzett elő-

zetes istentisztelet után, véleményem szerint úgy hajtandó 
végre, hogy akár egy, akár két lelkész szolgáljon az Úr 
asztalánál, az egész szertartást ezen asztal mellett kell vé-
gezni, me r t hát semmi értelme sincs annak, ha a lelkész, 
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mint a hogy ez a legtöbb helyen szokás, a szertartás egy 
részét a kathedrában, a másik részét pedig már az úraszta-
lánál végzi. Nem tartom továbbá szükségesnek azt s az 
alábbiakban nem is reflektálok arra, hogy egy általános hangú 
nagy imádság után külön megáldjuk a kenyeret, ismét külön 
a bort is, mert ez a különben is hosszú szertartást még 
hosszabbá is teszi. Nem tartom szükségesnek, hogy az adott 
alkalomhoz képest változtatgassuk a szereztetési szavak 
elhangoztatása után mondandó ágendai beszédet, hogy tehát 
más és más ilyen beszédet mondjunk advent ünnepén, kará-
csonykor, böjti vasárnapokon, húsvétkor, pünkösdkor, uj 
kenyérre ós uj borra, a mennyiben ezen beszéd tárgya nem 
lehet más, mint hogy az úrvacsora értelmét és jelentőségét 
tárgyaljuk, ós hogy az úr halálát hirdessük míglen eljövend. 
Szükségesnek tartom, hogy azen beszéd lehetőleg rövid le-
gyen, úgy azonban, hogy annak épen most jelzett tartalma 
föltétlenül meglegyen abban. Nem tartom helyesnek azt, a 
mi főként az erdélyi részekben szokás, hogy minden egyes 
úrvacsoránál egy-egy bibliai mondás kíséretében adjuk oda 
a szent jegyeket, mert ennek értelme az elibünk járuló hívek 
mozgásával járó zaj miatt föltótlenül elmosódik. Nem tartom 
helyesnek, ha az úrvacsoraosztás közben bibliát olvastatnak, 
mert ez is profanatiója a bibliának, a mennyiben a hullámzó 
tömeg zajgása érthetetlenné teszi a biblia olvasását. Ellenben 
az, hogy mi lelkészek járjunk-e a szent jegyekkel a körbe 
állott gyülekezeti tagok közé, vagy ők jöjjenek egyenkint 
elibünk, előttem teljesen adiaphoron, teljesen közönyös, egé-
szen egyórtékű dolog, mert mind a két szokásnak gyönyörű 
szép symbolikus jelentősége van; az egyik az, hogy a ke-
gyelem keresi fel a híveket, a másiké az, hogy a hivek 
mennek a kegyelem után. Végre még megjegyzem, hogy az 
egész szertartás alatt, t. i. annak abban a rituális részében, 
mig a hivek az úr asztalához járulnak, az úrvacsorában még 
nem részesülőknek, vagy már részesülteknek orgonaszó nél-
küli együttes éneke gyönyörűen hozzájárulhat a közös áhí-
tat szent érzelmének emeléséhez. 

Ezeket előrebocsátva, én az úrvacsorai szertartást a 
következőleg osztanám be. 

1. Előbeszéd, melyben jelezzük, hogy ime az úrasztalát 
elkészítettük. 

2. Bűnvalló imádság. 
3. A hitvallató kérdések föltétele, a melyek száma és 

tartalma egész egyházunk minden liturgusára nézve egysé-
gesen állapítandó meg. 

4. A bűnbocsánat kihirdetése. 
5. Itt egy rövid fohászszal bevégeztetvén a szertartás 
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első része, leszedjük az úrvacsorai jegyeket és edényeket 
fedő teritékeket s a tányérba kenyeret tördelünk, a poha-
rakba pedig bort töltünk. 

6. A szereztetési szavak felolvasása, mint föltétlenül 
mellőzhetetlen alkatrész. 

7. Ágendai beszéd, úgy, a mint fentebb már erről szól-
lottunk. 

8. Imádság. 
9. Felhívás az Úr asztalához járulásra 
10. A szent jegyek kiosztása először a férfiaknak, azután 

a nőknek. 
11. Az úrasztali edények befedése. 
12. Néhány bevezető szó után hálaadó imádság. 
13. Úri imádság. 
14. Megáldás. 
A hol szokásban van az, hogy a szereztetési szavak 

olvasása közben e szavaknál: „ez az én testem", fölemeli a 
lelkész a megtördelt kenyeret tartalmazó tányért, e szavak-
nál pedig: „ez az én vérem", a kitöltött bort tartalmazó 
kelyhet, ezen szokás ellen sincs semmi ellenvetésünk, mert 
azt teljesen indokoltnak és érthetőnek, de mindamellett tel-
jesen adiaphoronnak tartjuk. 

Jól tudjuk és érezzük, hogy ez a szertartás még így is 
túlhosszú, de mert nem tar tunk azokkal, a kik az ilyen 
szent és komoly dolgokban is a lehető legrövidebbet szeret-
nék és óhaj tanák: eme nagy szertartásunk elmondott rendén 
már nem vagyunk hajlandók változtatni, s azt minden alkat-
részeiben föltétlenül végrehajtandónak tartjuk. 

A hol két lelkész szolgál, ott az egész úrvacsoraosztási 
szertartást az végezze, a ki az előző rendes istentiszteletnél 
nem szolgált, s ugyanő oszsza a kenyeret, míg a bor kiosz-
tását az végezze, a ki az előző istentiszteleten tevé-
kenykedett. 

És, ha még elmondjuk azt, hogy ha egyházunknak az 
a szokása, hogy óvenkint hatszor osztatja ki az úrvacsorát 
t. i. a három főünnepen, bojt vasárnapján, új kenyérre és 
új borra, mi azt minden részében indokoltnak tar t juk és 
pedig a böjti úrvacsoraosztást azért, mert karácsony sok-
szor nagyon messze esik a húsvéttól s a böjti vasárnapok 
által fölkeltett hangulat teljesen megfelel az úr vacsoraosztás 
által költendő hangulatnak; ha még elmondjuk azt is, hogy 
néhol, az úrvacsorázók nagy számára tekintettel advent első 
vasárnapján, a három nagy ünnepet megelőző vasárnapokon 
s néhol ismét a nagy ünnepek mindkét napján is kiosztják 
az Úr vacsoráját: mindent elmondottunk, a mit az úrvacsora-
osztást illetőleg mondani akartam. 
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A mi végül a temetési szertartást illeti, előre kijelen-
tem, hogy én legjobbnak tar tom az imádsággal való teme-
tést ; jelzem, hogy egyházi beszéddel vagy oratióval nem 
tudnók olyan valakit temetni, a kiről egyáltalában semmi 
mondanivalóm sincsen, mer t az ilyen beszéd olyannyira a 
teljes általánosságok körében mozogna, hogy én nem tarta-
nám magamhoz méltónak ilyen beszéddel kisebbíteni Isten 
házának szentségét és komolyságát; jelzem, hogy az ének-
lésnek föltétlenül szerepelnie kell minden temetési szertar-
tásnál, de csak az udvarban , esetleg a templomban és a 
temetőben, az utcán pedig semmiesetre s em; jelzem, hogy 
rettenetes szokásnak tartom, a mit pedig több helyen is 
hallottam már, hogy a temetési énekeket még az utcán menet 
is diktál ják; jelzem végre, hogy szegény, elemi iskolás kis 
gyermekeinket föltótlenül fölmentendőknek gondolom a 
temetésre j á rás s az azon való éneklés egészségrontó, reá-
jok sokszor gyilkoló hatású kötelezettsége alul, mig ellenben 
nagyon szép ós helyes dolognak tartom azt, a mit Szatmár 
városában láttam és tapasztaltam, hogy négy, erre betanított 
erős férfi szokott eljárni az egyszerűbb temetésekre, kik 
2—2 korona stóláért négy szólamú énekkel végzik a teme-
tési szertartást, mig a nagyobb temetésekhez megfelelő stóla 
mellett az egész városi énekkar kimegyen. 

Ezek után lássuk már a különböző temetési szertartá-
sokat s adjuk meg azokra vonatkozó véleményünket. 

Az egyszerű énekszóval való temetéshez, a fentebb 
már elmondottak után semmi szavunk nem lehet. 

Olyan egyháztagok fölött, kik az életben kiválóbb sze-
repet játszottak, a kikről tehát van mit beszélni, tar thatunk, 
ha ugy kívánják a hátramaradottak, halotti egyházi beszé-
det vagy oratiót ís. Oratió alatt olyan halotti beszédet ér-
tünk, a melynek nincsen szövege, de az elhunytnak életéből, 
jelleméből ragad meg valamely szembetűnt, közismert moz-
zanatot s ezt í r ja körül, erről beszél, majd az illetőre alkal-
mazza s így beszél, de mindig épitőleg, sohasem feledvén el 
a hely komolyságát s a templomi kathedra móltóságát. 

Egy ilyen, akár prédikációval, akár orátióval tar tot t 
temetési szertartásnak a menete már következő lehet: 

1. Egy vers eléneklése; 
2 Előfohász ; 
3. Imádság; 
4. Egyházi beszéd vagy oratió; 
5. Úri imádság; 
6. Megáldás. 
Legszebb, mint fentebb mondtam s minden alkalomnak 

megfelelő, ahol csak gyászolók maradtak, az imádsággal 
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való temetés. Hiszen ebben is elmondhatjuk az eltávozottnak 
életkörülményeit, ha t. i. ezt nem prédikáció hangján, nem 
elbeszélőleg szőjjük be imádságainkba, hanem második sze-
mélyben mindig Istenhez szólunk és imádkozunk, mindent, 
a mi az elhunyttal életében és halálában történt, Isten ke-
gyelmének, dicsőségének, hatalmának fényében, δ hozzá be-
szélve tüntetvén elő. Igen sok halotti imádságunknak az a 
baja, hogy az imádságirás azon egyszerű, de föltétlenül meg-
tartandó szabályáról, hogy abban mindig Istenhez kell be-
szélni, elfeledkezik, s a helyett, hogy δ hozzá beszólne, el-
mélkedik, bölcselkedik és prédikál s a magasságos Isten 
trónja elől le-leszállitja a buzgólkodni vágyó lelket az emberi 
gondolatok világának légkörébe. 

Az imádsággal végzett szertartás menete már termé-
szetesen csak a következő lehet: 

1. Egy vers eléneklése; 
2. Előfohász; 
3. Imádság; 
4. Úri imádság ; 
5. Egy vers éneklése. 
Magától értendő dolognak tartom, hogy az olyan teme-

tésnél, melyet egyszerűen csak imádsággal végezünk, ennek 
az imádságnak hosszabbnak kell lennie, mint a milyet az 
egyházi beszéddel vagy oratióval végzett temetésnél kell 
tartanunk. 

S ezzel eljutottam kitűzött feladatom végéhez. Mint első 
cikkemben mondottam, én nem tartom azt szükségesnek, 
hogy a felsoroltakon kivül való istentiszteleti szertartásainkra 
nézve is keresztülvigyük az egységesítés elvét. Én azt 
hiszem, hogy ha az elmondottak szerint állapítaná 
meg zsinatunk az egysóges liturgiát, lényegében igazabb, 
formáiban egyöntetűbb, hatásában fölemelöbb lenne hazai 
evang. reformált egyházunk istentisztelete, mint a milyen az 
mostan ; közelebb lépnénk általa egymáshoz s a testvérszi-
vek egybehangzó áhítata jobban, lelkileg is jobban egybe-
kapcsolná így egyházunk tagjait, s közelebb jutnánk a 
szentek amaz áhított egyességéhez is, hol az egy akol és 
egy pásztor szent országának ünnepi lakomáján oly jó és 
gyönyörűséges az atyafiaknak együttes vigadozásuk. 

Csiky Lajos. 



Fordításrészletek Jesajásból. 
1. I. 2—17. 

2. Halljad te ég és figyelj föld, mert Jahve szól: 
„Fiakat tettem nagygyá és dicsővé — de ők elszakadtak 

tőlem. 
3. Ismeri az ökör gazdáját s a szamár urának jászlát, 

Izráel nem ismeri, népem nem akarja megórtni". 
4. Hah vétkes nemzet, bűnterhelte népség, 

Gazok fajzatja, megromlott fiak! 
Elhagyják Jahvót, megvetik Izráel szentjót, 
Visszafelé elfordulnak. 

5. Hová lehet még ütni titeket, kik folytonosan elpártoltok? 
Az egész fej beteg s az egész szív senyved. 

6. A talptól fel a fejtetőig nincs rajta ép hely, 
Seb s daganat és friss ütés, 
Mit ki nem nyomtak, be nem kötöttek, sem olajjal nem 

lágyítottak. 
7. Országtok pusztaság, városaitok tűzzel felégetve, 

Földeteket szemetek láttára — idegenek emésztik azt 
És pusztaság mint Sodom1) felfordulása. 

8. És megmaradt a lány Cion, mint gunyhó kinn a szőlő-
kertben, 

Mint éji őrhely ugorkaföldön, mint ostromlott város. 
9. Ha nem hagyott vón' Jahve Cebaoth nekünk egy kevés 

maradékot, 
Olyanok lennénk mint Sodom, Gomorrához hasonlítnánk. 

10. Halljátok Jahvénak szavát, Sodom vezéri, 
Figyeljetek Istenünk thórájára, Gomorra népe. 

11. Minek nékem sok áldozattok? azt mondja Jahve. 
Jóllaktam a kosáldozattal ós hízó barmok kövérével 
És tulkok vérét s bárányokét ós bakokét ón nem óhajtom. 

12. Ha eljöttök szemlélni arcom, ki kivánja ezt kezetekből ? 
Előudvarimat taposni, 

' ) Zarim helyett. 
Theol. Smklap . I I I . ÍYf. 22 
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13. Ne folytassátok, ajándokot adni! 
Az áldozás semmit sem érő, undokság nékem. 
Újhold és sabbath, gyűlésre hívás, 
Nem tudok nézni vétket s ünnepelést. 

14. Ujlioldaitokat ős ünnepeiteket gyűlöli lelkem, 
Teherré lőnek rajtam, hordozni meguntam. 

15. Ha kinyújtjátok kezeteket, szemeimet eltakarom, 
Ha még oly sok az imádságtok, én még se hallom. 
Kezeitek vérrel teltek. 

16. Mosdjatok, tisztuljatok meg! tetteitek gonoszságát vegyé-
tek el szemem elől! 

Hagyjatok fel rosszat tenni, 
17. Tanuljatok jót cselekedni! 

Kutassátok mi a jogos, a zsarnokot fékezzétek, 
Oltalmazzátok az árvát, védjétek az özvegyeket! 

2. II. 1 1 - 1 7 

11. S alacsony leszen akkor az emberi dölyf, 
A férfi kevélység mélyre leszáll, 
Csak Jahve magába' dicső e napon.4) 

12. Mert Jahve Cebaoth napja készenlétben 
Minden büszkélkedő s magas ellenében, 
Minden emelkedett s pompás'1) ellenében ; 

13. A Libanon minden magas cédrusfája 
S Básán minden büszke4) tölgye ellenében ; 

14. Minden nagy hegy ellen, 
S minden emelkedett halom ellenében ; 

15. Minden kimagasló torony ellenében, 
S minden erődítmény fala ellenében; 

16. Minden hajó ellen, mi Tarsisba jár el, 
S minden nagyértékű szobor ellenében: 

17. S alacsony leszen akkor az emberi dölyf, 
A férfi kevélység mélyre leszáll, 
Csak Jahve magába' dicső e napon. 

3. XL. ι_π. 
1. Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet! 

Szól a ti Istentek. 
2. Értessétek meg Jerusálemmel 

a) V. ö. v. 17. — s) Az értelmetlen safel helyett. — 4) A második jelző 
a második stichosba tartozik. 
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És hirdessétek neki, 
Hogy letelt robotja, 
Hogy leróva bűne, 
Hogy kapott immár Jahvétól kétszeres büntetést 
Az ő összes vétkeiért. 

3. Hallga! valaki kiált: 
„A sivatagban készítsétek el Jahve út já t , 
Egyengessetek a pusztában országutat a mi Istenünknek! 

4. Minden mélyedés emelkedjék fel, 
S minden hegy és halom sülyedjen le, 
S a hepehupás síksággá válik 
S a szakadékok sima völgygyé: 

5. S feltárul akkor Jahve dicsősége 
S minden mi hús majd látja együtt, 
Mert Jahve szája szólott". 

6. Hallga! valaki szól: Prédikálj! 
Erre azt mondtam :5) Mit prédikáljak ? 
„Minden hús fű 
És minden ékessége olyan, mint a mező virága. 

7. Elszárad a fű, elhervad a virág, 
Ha Jahve szele fú reája. 
Igen, csak fű a nép. 

8. Elszárad a fű, elhervad a virág, 
De a mi Istenünk szava megáll mindörökké!" 

9. Egy magas hegyre menjetek fel, 
Cion hírnökei. 
Kiáltsatok teljes erővel, 
Jerusálem hírnökei, 
Kiáltsatok, ne féljetek, 
Jelentsétek Juda városainak: 
„Itt jön μ ti Istentek!" 

10. íme az Úr Jahve hatalmas úrként jő, 
Karja uralkodva ő számára, 
íme jutalma vele van 
S megfizetése ő előtte. 

11. Mint pásztor nyáját legelteti, 
Karjába gyűjt i a bárányokat, 
S keblén hordja. 
A szoptatókat vezetgeti. 

Hornyánszky Aladár. 

6) Az első személy olvasandó. 
22 



Könyvismertetés. 

Jézus szenvedése. (Az utolsó nap története.) irta: Korén Pál 
békéscsabai ev. lelkész. Ára: 5 kor. 1903. 

Ha egy ev. lelkész hosszú esztendőkön át legjobb tehetsége 
szerint az Úr szent igéjét hirdette s buzgalmának kevés ered-
ményét látja, az a tudat vigasztalja őt, hogy a hintett mag ki 
fog kelni s gyümölcsét majd a jövendő látja. De ez a tapasztalat 
egyszersmind azt a gondolatot is felkelti benne, vájjon munkáját 
még tökéletesebben nem végezhetné-e ? A legjobb eszköz arra 
nézve, hogy önnönmagunkat megítélhessük, az, ha másokat figye-
lünk meg munkájukban. Kevés alkalmunk van másokat meg-
hallgatni, mert vasárnaponként el vagyunk foglalva, de mások 
munkáit olvashatjuk és tanulmányozhatjuk. Igaz ugyan, hogy a 
magyar homilétikai irodalom nagyon szegény, és csak oly köny-
veket irnak ős vesznek, a melyek majdnem szőrül- szóra felhasz-
nálhatók s ennélfogva a lustaságnak előmozdítói; de akadnak 
olyan munkák is, a melyeket mindenki haszonnal tanulmányozhat 
és belőlük ujabb helyes eszmeirányitást nyerhet Isten igéjének 
hirdetésére. Előttünk fekszik Korén Pál „Jézus szenvedése" című 
munkája. Korén Pál lelkész, ki nagy gyülekezet élén áll, nagyobb 
körökben ismeretes tankönyvei és homilétikai iratai révén, me-
lyekkel egyetemes egyházának kíván szolgálatokat tenni. Szorgal-
ma elismerésre méltó s annak más kis egyházközségek élén álló 
lelkészeket is arra kellene buzdítani, hogy talentumaikat el ne 
ássák, hanem irodalmi téren is működjenek. Emii tett könyv nem 
nyújt egyházi beszédeket, sem homiliákat, hanem Krisztus 
kínszenvedése történetét magyarázza versről-versre, mely ma-
gyarázatok valószínűleg böjtben tartott bibliaórákon kelet-
keztek. A szerző a szenvedés történetét a négy evangélista elő-
adása alapján állítja össze, az elárultatástól és Krisztus lábmo-
sásának idejétől a sirbatételig; úgyszintén Krisztus utolsó beszé-
deit János szerint is szórul szóra fejti ki exegetikailag és magya-
rázza épületesen. Kívánatos volna, hogy minden egyházközségben 
tartsanak ilyen módon bibliai magyarázatokat. Be akarjuk vallani, 
hogy örömünk van e könyvön, mert tiszta biblikus szellem lengi 
át és mert dogmatikailag positiv. Hivő szívből fakad, mely a mi 
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ev. ker. egyházunk üdvtényeihez ragaszkodik s épen azért e 
könyv hivő szívben igazi visszhangra fog találni. Nem akarunk 
ez alkalommal esetleges exegetikai hibákat keresni, hanem a 
könyvnek csak egy különös tulajdonságára kívánunk megjegyzést 
tenni. 

A szerző nemcsak e könyvében, hanem egyéb vallásos ira-
taiban és tankönyveiben is szeret allegóriákat alkalmazni, de 
oly mértékben, hogy majdnem sok a jóból. Tagadhatatlan, hogy 
az allegóriának megvan a maga jogosultsága az egyházi beszé-
dekben, melyekben mindig is alkalmazták. Különösen a XVII. 
században. Későbben e szokás a képeknek oly játékává fajult, 
hogy nem lelki épülést, hanem ellenszenvet keltett. Mindnyájan 
használjuk egyházi beszédeinkben az allegóriákat: Jézus Jeru-
zsálembe való bemenetele jelenti bevonulását sziveinkbe és 
egyházközségeinkbe; az 5000 ember megvendégelését gyülekeze-
tünknek Isten igéjével való táplálására magyarázzuk, kyrenei 
Simon példaképül szolgál mindazoknak, akik Krisztus után 
viszik a keresztet stb. Ha azonban egyik kép a másikat, egyik 
hasonlat a másikat követi, akkor elkedvetlenedünk és kifáradunk. 
Szükség van a világos, oktató beszédre. Nem szabad Hyperius 
szavairól megfeledkeznünk: „Nec ego tironi auctor esse velim, 
ut in effigiendis allegoriis multum se fatiget." 

A szerző, kinek élénk fantáziája van és gyakran igen sike-
rült allegóriákat használ, itt-ott elveti a sulykot, minek folytán 
képei ízléstelenekké és túlzottakká válnak. így Krisztus föifeszi-
tetéséről ily módon beszél: „Azután lábaiba verték a szögeket és 
ezzel megnyílt az a négy szent seb, mely mindmegannyi ablak, 
melyen át a mennyei Atya szivébe tekinthetünk s olvashatjuk 
benne azt, hogy úgy szerette Isten e világot, hogy érette egyszülött 
Fiát adta. Ε sebekből megeredt az uj Édennek ama négy folyama, 
mely öntözi, élteti a menynek földi kertjét: a keresztyén egyházat. 
Ε folyamokból képződött a Vérnek az a vörös tengere, melyen 
át vezet az út Kanaánba." Vagy más helyen : „S vevék a Jézus 
köntösét is. A köntös azon ruha volt, melyet Jézus a köpeny 
alatt viselt. Fehér vászonból készített, a zsidó főpap által a nagy 
engesztelési napon viselt öltözethez hasonló ruha volt ez. Jézus-
nak földön létekor lelke is két ruhát viselt. A felső az ékesszólás 
és csodatevés kápráztató öltözete volt, azonban ez alatt látható 
volt a legtisztább alázatnak és legszentebb engedelmességnek 
igénytelen ruhája. Ezt sok szem vizsgálta. De még a pokol sem 
fedezhetett fel rajta semmi foltot". 

A leírásokat illetőleg a szerző igen kevés előismeretet 
tételez föl hallgatóiról. Keresztényileg képzett embernek fölösleges 
ily részleteket felsorolni. Pl: „Szomjúhozom" e szót úgy magya-
rázza a szerző: „Közönségesen a munka, a fáradság, a hőség, a 
láz, az izzadás, a vérvesztés okozza a szomjúságot. Fenforogtak-e 
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a szomjúságnak mind ezen okai Jézusnál az ő halála napján? 
A getsemanei küzdelem; az Annásnál, Kaifásnál, Pilátusnál, He-
rodesnél szenvedett zaklatás, verés; a testét elboritó sebekből 
eredő szörnyű vérveszteség; a nehéz golgotai ú t ; a kereszten 
elszenvedett 6 órai kín; a forró égalj égető dőli napsugarai 
által okozott gyötrelem; a teljes kimerültség és a minden kínok-
nál is nagyobb lelki küzdelem volt a kiállhatatlan szomjúságnak 
természetes oka. Bizony elmondhatta ez a gazdag is: „Gyötret-
tetem _e lángban!" 

Általánosan ismert dolgokat ismételni nem szükséges. Tan-
könyveiben, midőn egy második kiadás vált szükségessé, akkor 
nem bővített, hanem — és pedig bölcsen — rövidített kiadást ren-
dezett sajtó alá. Ε munkánál is azt mondhatnók, hogy új kiadás 
megjelenése esetén sok részlet kimaradhatna, anélkül, hogy az 
általános jó benyomás ezáltal szenvedne. A magyarázatok bizonyára 
nem a lelkésznek — kinek mélyebben kell a lényegbe hatolnia 
— hanem az otthon is épülni óhajtó egyházközségeknek vannak 
szánva, ezért azon nézeten vagyunk, hogy e mű a valódi keresz-
tyén szellem terjedését fogja előmozdítani ős a keresztyén hitet 
megerősíteni. 

A külső kiállítás jó, a nyomás nagy ős könnyen olvasható. 

Kiss Adám. Egyházi beszédeiből. Új kiadás, kiadja: Sz. Kiss 
Károly nagyigmándi ev. ref. lelkész. Budapest 1905. Kókai Lajos 
könyvkereskedése. 

Mig az előbb megbírált könyv tisztán evangelikus, addig a jelen 
munka igazán református szellemű. Az újabb kiadó, úgylátszik fia 
vagy rokona a szerzőnek, már az előszóban nagyon is dicsőri a 
szerzőt, s ezáltal a kritikának mintegy útját akarja vágni. A 
református egyház szelleme, a mely az egyházi esztendő beosz-
tásáról és a perikopák kényszeréről hallani sem akar, már a 
szöveg megválasztásában nyilatkozik. Az alapigék fölváltva az ó-
és új-testamentomból vannak véve. Sokszor csak egy rövid szó, 
mely inkább csak jelige, szolgál az egyházi beszéd alapjául. A 
thematák helyesen összefoglalják a szöveget és világosak, a dis-
positio logikus és könnyen megtartható. Ε beszédek gyűjteményét 
legátusok számára való munkának szeretném nevezni. A ref. 
egyházban ugyanis a különös szokás uralkodik, hogy a theologu-
sokat nagy ünnepek idején az egyházközségekbe küldik prédi-
kálni, sőt még kezdőket is küldenek ki, akik homiletikát nem 
is tanultak és kevés exegetikát űztek. Fiamnak is, ki a 
theologia első évfolyamát Debrecenben végezte, gyülekezetekbe 
kellett mennie és természetesen nem saját, hanem idegen beszé-
det tartott, ha jól emlékszem azt, melyet már sokan elmondottak 
azon thema felett: „Isten gondot visel". Nem tudom, mely 
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beszédgyüjteménybó'l való. A fentebb emiitett beszédeket a legá-
tusok sokat fogják forgatni, mert valamennyi gyakorlati értékű, 
könnyen emlékelhető, s minthogy rövidek, néha csak vázlatszerűek, 
könnyen kibó'vithetó'k szép közmondatok által, a miben ref. test-
véreink valódi mesterek. A mi a munka tartalmát és szellemét 
illeti, annak olvasása által a XVIII. század II.-ik felébe helyezte-
tünk, az egészséges rationalismus korszakába. Az orthodoxia 
időszaka után bekövetkezett a fölvilágosodás kora, a midőn 
a symbolikus könyvekben megerősödött tanításokat félretolták 
s a természetes vallást szerették művelni. A prédikációban 
ez a törekvés úgy nyilatkozott, hogy a beszéd főtartalmává Isten-
nek a természetből való megismerését tették és a természetes 
erkölcsi törvényt hangsúlyozták. Wolf bölcsész irányt adott, 
hogyan kell a filozófiának és theologiának kezet fogva egy uton 
haladnia és Mossheim theologus „Anweisung erbaulich zu predigen" 
1765 cimű munkájában az egyházi beszéd főcéljává tette a lelki 
épülést, és ezt ilymódon határozta meg: általa első sorban az 
értelem világosittassék föl, másodszor az akarat megindittassék 
és irányoztassék. Ezért az egyházi beszédben első sorban helyes 
definitiók szükségesek, másodszor meggyőző argumentumok s végül 
feladata a beszédnek a hallgatók szivét meginditani. Mossheim 
receptusa szerint vannak a jelzett beszédek készítve. A nagy üdv-
tények nem jutnak érvényre, ellenben a nagy ünnepeken a hallgat óság 
jó erkölcsi tanításokban részesül. Pl. a nagypénteki beszéd szövege — 
Filip. 2, 5_8— alapján a prédikáció témája: „Semmit sem lehet 
ragadománynak állítani," a dispositio pedig: „Nem szabad az 
embereknek pénzükkel, eszükkel, becsületükkel és egészségükkel 
dicsekedni." Az áldozócsütörtöki beszéd témája: — Lukács 18, 
J4. alapján. — : Felmagasztal az alázatosság, mert 1.) fogyatko-
zásainkat kipótolja, 2.) jó tulajdonságainknak igazi becsét meg-
adja, 3.) tökéletesedésünket előmozdítja. 

Még egy két érdekes dispositiót közlünk: Az alapige Filippi 
2, 2. alapján az emberséges haszonkeresésről szól. Van henye, 
fukar, álnok és tisztességes haszonkereső, kiki a maga természe-
téhez képest igy szólván szivéhez: 1. Minek nekem, csak másnak 
legyen. 2. Minek másnak, csak nekem legyen. 3. Nekem nincs, 
másnak se legyen. 4. Nekem is van, másnak is legyen. I. Korinth. 
1, ,8 alapján szól a keresztről való tudományról: 1. Erősekké 
tesz hatalom nélkül, 2. Nagyokká földi fény nélkül, 3. Gazdagokká 
pénz nélkül. II. Korinth. 5, 4. 8 . 1 0 . alapján életszabályokat ad: 1. 
Légy szegény a gazdagságban, gazdag a szegénységben, 2. Légy 
a megaláztatásban erőslelkü, alázatos a dicsőségben. 3. Légy 
derült elméjű a szenvedésekben, mérsékelt az örömben. 

A könyv kiállítása megfelelő, ára magas, 13 ív 5 korona. 
Modor. Hollerung Károly, iőesperes. 
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Pál: Levél a római keresztyénekhez. Görögből fordította 
Kecskeméthy István. Kiadja a Bethánia-egylet. Budapest, 1904. 
Ára 10 fillér. 

A budapesti Bethánia-egyletnek ez a második füzete, a mely-
lyel Kecskeméthy István új fordításában az Újszövetség egyes 
részeit a nép közé viszi. Maga a szándék és a törekvés nemcsak 
nemes, hanem helyes, időszerű is. De ha valahol, úgy éppen 
ennek a megvalósításánál lett volna szükséges első sorban szem 
előtt tartani azt az elvet, hogy a megszokottat lehetőleg meg 
ne bolygassuk. Arra a célra, a melyet e kiadványokkal a Bet-
hánia-egylet tart szem előtt, feltétlenül helyesebb lett volna, 
a közkézen forgó Károli-féle fordításnak átnézetes kiadása, 
mint egy teljesen új fordításé. Márk evangéliománál ez a köve-
telmény az anyag természete miatt nem volt annyira szem-
beötlő, mint a római levélnél, a mely új alakjában mintha 
nem is az volna, a melyet Károli fordított le. Ez az eltérés azon-
ban semmikép sem szolgál Kecskeméthy fordításának hátrányára, 
csak éppen a Bethánia-egylet céljaival nem vág össze mindenben. 

A mit a fordításról a Márk evangéliománál mondottam, 
nagyobb részben egyszerűen itt is megismételhetem. Az anyag 
címezett szakaszokra való osztása feltétlenül helyes, de a cimek 
sokszor nem találóak. így pl. mindjárt a második cim : Apostoli 
készség lapos és minden jellemző erő nélkül szűkölködik. Sokkal 
megfelelőbb lett volna ez: Az apostol szándéka. Vagy valami 
hasonló. Nem tetszetősök az ilyesféle felírások: A pogányok tör 
vény nélkül vétkeztek. A zsidók törvény alatt vétkeztek. Helyesebbnek 
tartanám igy: A pogányok — a zsidók bűnössége. Annál inkább, 
mert a következő szakasz cime igy hangzik: A zsidók előnye. De 
mert erről szól még a 9-ik vers is, teljesen szükségtelen ez a 
cim: A fődologban nincs különbség. Senkisem idvezülhet cselekede-
tekből. Az ilyen feliratok szinte kellemetlenül hatnak, mert már 
a magyarázatnak a színezetét viselik magukon, holott csak 
cég szerepük van. Az idvezül, régies formát a nép sem igen 
használja már többé. Idv-ről senki se beszél s az idvezülés is 
leginkább csak némely r. kath. vidéken használatos. Szemelvényül 
legyen elég ennyi arra nézve, hogy a szakaszok feliratai nem 
igen sikerültek. 

A fordítás egészben véve gondos, szakavatott kéz munkája 
ugyan, de azért, mint minden emberi alkotásban, ebben is van-
nak tévedések. Szolgáljon a fordítás értékének megítélésére az 
első fejezet átnézése. 

1. χλψος α/ιοστολος, Kecskeméthy szerint hivatalos küldött. 
Mint a két szót tévesen fordítja, mert az eredetinek csak ez a 
kitétel felel meg: elhívott, vagy meghívott apostol. A hivatalos 
egészen mást jelent, mint az elhívott. Az apostol szót pedig 
küldöttel helyettesíteni nem tartom szerencsés gondolatnak, nem-
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csak azért, mert már a vérünkbe ment ennek a használata, 
annyira, hogy az apostoloskodás egészen közönséges szóvá lett, 
hanem azért sem, mert Pál apostol helyett nagyon színtelen 
a Pál küldött kitétel. Ezt maga Kecskeméthy is érzi, mert a 
címezésben nem azt írja, hogy„küldötti üdvözlet, küldötti készség," 
hanem egészen helyesen igy: „apostoli üdvözlet, apostoli készség." 
A levél szövegében is megtartja az apostoloskodás szót. De hát 
akkor minek ez az egy helyen való purismus ? Az apostol magyar 
szóval való felcserélése éppen olyan visszás, mint az evangéliomé. 
Itt van mindjárt ez a kitétel: „a ki Isten örömizenetére van ki-
választva." Mennyivel szebb és jellemzőbb itt az evangéliom 
szó ! Az evangéliom e felcserélése az oka annak is, hogy a külön-
ben oly erőteljes 15. v. teljesen ellapul és színtelenné válik : 
„Igy részemről kész vagyok nektek is rómabelieknek örömhírt 
hirdetni." Vagy tessék mérlegelni e két kifejezés erőbeli mértékét: 
„Mert nem szégyenlem az evangéliomot" és „Mert nem szégyen-
lem az örömhírt!" Az ilyen általánosan és egyformán ismert 
szavakat én nem változtatnám meg. 

2. Ide tartozik a látnók szó is. Ε helyett is megtartanám a 
próféta szót, nemcsak azért, mert a próféta fogalmával mindenki 
tisztában van s maga a nép is használja egymásról is, hanem 
azért is, mert a prófétaságot a íátnokság nem fedi s igy a 
magyarázónak alkalma van kitérni a prófétaság hivatásának a 
maga valóságában való kifejtésére. — A szent írásokban helyett 
jobb és jellemzőbb volna talán a szent iratokban, de azért igy is 
megállhat. 

3—4. Ezt a két verset bízvást mondhatnók crux theologo-
rumnak. A fordítás mindig az értelmezés gyümölcse, s hogy 
mennyire eltérően fogják fel ezt a két verset, arra nézve álljon 
itt néhány eltérő fordítás. 

Károli: Pál, J. Kr. szolgája, hivatala szerint apostol, válasz-
tatott az Isten evangyéliomának prédikálására, melyet régen meg-
ígért vala az ő prófétai által a szent Írásokban az ő Fia felöl, 
(ki a Dávidnak magvából lett test szerint, megbizonyíttatott hatal-
masan Isten Fiának lenni a szentelő lélek szerint, a halálból való 
feltámadásnak általa) t. i. a mi Urunk J. Kr. felöl. 

Káldy: Pál. a J. Kr. szolgálja, hivattatott apostol, válasz-
tatott az Isten evangyéliomára, melyet előbb megígért volt az ő 
prófétái által a szent írásokban az ő Fia felöl, ki a Dávid mag-
vából született neki test szerint, ki eleve Isten Fiává rendeltetett 
hatalmasságban, a megszentelésnek lelke szerint a mi Urunk J. 
Kr. halottaiból való feltámadásából. 

Torkos: Pál, a J. Kr. szolgája, hivatalos apostol, elválasz-
tatott az Isten evangyéliomának hirdetésére, melyet előre megígért 
az ő prófétái által a szent Írásokban az ő Fia felöl, a ki a Dá-
vidnak házából származott test szerint és hatalmasan megbizo-
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nyittatott, hogy Isten Fia legyen a megszentelésnek lelke szerint, a 
halottaknak feltámadása által, a mi Urunk J. Kr. 

Kámory: Pál, J. Kr. szolgája, hivatott apostol, kiválasztva 
az Isten evangyéliomára, melyet előre igért vala prófétái által a 
szent iratokban Fiáról, a ki a Dávid magvából született test 
szerint, rendeltetett hatályosan Isten Fiának szellemleg, mely szent-
séges vala, — a halálból való feltámadás által, — a mi Urunk, 
J. Kr. felöl. 

Masznyik: Pál, Kr. J. szolgája, külön meghívott apostol 
Isten evangyélioma ügyében, melyet eleve meghirdetett prófétái 
által szent írásokban Fiáról, ki test szerint Dávid magvából ere-
dett, Isten Fiának megbizonyíttatott erőben a szentségnek szelle-
me szerint holtak feltámadásával, a mi Urunk J. Kr.-ról. 

Kecskeméthy: Pál, J. Kr. szolgája, hivatalos küldött, a ki 
Isten örömizenetére van kiválasztva, a melyet előre hirül adott 
az ő látnokai által a szent írásokban az ő Fiai felöl, a ki Dávid 
magvából lett test szerint, a kiről a halálból való feltámadás 
folytán hatalommal megállapittatott, hogy Isten Fia szentség 
lelke szerint, a mi Urunk J. Kr. felöl. 

Luther: Paulus, ein Knecht J. Chr., berufen zum Apostel, 
ausgesondert zu predigen das Ev. Gottes, welches er zuvor ver-
heiszen hat durch seine Profeten in der heiligen Schrift, von sei-
nem Sohne, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem 
Fleisch, und kräftiglich erwiesen ein Sohn Gottes nach dem Geist, 
der da heiliget, seit der Zeit er auferstanden ist von den 
Todten. 

Jülicher: Paulus, Knecht Chr. J., durch Berufung Apostel, 
ausgesondert für das Ev. Gottes, das Gott voraus verheiszen hat 
durch seine Profeten in den heiligen Schriften, das Ev. von Sei-
nem Sohn, geboren aus Davids Nachkommen, dem Fleische nach, 
dann aber erhoben zum machtvollen Gottessohn dem heiligen 
Geiste nach infolge seiner Auferstehung von den Toden. 

Ε néhány szemelvény is mutatja, mily eltérően fogják fel 
és fordítják ezt a bekezdő négy verset, de különösen a 3—4-et. 
Az 1—2 versekre már fentebb megtettem észrevételeimet, most 
hát csak a 3—4. versekkel foglalkozom. 

Bizonyos, hogy itt párhuzamos gondolatokkal és kifejezé-
sekkel van dolgunk. ν.ατα σαρ/.α é s ν.ατα ηνενμα άγιωΰννης, t ovábbá 
a του γενομενου νιου és a τον ορισθέντος νιου, n e m k ü l ö n b e n az ex 
σπέρματος ζ/ανειό és az εξ άναστααεως νεκρών p á r h u z a m o s kitételek. 
De mind νιος ϋεον-τΆ vonatkoznak. Α legnagyobb nehézséget az 
έν δυνάμει okozza. Ezt vagy az előtte álló νιος ^eot-val vagy a 
ορισθέντος szóval kötik össze. Az értelmezés csak ez utóbbit 
igazolja. 

A hely értelme ugyanis más nem lehet, mint az, hogy Jézus, 
a kit mi Urnák, Megváltónak vallunk, testileg leszármazását illetői 
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a Dávid rendes sarjadéka, a kinek az istenfiúsága nem a testi 
származás különlegességében gyökerezik. Más dolog volt az, a 
mi őt Isten Fiának igazolta. Mert a όριζειν itt nem eleve elren-
delést, hanem megállapítást, igazolást, konstatálást jelent. Ebben 
azonban természetszerűleg benne rejlik az is, hogy nem most 
lett azzá, a minek bizonyult, hanem annak bizonyult, a mi tény-
leg már előbb is volt. Bizonyos események és körülmények iga-
zolták hát, hogy Jézus csakugyan Isten Fia volt. Nevezetesen 
meg volt benne a szentség lelke, a melynél fogva a többi em-
bertől eltérően megmaradt teljesen és egészen az Isten iránt 
való hűségben, el tudta kerülni a vétket, az eltántorodást, testben-
lélekben mindig csak az volt, a minek az Isten az embert al-
kotta : ártatlan, igaz, tiszta, szent. Ez az istenfiúság mivolta. S 
hogy Jézus csakugyan ez az istenfia volt a szentség lelke szerint, 
azt a feltámadás tényéből mindenki világosan megállapíthatta. 
Mert a halálnak csak a bűnön és a bűn miatt van ereje. A tisz-
ta, a szent örökkévaló. Jézus szent volt, tehát el nem múlhatott, 
fel kellett támadnia. S fel is támadott. A feltámadásból bizonyult 
bát Jézus Isten Fiának. 

Most jön az εν δυνάμει értékesítése. A mint a fordítások 
mutatják, mindenki a legközönségesebb értelmét veszi a δυναμις 
szónak. De akkor sem lehet „hatalmasan" vagy éppen „hatalom-
mal" szóval fordítani. Az εν vagy azt az elemet, közeget jelöli 
meg, a melyben a megállapítás történt, s akkor in virtute, erőben, 
erőnyilvánulásban szóval adandó vissza. Az erőnyilvánulás pedig 
abban állott, hogy a legnagyobb ellenséget, a halált győzte meg. 
Vagy pedig egy fogalomnak kell a két szót vennünk és az εν 
δυνάμει másik alapjelentését: a lényegében, valósága, mivolta 
szerint, igazában, valósággal kitételekkel fordítani. Sőt megáll-
hatna az is, ha igy adnók vissza: csodamód, csodásan. 

Ez alapon a fordítás igy hangzik : Pál, J. Kr. szolgája, 
meghívott apostol, kiválasztva az Isten evangéliomára, melyet 
prófétái által szent iratokban előre megígért az ő Fia felöl, ki 
test szerint Dávid magvából lett, de a szentség lelke szerint a 
feltámadásból valósággal Isten fiának bizonyult. 

5. „Hívő engedelmességre minden pogányok között az ő 
nevéért." Ennek az az értelme, hogy Pál azért vette a kegyelmet 
és az apostolságot, hogy a mikor a pogányok között forgolódik, 
mindig a hivő engedelmességét tanúsítsa a Kr. nevéért. Az ere-
deti szöveg azonban azt mondja, hogy a kegyelmet és az apos-
tolságot a hívő engedelmességnek, vagyis a hitből fakadó, a 
hiten álló engedelmességnek felkeltése érdekében nyerte. Igy kell 
hát fordítani: kegyelmet és apostolságot vettünk, hogy ez ő 
nevének dicsőségére a hitengedelmességet az összes pogányok 
között felkeltsük. 

9. Nem „evangéliomával," hanem evangéliomában t. i. for-
23* 
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golódván μνε'ιαν ποιέϊν nem emlegetni, hanem megemlékezni, 
rágondolni. 

15. Έλληαίν τε v.ai βαρβάροις helyesen volna „müveitek-
nek és műveletleneknek" szavakkal fordítva, ha ott nem állana 
folytatásakép a másik pár szó „bölcseknek és értelmetleneknek." 
Ez az értelmi osztályozás azt mutatja, hogy az előzó' osztályozás 
néprajzi és igy ki kell tennünk az alapjelentést: Görögöknek és 
barbároknak, vagy nem görögöknek. 

A 16. és 17. versek felirata nem találó. „Az örömhír tar-
talma" helyett csak ez állhat: Az evangéliom jelentó'sége, vagy 
mivolta. 

17. „Mert Isten igazsága abban nyilatkozik meg hit által 
hitre" kifejezés helyett jobb volna ez: „Mert abban tárul fel az 
Isten igazsága hitből hitté." 

18. ασέβεια valamivel több az egyszerű vallástalanságnál, s 
igy legjobb az általánosan elfogadott jelentését megtartani: 
istentelenség. 

20. τά αόρατα αντον nem azt jelenti, hogy az ő láthatatlan 
dolgai, hanem azok a tulajdonságok, a melyek benne láthatat-
lanok, s a melyek meg is vannak nevezve: hatalma, istensége. 

21. Ebben a formájában nagyon nehézkes, át kellene alakí-
tani. έματαιώΰησαν nem hiábavalókká lettek, hanem esztelenkedtek. 

23. Itt tömörebb lehetne a fordítás. 
A 29—31. versekben a bűnök felsorolásában teljesen sike-

rült a jellemző szavak feltalálása. 

Raffay Sándor. 

Értesítés. 
Az Újszövetségi apokrifusok előfizetőinek és mind-

azoknak, a kik e hézagpótló m u n k a iránt érdeklődnek, 
szíves tudomásukra hozom, hogy a munka ez év kará-
csonyára feltétlenül megjelenik. Minthogy pedig bolti ára 
6 korona lesz, újólag tisztelettel felhívom az érdeklődő-
ket, hogy arra előfizetni szíveskedjenek. Az előfizetést 
4 koronával f. évi október hó végéig elfogadom. Már most 
tuda tom azt is, hogy a ki az előfizetést előre be nem 
küldi, annak a munká t utánvéttel küldöm meg. 

Pozsony, 1905. október 1. 

R a f f a y S á n d o r , 
theol. akad. tanár. 
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