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Keresztelő János. 

Az újszövetségi kornak bekövetkezése nem történt az embe-
riségre nézve egyszerre, mintegy váratlanúl. Századok hosszú során át 
hirdették a próféták a jobb kor eljövetelét, amelyet az „égnek 
felhőiben" leszálló „Messiás" fog teremteni. Sőt az utolsó próféta, 
Malakiás, azt is megírta, hogy mielőtt bekövetkeznék az „ítélet 
nagy napja", elküldi az úr az ő angyalát, ki megtisztítja az utat ő 
előtte és eljő a szövetségnek követe, a kinek az lesz a hivatása, 
hogy mint Illyés próféta szerepeljen, ki „az atyáknak szivöket a 
fiakhoz hajtja és a fiaknak szivöket az atyákhoz" (Mai. 3 1 . 
4 5. 6). Vagyis még az is megmondatott előre, hogy, előkészítője 
is lesz a jobb kornak, — előfutárja, előhírnöke az Úrnak, hogy 
a nép annál könnyebben megismerhesse, annál jobban ragaszkod-
hasson majd hozzá. 

Az utolsó próféta elnémulása óta közel 400 esztendő vihar-
zott el a „választott nép" felett s a jobb kor hajnala csak nem 
akart felderülni. Politikai s vallásos sülyedésben leledzett a nép, 
mely az előtt a hatalom jeleit mutogatta s az „egy igaz isten" 
imádásával dicsekedett. Oda lett a nemzeti szabadság és függet-
lenség, — oda lett az igazi, mély vallásosság, mert a pártok ön-
maguk hasznát keresték még az oltár körül való forgolódásban is. 

Méltán sóvároghattak tehát a jobb lelkek az után az idő 
után, melyet a próféták olyan ragyogó színekkel festettek. — Méltán 
óhajthatták tehát, hogy legalább az az úttörő, az az előhírnök jönne 
már, a ki egyengetné számokra a remények teljesedésének útját, — 
hadd nyernének legalább biztatást, ha már a mindennapi élet 
sanyarúságai között kell élniök. 

És a sóvárgás, a vágyakozás csak nem akart teljesülni. Még 
csak próféta sem volt, ki vigasztalgatta volna őket. Elnémult az 
Ürnak a néphez szóló szava, — nincs többé mondanivalója. S a pró-
féták jóslatai? . . . ki tudja mikor fognak betelni? ! 

De az Úr nem hazudtolta meg a prófétákat, kik az ő nevé-
ben szólottak. Kezdtek betelni az idők s hogy az emberiség észre-
vegye magát: az Úr elküldi követét, ki egyengesse előtte az útat. 

A követ K e r e s z t e l ő J á n o s . 
Egy rokonszenves alak, ki lebilincseli érdeklődésünket hiva-

tásával, — leköti figyelmünket hivatása teljesítésének módjával, — 
The·!. Szaklap. V. iit 1 
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bámúlatra ragadja egész lényünket jellemének szilárdságával, 
tisztaságával, valódi szeplőtlen voltával s sajnálatunkat ébreszti 
fel szomorú végsorsával. 

Ez alakot akarjuk közelebbi megvilágításban bemutatni, a ki 
mindenesetre megérdemli, hogy foglalkozzunk vele, — megérdemli, 
hogy szereplésének egyes mozzanatait tanulmány tárgyává tegyük. 
Annyival is inkább, mivel eddigelé önálló magyar tanulmány-
nak nem képezte feladatát a vele való foglalkozás. A mit 
Stromp László a Budapesti Szemlében (1901-ben) írt, egészen más 
irányú, mint az, a mi e sorokban célozva van, mert az a Suder-
man H. „Johannes" színmüvének megjelenése alkalmából irt „fel-
világosító" közlemény, ellenben ennek más a célja s rendeltetése. 

I. 
Az újszövetségi irók közül Lukács evangélista nyújtja a leg-

több adatot K. J.-ra vonatkozólag. Irata első részében egész körül-
ményesen tárja elénk származásának történetét. Ha előadásából 
elhagyjuk a csodás dolgokat, melyekkel jónak látta az ismert 
adatokat kiszínezni csak azért, hogy K. J. személye annál méltóbb 
legyen ahoz, a kinek „arca" előtt elküldetett, előttünk fog állani 
a K. J. születési története egészen elfogadható alakban. Azokat a 
csodás mozzanatokat bátran mellőzhetjük, mert nem egyebek, 
mint hallgatólagos párhuzamba állitások különösen a Sámson és 
Sámuel történetével. Mint ezeknek, úgy K. J.-nak a születése is 
olyan körülmények között történik, a melyeket a legenda állit 
elő, hogy maga a személy annál nagyobbá, annál tiszteltebbé váljék. 

Kihámozva azért a tiszta magot a körülvevő hüvelyből K. J. 
születésére vonatkozólag a következő adatokat lehet elfogadnunk, 
mint a melyek ellen kifogást nincs okunk emelni: 

Atyja Zakariás volt. Papi hivatalt viselt s mint ilyennek 
az Áron családjából valónak kellett lennie. Az Áron két fiának 
nemzetsége közül a tekintélyesebbnek, Eleázárnak az utódja s 
ivadéka volt, kinek családjából Dávid, mikor a 24 papi rendet 
megalkotta, 16-ot vett fel, mig az Ithamár családjából csak 8 
jutott be a jelzett rendek közzé (Krón. I. 24 2-4.) Az Ele-
ázár fiai között találjuk a 8-ik helyen Abiát, a kinek a nemzet-
ségéből valónak mondja Lukács Zakariást. Ez az Abia tehát nem 
tévesztendő össze a Roboám király fiával, kit Maaka, az Absolon 
leánya s Roboám legkedvesebb felesége szült. 

Anyja Erzsébetnek van nevezve Lukácsnál, ki őt az „Áron 
papnak leányai közül való"-nak mondja. A név emlékeztet magá-
nak Áronnak felesége nevére, ki Elisaba volt, Aminadab leánya, 
Nahassonnak huga s négy fiút szült: Nádábot, Abihut, Eleázárt és 
Ithamárt. (Π. Móz. 6 2S.) 

A szülékre vonatkozó adatok ellen nincs okunk kifogást 
tenni. Annál homályosabb azonban az a kérdés, hogy hol lakott 
Zakariás és Erzsébet? 
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Erre a kérdésre a körülményesen iró Lukácsnál csak ennyi 
útbaigazítást ta lálunk: „mi/cor fellcelt volna Mária azokban a napok-
ban, élméne a hegyes tartományba nagy sietséggel Júdának városába 
és beméne Zakariásnak házába és köszönté Erzsébetet" (Luk. 1 39.) 
és „Júdeának hegy között való egész tartományában kihirdettetének 
mindazok a dolgok"· (t. i. Zakariás némasága, K. J. fogantatása, 
majd születése. Luk. 1 65V 

Lukácsnak e két adatából volna tehát megállapítandó, hogy 
hol lakott Zakariás és Erzsébet, hol született Keresztelő János?1) 

Mária názáreti lakos volt, a mint Luk. 1 2B. bizonyítja, vagyis 
Galileában lakott. Innen ment „nagy sietséggel" „a hegyes tarto-
mányba, Judának városába." Egy más tartományba kellett men-
nie, ha meg akarta látogatni Zakariásékat, a kik „hegyes" vidéken, 
„Júda város"-ban laktak. 

Az a kérdés már most, hogy ebben a „hegyes tartomány"-
ban, Júdeában, hol volt a Zakariásék lakhelye? 

Ha egyszerűen úgy vesszük a dolgot, hogy Juda városa 
alatt valamely e tartománybeli hely értendő, akkor nem kell 
keresnünk, hanem azt mondjuk: ott laktak Zakariás és Erzsébet 
Júdeában ! . . . De ez természetesen határozatlanságra mutatna. 

Ha a „Júda városa" alatt „Júdának a városa" és pedig 
„fővárosa" volna értendő, akkor Hebron volt K. J. születési helye, 
mint amely város a Jósué 14 ]s!. 13. szerint, valamint ugyan-
csak Jósué 21 n. szerint is Kálebnek, Jenufé fiának lett örök-
ségül adva, mely a Júdának hegyén feküdt s abban az időben, 
mikor az osztozkodás volt, Kirjáth-árbát nevet viselt Arbáról, ki 
„nagy ember volt az anakimok között". (Jósue 14 15). Maga 
a város egyenesen a „gyilkosok mentségének városa" volt s mint 
ilyen előkelő helyet foglalt el (Jós. 21 ,3.). 

De hát csakugyan Hebron értendő-e „a Júda városa" alatt? 
„Csak feltevés" — mondja Keim „Geschichte Jesu" c. müvében2) — 
hogy a „Júda városa''alatt a leginkább eként neveztetni szokott „Heb-
ron u-t, e dél-júdeai várost értik. Természetes, hogy feltevés, mert úgy 
gondolkoznak, hogy ha Hebronról volna szó egész határozottan, 
akkor a görög szöveg igy szólna: „εις τψ ηόλιν 'Iovdaholott 
csak igy szól: „εις πάλιν Ίουόα." Mint feltevés aztán épúgy meg-
állhat, mint a fentebbi, mert bizony a „την" szócska igen könnyen 
kimaradhatott a szövegből. 

Azonban van még egy harmadik feltevés is, amely a „Júda 
városa" alatt „Juta", „Jutha", vagy „Jutta" városát érti, mely 

*) Nem tar tom a magamrészéről fölveendőnek a Luk. 1 „ . ezen kife-
jezését „Elméne (Zakariás) házához - , mert szerintem ez csak arra vonatkozik, 
hogy miután a templomi szolgálat ideje letelt, Zakar iás visszatért haj lékába. 
Vagyis a görög szöveget : „απήλ&ιν ι/ς τϋν olxov αντον" nem ér tem úgy, 
hogy valahonnan m á s helyről, m á s faluból, vagy városból tért volna haza 
Zakar iás . 

*) III. k. Z ü r i c h 1875. 122. I. 

1* 
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szintén júdeai hely lett volna és pedig ott a Júda-hegység vidéken, 
a mint ezt Jósué 15 55 és 21 u; is igazolják, melyek közül 
az első hely „Jutá"nak, a második „Juttá"-nak említi, de a kettő 
határozottan egy és ugyanaz a papi város. Ez a város ott volt 
Hebron környékén, ettől „másfélórányira délre és tizedfél órányira 
ugyancsak délre Jeruzsálemtől, — ott hol a petrai Arabia pusz-
tájával szemben a nyugati Jordán hegyhátnak legmagasabb emel-
kedése lejtősödik1). Hogy e föltevés megálljon, azt kell elfogadni, 
hogy a görög szövegben Ioú&ct" helyett ,,'Iovőa" íratott, vagyis 
a thétát deltával cserélték fel, ami Michaelis szerint igen könnyen 
megtörtént, mert a Λ-át hol erősebben, hol gyengébben hangoz-
tatták a kiejtés alkalmával. Ezt fogadja el Leopold"), — Mack-
night8), — és Mandel. 

Hogy e három feltevés közül melyik az elfogadhatóbb ? . . . 
Ki tudná határozottan megállapítani ? Legkényelmesebb az elsőhöz 
csatlakozni; az irásbeli-hiba ejthetés szempontjából igen könnyű 
az utolsóhoz állani, mert mégis könnyebb egy betűt, ha az han-
goztatható erősen is, gyengén is, tévesen leirni, mint egy egész 
szót kihagyni. És miután nincs rá semmi alaposabb okunk, hogy 
eme második feltevéshez ne álljunk, elfogadjuk, hogy Keresztelő 
János szülei Júta papi városban laktak s Mária ott látogatta meg 
az ő rokonát, Erzsébetet. 

Máriának ez a látogatása azonban igen nagy kérdés. Nagy 
azért, mert Názáret és Juta igen távol estek egymástól. Názáret 
ott fent Galileában feküdt, a honnan Máriának Samárián kellett 
keresztül mennie, hogy Júdeába s ennek Juta városába juthasson. 
Hosszú és fáradságos út várt reá, amelyet semmi esetre sem 
tehetett meg három nap alatt, amint Keim gondolja, kinek ezt 
a nézetét Mandel egyenesen: „tudományos fitogtatása-nak nevezi.4) 
Kellő alkalmatosság mellett is hosszabb időt vett igénybe az oda 
juthatás. Mandel aztán, hogy megkönnyítse Máriának ezt az úta-
zását, azt gondolja, hogy ő nem Názáretben lakott, hanem Beth-
lehemben, „saját városában", ahonnan már könnyebb szerrel 
látogathatta meg Zakariásékat. 

Részünkről, ha nem fogadhatjak el a Keim három napos 
felvételét, nem járulunk a Mandel felvételéhez sem, mert nincs rá 
semmi okunk, hogy a Lukács által jelzett Názáretet elvessük s 
Bethlehemet fogadjuk el. Ha már Mária csakugyan ellátogatott 
Erzsébethez, amit nem vonhatunk kétségbe, hiszen rokont ment 

') Mandel Th. H. „Die Vorgeschichte der öffentlichen Wirksamkeit 
Jesu . . . Berlin. 1892. 1. 1. 

') Leopold Justus Günther Eduard : „Johannes der Täufer". Hannover 
1825. 24. 1. Megjegyzendő azonban, hogy L. bár Jutat ta r t ja elfogadandónak. 
végeredményben csak ezt meri m o n d a n i : „Zakariás lakhelye s K . J . születési 
helye a júdeai hegy-vidéken keresendő." 

') Harm. Ev. Sect. IV. 
4) i. m. 100 1. 
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megnézni, a kinek szerencsekívánatokkal akart kedveskedni, hogy 
az Úr elvette gyalázatát, akkor mehetett Názáretből is, mert arról 
szó sincs a Lukács tudósításában, hogy mennyi idő alatt tette 
meg a hosszú s fárasztó útat. Megtette annyi idő alatt, a mennyi 
alatt megtehette. Hogy „nagy sietséggel" ment, egészen természetes. 
Hosszú út állt előtte s igyekezett minél gyorsabban haladni. Sőt 
abból a körülményből, hogy „mintegy három hónapig" maradt 
Erzsébetnél, (Lukács 1 56) talán következtethetni is, hogy csak-
ugyan nagy utat tett, amelyet nem akart azonnal ismét megtenni, 
hanem mintegy húzamosabb ideig pihente ki a fáradalmakat 
s ott időzött jó darabig, hiszen úgyis nagy volt Názáret és 
Juta között a távolság s igy látogatást nem sokszor tehetett 
rokonainál. 

Eként tisztázva Zakariás és Erzsébet lakhelyének kérdését, 
áttérhetünk magára a születési történetre. 

Lukács tudósítása szerint Zakariás is, Erzsébet is idős em-
berek voltak, kik már nem is gondoltak arra, hogy az Úr meg-
áldja őket a házassági szövetség legdrágább ajándékával. Lukács 
aztán, hogy elfogadtassa, hogy ezen idős házaspárnak mégis gyer-
meke születik, angyalt szerepeltet, a ki megjelen a templomban 
Zakariásnak és tudtára adja, hogy gyermekök fog születni. Meg-
mondja az angyal azt is, hogy Jánosnak kell majd nevezni, 
azaz a gyermek fiú lesz, kinek nevében benne kell lenni annak 
a tudatnak, hogy az Ur könyörülő (János = az isten könyörülő). 
Sőt kiterjeszkedik az angyal arra is, hogy ez a gyermek Zakariás-
nak örömére és vigasságára lesz „és sokan fognak örvendezni az 
ő születésén, mert nagy lészen az Úr előtt, bort és részegítő italt 
nem iszik és még az ő anyjának méhétől fogva sz. lélekkel 
betelik", — beszél szerepléséről is, hogy „az Izráel fiai közül 
sokat megtérít az ő Urukhoz, Istenükhöz, mert ez ő előtte fog 
járni az Illyés lelkével, hogy az atyáknak sziveket a fiakhoz for-
dítsa és az engedetleneket az igazaknak bölcseségekre, hogy az 
Úrnak készítsen tökéletes útat" (Lukács 1 u - 1 7 ) . Az angyal 
eme szavaira, Zakariás egész természetesen válaszol: „mint 
ismerhetem én azt meg ? mert én vén vagyok és az én feleségem 
is igen idős" ). Erre aztán előáll az angyal az ő küldetésével, hogy 
ő Gábor, ki az Isten előtt áll s elbocsáttatott, hogy szóljon Zaka-
riással s ezeket az örvendetes dolgokat jelentse néki. Sőt, hogy 
megmutassa isteni küldetését, jelt is mutat és hagy hátra, t. i. 
Zakariást elnémítja s néma fog lenni — úgymond — mindaddig, 
mig a jelzett dolgok meg nem történnek, mert nem hitt az ő 
beszédjeinek, amelyek pedig betelnek az ő idejökben. És valóban 
néma lett Zakariás, mert mikor kiment az oltár mellől, a melyen 
jóillatot gerjesztett s az örök lámpát készítette el, amely azt jelezte, 

') Egy keleti monda szerint Erzsébet Zakariásnak egy csókjától lett 
viielössé. 
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hogy a nép a világ világossága tartozik lenni,1) nem tudott a nép-
hez szólani, csak intett nekik s azok eszökbe vették, hogy bizo-
nyosan látomása volt a templomban, azért nem tud szólani. 

íme a templomi jelenet, mint a K. J. születésének előjátéka! 
Ki ne ismerné fel a hasonlóságot e jelenet s a Sámson és Sámuel 
származási története között? 

Igazán csodás egy jelenet ! De nem az, amit Lukács elbeszél, 
amelyhez nincs okunk, mint valósághoz ragaszkodni, hanem csodás 
az, a mit Breest jelez, hogy az Isten, a ki az ó-szövetségben a 
Sinai hegyen trombita harsogás s rettenetes mennydörgések között 
jelentette ki a maga akaratát s az egész nép félt és reszketett: 
most, mikor új-szövetséget akar kötni, egy néma ajaknak hallga-
tásában közli a maga jelenését az egész nép előtt."1') 

Aza templomi jelenet nem más, mint zsidó-keresztyén képzelet, 
a melyből azt a gondolatot kell kivennünk, hogy Zakariás eltűnőd-
hetett a felett, hogy esetleg még lehet gyermekük, hiszen annyian 
voltak ő előttük, akiken az Úr könyörült, mért ne lehelnének ők 
is ilyen kedvesek? Lelki látomány lehetett, melybe maga, Lukács 
mintegy beleképzelte a tisztes Zakariást s aztán a saját elképzelt 
jelenetét csodás színekkel megrajzolva, a valóság tetszetős alakjá-
ban tárta elénk. 

Erzsébet a templomi jelenet után csakugyan viselős lett s 
ez állapotának hatodik hónapjában látogatta meg őt Mária, miután 
az Úrnak angyala őhozzá is elküldetett Názáretbe, ahová csak 
három hónap múlva tért vissza. 

Ezután aztán Erzsébet megszülé gyermekét, akinek születése 
felett mindenki örült, aki a szomszédsághoz s rokonsághoz tartozott, 
mert az Úr nagy kegyelmességének jelét látták a dologban. Nyol-
cad napra körülmetélték s Zakariásnak akarták nevezni a gyer-
meket. De Erzsébet tiltakozik ellene »semmiképen nem; hanem 
Jánosnak neveztessék.« A rokonok nem tudják megérteni e tilta-
kozást s azt, hogy János legyen a gyermeknek neve, s igy adnak 
kifejezést gondolkozásuknak: »senki nincsen a te nemzetséged 
között, aki ilyen névvel neveztetnék.« Majd az apához, Zakariás-
hoz fordulnak, hogy az jelezze, minő nevet kapjon a gyermek. 
Zakariás még mindig néma levén, táblát kért s ezt irta rá : »János 
néki neve.« A rokonok csodálkozása még nagyobb lett, hogy ime 
a férj is olyan nevet akar, aminőt nem használnak az egész nem-
zetségben. Természetesen még nagyobb lett aztán a csodálkozás, 
amikor egyszer csak megnyilatkozik Zakariás ajka s áldja az Urat, 
áldja egy olyan szép imádságban, amely egyik legszebb gyöngye 
az újszövetségi iratoknak. Benne van abban rövid vonásokban 
mindaz a nagy és jóságos cselekedete a Jehovának, amelyet az 
ő »választott népé«-vel tett az idők folyamán; benne van abban 

' ) Breest : „Johannes der Täufer" Lipcse 1881. 19. 1. 
η s. m. 24. 1. 
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az igaz istenfélelem fogalma s jelentősége; benne a szülei szívnek 
minden öröme és boldogsága az Úr könyörülő tettének hatása 
alatt; benne az édes apának gyermeke számára minden örömet 
s boldogságot óhajtó gondolata s érzése, amely által aztán mint-
egy kijelöli a íiu előtt az élethivatást, melyet betöltenie, az utat, 
amelyen járnia kell. 

Ennyi Lukács előadása szerint a születési történet, melynek 
csodás mozzanatai közé oda kell sorolnunk még azt is, hogy mi-
kor Mária meglátogatta Erzsébetet, ennek méhében a magzat re-
pesett s megtelt szentlélekkel ő maga is, úgy hogy fenszóval így 
szólott Máriához: »áldott vagy te az asszonyok között és áldott a 
te méhednek gyümölcse!« Sőt hogy a csodálatos elem annál na-
gyobb legyen a leírásban, Erzsébet azt is tudja már, hogy Mária 
is viselős, mert így szól hozzá: »honnét vagyon ez nékem, hogy 
az én Uramnak anyja én hozzám jöjjön ?« Tudja pedig ezt onnan, 
mint maga mondja, hogy mikor Mária köszöntésének szavát hal-
lotta, repesni kezde örvendezéssel a magzat az ő méhében. 

Ha már most ezeket a leírásokat, melyekben lehetetlen föl 
nem ismerni az írónak azt a törekvését, hogy teljes összefüggést 
akar létesíteni a Keresztelő János és Jézus születése között, miu-
tán Keresztelő Jánost már csakugyan úgy ismerte magának az 
idvezitőnek nyilatkozatai alapján, mint úttörőt a Messiás előtt, 
megvizsgáljuk, mai felfogás szerint, az eredmény csak annyi lesz: 
Keresztelő János szülei idős emberek voltak, de őket is mint máso-
kat, idősvoltuk dacára megáldotta az Úr gyermekkel, akit aztán 
Jánosnak neveztek, hogy a gyermeknek nevében is kifejezzék az 
Istennek ama könyörületességet, melylyel elvette szivöknek kese-
rűségét, elvette a zsidófelfogás szerint a házasokat érhetett leg-
nagyobb gyalázatot, a gyermektelenséget. 

Ott van többre szükségünk, ahol már az Úr lelke szól mint-
egy a prófétából, kinek szavára a zsidó nép oda gyűl a pusztába, 
hogy hallja az örvendetes igéket: »közel az istennek országa«, — 
hogy hallja az utasítást: »térjetek meg!« 

Ezek után e részben még csak arról kell szólnunk, hogy 
mikor született Keresztelő János? Vagyis ki kell mutatnunk az 
időpontot, amelyben e nagyrahivatott egyén meglátta a napvilágot. 

Lukács előadása szerint, mikor Mária meglátogatta Erzsébetet, 
ez áldott állapotának hatodik hónapjában volt. Vagyis e tudósítás 
szerint Keresztelő János Jézust ennyivel előzte volna meg a vi-
lágra jövetelben. Ezzel az evangéliomi adattal szemben Gludius 
véleménye az, hogy Keresztelő János Jézusnál körülbelül 30 évvel 
idősebb volt1)· 

Hogy a Lukács adatát elvessük, mint helytelent, nincs rá 
semmi okunk. Keresztelő János szereplésében sem kereshetni az 

') Cludius „Zeit und Lebensdauer Johannes des Täufers" a H e n k e 
Museum II. k. 602 1. 
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esetleg talán erre utaló nyomot, hiszen 30 éves korában is tanít-
hatott úgy, mint 60 éves korában, — sőt az ifjúkor hevessége, 
kíméletlen szókimondása, rettenthetlen bátorsága, mely harcra 
hivta ki a zsidó nép akkori vezetőit, egyenesen arra engednek 
következtetni, hogy csakugyan olyan korú volt, mint Jézus, vagyis 
születési ideje csak hat hónappal esik előbbre a Jézusénál. 

Π. 
Ha már most tovább kisérjük Keresztelő János élettörténetét, 

első sorban is azzal kell tisztába jönnünk, hogy fellépéséig, mely 
új korszakot kezdett, minő körülmények között folyt élete. 

Az evangéliomok ebben a tekintetben épen semmit sem 
nyújtanak. A nagy részletességgel előadó Lukács is elhallgat s 
egyetlen biztos adatot sem szolgáltat, melyen elindulhatnánk s 
kereshetnők a gyermek növekedésének, szellemi erősbülésének 
körülményeit. Mint nem ismerjük Jézusnak gyermek s ifjú korát, 
úgy homály borítja a Keresztelő János e korbeli életét is. 

Lukács csak ennyit mond: »a kis gyermek pedig nevekedik 
és erősödik vala lelkében és pusztákban vala mind a napig, melyen 
meg kellene magát az Izraelnek mutatni.« (1 80). 

Ennyi és nem több az, amiből valamiképen képet kell raj-
zolnunk a Keresztelő János gyermek s ifjú koráról. 

De hát kiknek gondviselése alatt növekedett ? Kik tanították, 
hogy lelkében erősödjék s mikor és miért ment a pusztába? 

Az első gondviselők bizonyára szülei voltak, kikről nem 
tudjuk, hogy meddig éltek. Nem túloz, csak a szülők örömét s 
boldogságát rajzolja meleg szavakkal Mandel, mikor ezeket írja : 
„az öregedő, gyöngéd édes anyának ő képezi egyetlen gondját, 
— az öregedő, szelid édes apa oktatja a szent dolgokban, ő 
neki egyetlen öröme1). Ε felfogás szerint tehát, a gyermek, 
gyermek korának zsenge idejét otthon, a boldog szülei hajlékban 
tölti, ahol szemefénye volt szüleinek, kiknek alkonyra hajló nap-
jaikat megaranyozta gyermekörömével, — megédesítette lelki erős-
bödésével, amelyet maga az édes apa segített elő, tanítgatván őt 
a „választott nép" történetére, a melynek olyan fényes lapjai 
vannak s a mely néphez tartozik a gyermek is. — Sőt Mandel 
szerint egyenesen maga az édes apa vetette el a magvakat arra, 
hogy fiából jó szónok legyen-). 

Hogy a szülék a meddig éltek, gonddal ápolták a gyermeket, 
fejlesztették értelmét, az egészen természetes dolog. Zakariás is, 
Erzsébet is féltő gonddal őrködték, mint őrködnek a szülék ma is, 
gyermekük felett s ha a gondviselés életüket addig tartotta, hogy 
fióknak lelkét is mivelhették, minden bizonnyal megtettek mindent, 
ami tőlük telhetett. De később, midőn már ők nem voltak, hol 
tanúit a gyermek? 

*) i. m. 8 1. — 8) u . o. 
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Keim felteszi azt a lehetőséget, hogy Jeruzsálemben tanult 
a templom s iskolák közelében, a melyek ellen aztán küzdelmet 
folytatott. Itt ismerhette meg, — de azért bárhol is megismer-
hette a farizeusokat s írásmagyarázókat1). 

Ε feltevéshez hozzájárulhatunk azért, mert az esetleg árván 
maradt gyermeknek ott a központban könnyebben elősegíthették 
kiképeztetését, mint otthon. De hozzájárulhatunk abban az esetben 
is, ha szüléi éltek is. Mert Zakariás minden bizonynyal rajta volt, 
hogy fia a központban tanuljon, ott ismerje meg azokat a dolgo-
kat, a melyek érdekében szólnia s tennie, s a melyek ellen majd 
esetleg küzdenie kell. 

Ott Jeruzsálemben kellett s lehetett igazán megismernie a 
farizeusokat, a kik ellen aztán oly kíméletlenül lépett fel. A fő-
városi élet mozgalmaiban kellett ifjú kedélyének mintegy meg-
undorodnia azoktól a visszaélésektől, a melyek ott napirenden 
voltak. Tisztába jöhetett ifjú észszel is, hogy a mit a farizeusok, 
sadduceusok, essenusok képviseltek, az nem volt a régi igaz zsidó 
vallásnak vallás-erkölcsi tételei közölt. Mert ez a három irányzat 
volt az, u melyhez a zsidók tartoztak. Ezek közül valamelyikhez 
csatlakozott mindenki. És akármelyik pártnak lett feltétlen hive, 
nyomon kisérte a régi valláshoz való hűtlenség. A farizeusok, 
mint Beyschlag megjegyzi: „az igazi izráelitaság torzképéu-t2) képez-
ték, mert a vallás lényegét a szívből a külsőségekbe helyezték 
át, — mert a „mózesi törvény betűjével szemben a maguk uj 
tanaikat" akarták érvényre emelni és pedig a dolog természetes 
folyományának megfelelőleg önhaszonból, önérdekből, hiszen a 
hatalomnak birtoklása volt a főcél, amit el is értek, mert csak-
ugyan ők voltak a nép legnagyobb részének vezetői s mint ilye-
nek, a nekik elméletileg segítő írásmagyarázókkal együtt az utánok 
haladókat vallás-erkölcsi szempontból teljesen lenyűgözték, való-
sággal rabbá tették s a ceremóniáskodást a legnagyobb mértékben 
kifejtették. Velők szemben, mint ellenlábasok szerepeltek a sad-
dúceusok, kik „merev konservativismus"-ban leledzettek, — a „meg-
győződés nélküli, — a nép életben tehetetlen" pártot képviselték, 
annyira, hogy a nyilvános életben még csak nem is merészeltek 
egyebet, mint farizeusi tételeket gyakorolni3). A harmadik irány-
zat, az essenus sem volt valami nagyon követésre méltó, mert 
az csak „téves utánzása volt a régi prófétai életmódnak, — vegyes 
szinű hasonképe a zsidó s görög keleti mysticismusnak"4). 

Ezt a három pártot a maga igazi mivoltában, a maga jellemző 
vonásaival ugyan hol ismerhette volna meg igazabban K. J. mint 
épen a fővárosban ? Mondjuk ki őszintén: azt hogy olyan félremagya-

») Keim Th. „Geschichte Jesu« III. k. 122. 1. 
s) Leben Jesu. II. k. 21. 1. 
' ) Beischlag i. m. u. o. 
*) u. o. 
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rázhatlanúl erős támadást intézett e pártok ellen, — hogy olyan 
jól rá tud mutatni beszédjeiben a baj forrására, egyenesen annak 
tulajdonithatni, hogy közvetlen közelből ismerte azokat, a kik 
ellen fellépett. Támadása épen azért volt olyan hathatós, mert 
mindenki azonnal ráismert arra, ki ellen intézve volt s ez csak 
úgy tehető fel, ha csakugyan ismerte közelről ellenfeleit. 

De ha így elfogadjuk, hogy Jeruzsálemben, — vagy mondjuk 
a zsidóság valamely más nagyobb városában nevekedett K. J.1), 
hogy kell értenünk a Lukács ezen kifejezését: „ . . . és a pusz-
tákban vala mind a napig, melyen meg kellene magát az Izrael-
nek mutatni" ? (1 80). 

A megértés igen könnyű. Ugyanis egész bátran fölvehetjük, 
hogy miután megismerkedett a vallás-erkölcsi viszonyokkal, — 
miután tisztába jött azokkal, kik a népet rossz irányban vezették, — 
miután megundorodott a pártok visszaéléseitől, — miután látta, 
hogy csak igen kevesen vannak, kik az igaz úton járnak, elhagyja 
eddigi helyét s miután úgyis szokásban volt az elvonulás, ő is a 
pusztában keres üdülést az után a sok kellemetlen látvány után, 
melyeknek szemtanúja volt. Saját lelki nyugalmának megőrzése 
bírhatja rá, hogy elvonuljon. 

Csakhogy ha a pusztába vonúl, elhagyja a társas életet s 
úgy él, amint azt evangélistáink, irják, akkor egészen az essenusok 
pártjához tartozónak kell állítanunk. Keim, már idézett müvében, 
csakugyan fölveti azt a nézetet, mely szerint K. J. talán épen 
ahoz az essenus irányzathoz tartozott, amelyet egy Banus nevű 
egyén képviselt, ki az ötvenes években szerepelt s a jeruzsálemi 
nők előtt nagy hírben állott, a kihez a történetíró, Josephus is 
három évig járt*). De ugyancsak ez az iró is ellene szól annak, 
hogy K. J. essenusnak tartassék s határozottan tiltakozik pld. Man-
del, hogy anachorétának tekintsük3). 

És valóban úgy is áll a dolog, hogy K. J.-t nem lehet az 
essenusokhoz tartozónak tekinteni, nem, mert a pusztába vonu-
lás még nem jelentette az essenusságot, — az önmegtartóztatás, 
az életmód, habár külsőleg arra mutattak, hogy aki ezeket cselekszi, 
az essenus, de lényegileg más K. J. mint essenus. Az, a mi fel-
lépésében, beszédjében nyilatkozik meg, minden lehet, csak épen 
essenismus nem. Talán fölvehetjük pusztába vonulása okáúl azt 
is, hogy megismervén saját születési történetét, abból vonta le 
magára nézre azt a következtetést, hogy a mit megtettek a régi 
időben, azt ő is megteheti. Talán fülébe csenghettek atyjának 
szavai is, — ha esetleg addig élt, hogy tanítsa, — s a mit azok 
mondtak neki, hogy isten-embere legyen, azt akarta megvalósítani. 

*) K. J. Jeruzsálemben való növekedését fogadja el Dr. Masznyik E n d r a 
is „Pál apostol élete s müvei" című müvében I. k. XXIX. lapon. El lenben 
Strauss határozottan essenusnak állítja. (Das Leben Jesu für deutsche, Volk 
beurteilt. II. kiadás 1864. 191. 1.) 

' ) i. m. 122. 1. - ») i. m. 8. 1. 
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Ott a pusztában elmélkedhetett saját sorsa felett, — töp-
renghetett, hogy mi is lehetne hivatása. — gondolkozhatott, hogy 
ideje volna már egy erős támadást intézni a népet ámítók ellen, kik 
vakvezérek gyanánt működnek a vallás és erkölcs dolgaiban. És 
gondolkozása közben rájöhetett arra a meggyőződésre, hogy 
talán épen ő volna alkalmas ennek a támadásnak megtételére. 

De melyik pusztában s meddig tartózkodott? Ez a kérdés 
is felmerülhet igen sok ember előtt, ki érdeklődik K. J. iránt. 
Felmerülhet, mert esetleg következtetést nyújthat arra, miért tudott 
fellépésével olyan óriási hatást elérni. 

Ha csakis az elvonulást veszszük tekintetbe s nem gondo-
lunk a fellépésre s az azután következett tanításra, bátran elfo-
gadhatjuk azt a helyet, melyet Mandel jelöl ki, t. i. hogy ott Juta 
vidékén volt az a puszta, amelyben tartózkodott, a mely vidéken 
feküdt Maón városa, ahol Dávid király idejében a 4000 juhos s 
1000 kecskés Nábál lakott s itt „pompás pásztor élet volt, — a 
tavaszi időszakban a virágok illatárjával Sáron sem vetekedhetett, 
— a vadméhek mézével táplálkozhatott az elvonuló, míg a sáskák 
a szomszédos szántóföldeken tenyésztek1). S Mandel szerint a téli 
időszakban „bizonyosan hazament K. J. a hol szives fogadtatásban 
részesült s a kik ismerték, kétszeresen becsülhették názirságáért.u *) 

Ezen a vidéken lett volna tehát Keresztelő János addig, míg 
föl nem lépett. És Mandel szerint, fölvehetjük, hogy föllépése előtt 
egy teljes évtizedet t ö l t ö t t . . . az önmaga választotta askezisben"3). 
Vagyis meglehetős hosszú időt töltött az előkészületben, hogy 
annál alaposabban számot vessen magával, — annál jobban tisztába 
jöjjön a rá váró dolgokkal, amelyek esetleg egész új korszakot 
teremthetnek, mert alapjukban kellett megtámadni a fenálló intéz-
ményeket, — mert épen azok ellen kellett kikelnie, akik eddig a 
nép vezetői voltak. Az ezekre való gondolás lehetett az oka az 
életmódnak is, melyet követett s amelyet később is megtartott, a 
midőn már a nép tömegesen kereste fel a pusztában. Térjünk át 
azért arra az időre, amelyben fellépett s igy menjünk bele a tulaj-
donképeni tárgyunkkal való foglalkozásba, amelynél már nem 
lesz annyi föltevésre szükség, mert a legendás elemek nem sze-
repelnek s ha itt-ott akad is kétes mozzanat, könnyen túlléphe-
tünk rajta, mint amely nem lehet akadály Keresztelő János 
szereplésének megítélésében, — jellemének megállapításában s 
személye fontosságának kellő méltatásában. 

*) i. m. 9—10 1. Maón helyett Engeddi-ve 1 is jelzik a helyet, a mely-
nek közelében tartózkodott K. J. a Holt-tenger mellett s a Beit-Anina-TÖlgy 
keleti oldalán Ain Karim keleti részén ma is mutogatják azt a sziklába vá j t 
helyet, a hol K. J. lakozott. 

') u. o. 10. 1. 
») u. o. 7. 1. 
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III. 
Jöjjünk először is azzal tisztába, hogy mikor lépett fel 

Keresztelő János ? 
Erre a kérdésre a feleletet Lukácsnál keresve, a következő 

választ kapjuk: „a Tiberius császár birodalmának tizenötödik esz-
tendejében, mikor Júdea tartományában tiszttartó volna Poncius 
Pilátus és Galileának negyedes fejedelme Hérodes, Itureának pedig 
és Trakhónitis tartományának negyedes fejedelme az ő atyafia 
Filep és Abiléné tartományának Lisániás volna negyedes fejedelme, 
— Annasnak és Kajafásnak főpapságuk alatt, lőn az Űrriak szava 
Zakariás fiához, Jánoshoz a pusztában és méne a Jordán mellett 
való minden tartományba, prédikálván a megtérésnek keresztségét 
a bűnöknek bocsánatjokra" (Luk. 3 i_3). Ez az evangéliomi 
hely, mint látható, nagy körülírással határozza meg a fellépési 
időt, amely számmal is jelzett, tehát Tibérius, uralkodásának 15. 
esztendejére esett volna. 

Dehát mikorra esik a Lukács által jelzett idő ? Tibérius ural-
kodása 14—37-ig terjedt. Ε szerint a Keresztelő János fellépése a 
29-ik évre esik. Köhler is így vélekedik, csakhogy ő még körül-
ményesebben is meg akarja határozni az időpontot, nem eléged-
vén meg az esztendővel, annak is utána számít, hogy melyik év-
szakban léphetett fel. Hogy számításában valahogy hiba ne essék, 
28-at és 29-et fogadja el esztendő gyanánt s miután számításokat 
tett, azt mondja: „Keresztelő János 781- őszén (okt. nov.) vagy 
782 tavaszán (márc. ápril) léphetett fel"'). A két időpont közül 
aztán az elsőhöz csatlakozik, mert „igy van ideje Jánosnak elő-
készítő munkát folytatni"2). 

A Márk és János neve alatt levő evangéliomokban keresve 
a fellépési időt, a Márk előadásából az vehető ki Köhler szerint, 
hogy „a Keresztelő János Jézus fellépése előtti működése nem 
terjedt egy esztendőre3). A János előadásából pedig az a részlet 
veendő figyelembe, a melyet a 2 20-ban olvashatunk, ahol az 
áll: „negyvénhat esztendeig építtetett ez a templom és te három 
napon felépítenéd azt" ? „Ezt a kérdést a zsidók tették Jézusnak, 
akitől jelt kértek s Jézus azt mondotta nekik: „rontsátok el a 
templomot és harmadnapra felépítem azt". A szóban forgó tem-
plom, amelyről a zsidók beszélnek, nem más, mint a Heródes 
temploma, melyet Heródes uralkodásának 18-ik éve elején véte-
tett munkába (735-oktoberében) s ha 46 évig épült s ezt az időt 
igy vesszük, mint a templom fennállásának korát, akkor a zsidók 
nyilatkozata 782 tavaszán lehetett, amelyet megelőzőleg János 
már működött4). 

') i. m. 40. 1. 
') i. m. 41. 1. 
') Köhler: „Johannes der Täufer« Halle 1884. 39 1. 
*) Köhler, i. m. 40 1. A fellépési időre vonatkozólag L e o p o l d i. m. 

65. 1. azt mond ja : „hogy Keresztelő János mikor lépett fel, azt sem az ev. sem 
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A nélkül, hogy kicsinyeinők a fentebb nevezett író nagy 
lelkiismereteskedését, melyet az évszaknak meghatározásában is 
kifejt, nem tartjuk szükségesnek, hogy megállapítsuk őszkor 
vagy tavaszkor lépett-e fel Keresztelő János, elég annyit tudnunk, 
hogy körülbelül 29-ben, de ekkor már biztosan fellépett, kezdte 
el munkáját és pedig a Lukács előadása szerint: „a Jordán mellett 
való minden tartományban (3 2). — a Máté neve alatti evangé-
liom szerint: Júdeának pusztájában (3 i.). — a Márk előadása 
szerint egész Júdeának tartományából s a Jeruzsálemből hozzá 
menők körében, — végre a IV-ik evangéliom szerint Béthabarában, 
a Jordánon túl, ahol János keresztel vala (1 28.). 

Nagyobbára azonosak ez adatok, kivéve a IV-ik evangélistáét, 
a melyet itt nem is veszünk figyelembe, hanem csak a későbbi időre 
vonatkozólag, amikor János keresztelt. Hanem azért az eltérés 
könnyen észrevehető a synoptikusoknál is. Ugyanis Lukács idézett 
helyén arról van szó, hogy „méne a Jordán mellett való minden 
tartományba," — Máténál . akkor az időben eljőve Keresztelő 
János, ki prédikál vala Júdeának pusztájában". — Márknál pedig az 
áll: „keresztel vala János a pusztában . . . . és kimegyen vala ő hozzá 
az egész Júdeának tartománya és a Jeruzsálembeliek is mind-
nyájan megkeresztelkednek vala ő tőle a Jordán vizében" (1 4_5.). 

Hát hol lépett fel ezek szerint? 
Talán nem tévedünk, ha azt fogadjuk el, hogy ott, ahol el-

vonultan élt, amely hely nem is volt olyan messze sem Judától, 
sem Hebrontól, sem Jeruzsálemtől. Ott lépett fel, ahol annyi ideig 
tartózkodott már s onnan ment aztán tovább egy olyan irány-
ba, amely alkalmasabb volt a néppel való érülközésre, amely 
irányban találhatott egy olyan pontot, ahol keresztelhetett is. Az 
evangéliomok „puszta" kifejezése erre enged következtetni, s hogy 
aztán a Jordán mellett kellett a megkezdett munkát folytatni, az 
a fentebbi adatokból határozottan kiviláglik. Hogy a Jordán mel-
letti működés is „pusztában" valónak van mondva az evangélio-
mokban,nem szolgálhat akadályul, mert a Jordán vidéken csakugyan 
volt olyan pont nem egy, melyet bátran nevezhettek pusztának. 

És miként lépett fel ? . . . Talán valami nagyszerű megjele-
nésben, mely az embereket bámulatra ragadta már külsőségénél 
fogva is? Talán maga az alak is olyan volt, mely hódított? 

Josephus nem mondják ki határozottan. Annyit látunk csak, János már el-
kezdte akkor az δ korszakalkotó munkáját , mikor Jézus fellépett, — de hogy 
meddig működött előbb, egy esztendeig, egy félig, vagy pár hónapig . . . n em 
tudjuk". Β e η g e 1 szerint a Keresztelő János és Jézus fellépése között nem volt 
egészen egy félesztendő (ordo temporum 205). G 1 u d i u s azt bizonyítgatja, 
hogy Keresztelő János már a nagy Heródes idejében megkezdte prófétai hiva-
talát. Erre aztán méltán mondhat juk Leopolddal: „de hát ezt, hogy hallgat-
hatták el az evangelislák?" hogy hallgathatta el különösen Lukács, ki ugyanám 
nagy körülményességgel ír erről a Keresztelő J.-ról ! E u s t a c e i. m. 45. 
lapján úgy vélekedik, hogy a fellépés a Kr. u. 26. őszén történt s 27. tavaszáig 
tartott az előkészítés. 
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A két első evangélista elég körülményesen tudósít, Keresz-
telő János öltözetéről, mely „teveszőrből" volt s „az ő derekának 
öve bőrből csinált" (Máté 3 4. Márk. 1 6). Sőt az életmódot 
is megismertetik, t. i. hogy „élelme . . .sáska s erdei méz" volt. (u.o). 

Sem a ruházata, sem az életmódja nem volt feltűnő, leg-
fölebb azt a benyomást teszi az olvasóra az ev. előadása, hogy 
Keresztelő János az egyszerűséget kereste mindkettőben anélkül; 
hogy akár az egyikkel, akár a másikkal hatást akart volna elérni. 
Öltözködött úgy, amint lehetett s élelme az volt, amit a puszta 
adott az ő vendégének. Ruházata nem volt a régi próféták utánzása, 
mert bár Illésről az van írva a Kir. II. könyve 2 8-ban, hogy 
szíj-öv körité derekát s bár tudjuk, hogy a hamis próféták ezt a külső 
jelt használták s ezzel a ruházattal öltözködött Keresztelő János 
után egy ember-kor múlva a Josephus által említett B a n n s 1 ) , 
hogy a népet azzal is ámítsa, Keresztelő Jánosról nem lehet 
föltenni, hogy ruhájával akart volna hatni. Ez az ő nemes 
gondolkozásával nein egyeztethető össze. Eleimét adta a puszta, 
melynek méze és sáskája nemcsak neki szolgált ilyen gyanánt, ha-
nem mindazoknak, kik a pusztai életmódot követték. Ugy Arábi-
ában, mint Afrikában a szegényebbek ették a sáskát s Keresztelő 
János mint pusztai lakos szintén rá lehetett kényszerítve, hogy 
így éljen.2) 

Tüdős István dr. 

l) Josephus. Vita 2. 
a) W e s e r : Handwörterbuch 612. sz. lapján leírja "azt is, miként ették 

s eszik ma is a sáskát, t. i. k iszárí t ják a napon, sóba áztatják vagy sóban 
megfőzik, vajba is szokták tenni , vagy lisztté őrlik s pogácsának megsütik. 



Az egyéniség és a személyiség az 
Űjtestamentomban. 

Paedagogikámnak alapvető gondolata a személyiség. A sze 
mélyiség ugyanis mint elv határozza meg azt — még didaktikai 
részében is. — Mindég örültem, hogy ha tanulmányaim és 
tapasztalataim eredményét egyezőnek találtam az evangéliomi vallá-
sunk írott forrásában megnyilatkozó szellemmel. — 

Igen természetes tehát, hogy paedagogikám alapeszméje 
szemüvegén is betekintettem a szent könyvbe s tán nem élek 
vissza az olvasó türelmével, midőn e vizsgálódásom eredményét 
ezennel bemutatom. 

Tudományosság szempontjából közleményemnek egyik fo-
gyatkozása, hogy a tudományos kritika nagy készletét nem 
mutatom be: de tán van annak is jogosultsága, sőt bizonyos 
tekintetben még előnye is, ha nem azt kutatjuk, hogy mit mon-
danak mások valamely forrásról, hanem vissza adjuk azt, a 
miről maguk a források tanúskodtak az odaadólag figyelő előtt. 

Többet igér a cim, mint a mennyit a dolgozat nyújt. — 
Nem foglalkozom az Újtestamentom egészével, hanem csak is 
a synoptikusokkal, a Jánosi evangéliommal és Pál apostol irataival. 
Ezekben látom, ha nem is az Újtestamentom egészét, még is 
summáját. Külömben nem mondok le arról, hogy a többi ira-
tokkal is alkalomadtán foglalkozom. 

A nyujtottban is nagy az aránytalanság. Röviden végzek 
a synoptikusokkal, s mostohán bánok el 'a Jánosi evangéliommal; 
ellenben behatóan tárgyalom Pál apostol iratait. Az «önkényesség 
vádja alól azonban felszabadul eljárásom, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a synoptikusokkal már is ily szempontból behatóan foglal-
koztam a Theologiai Szaklap I. évfolyamában (megjelent külön-
lenyomatban: Jézus Krisztus, a nevelésnek elve. Pozsony 1903 
98 L); a jánosi evangéliom pedig e kérdésre nézve meddő; ellen-
ben Pál apostol irataival, e kérdésre vonatkozó nehézségeivel és 
ezek megoldásával járó gazdag eredményével még eddig nem 
foglalkoztam. — 

Mielőtt a tárgyaláshoz fognék, lehetőleges rövidséggel össze-
foglalom, hogy mit értek személyiség alatt1). Még igy is szükséges 

') Kimerítően tárgyalom ezt a Magyar Paedagogia 1906. évi egyik 
füzetében. 
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a személyiség természetes alapjából, az egyéniségből kiindulni. 
A személyiség ugyanis ethizált egyéniség. Az egyéniséget végr& 
is a mindenség szelleme, Isten tételezi a természeti tényezők fel-
használásával az öszszervezet léte és fejlesztése érdekében. — 
Ezt az egyéniséget a történeti tényezők belenevelik a család, a 
nemzetiség, a nemzet utján az emberiség szervezetébe. Midőn az 
egyén e szervezeten belül sajátos feladatában sajátos isteni cél-
gondolatjának tudatára emelkedik s ennek érvényesítésében látja 
jobb Énjének szükségszerű és éppen ezért szabad megnyilat-
kozását, s midőn az egész szervezetet átható szellem erejében 
minden másban szintén e sajátosságot keresi s szívesen közre-
működik az egészet szolgáló e sajátosság érvényesülésében: ekkor 
az egyéniség személyiséggé vált. — A személyiség tehát a hatásos 
sajátos isteni célgondolatban, jobb Énjében, tehát Istentől való 
függésében szabad egyéniség, ki ugyancsak Istentől való függésé-
nek erejében az egész érdekében szolgálja embertársát is. A 
személyiség tehát egyszerűen vallás-erkölcsi egyéniség. 

Az a kérdés, hogy az egyéniség és a személyiség fogalma, 
a kettő közti külömbség és a kettő közt létező összefüggés 
megvan-e az újtestamentomi iratokban, nevezetesen Krisztusnak 
személyére nézve és azután általában az emberre nézve? 

A synoptlkusok alapján Krisztusban az egyéniség és sze-
mélyiség közti külömbséget megtehetjük — bár nála a természeti 
alap meghatóan beleolvad az erkölcsibe. Jézus lelke valóban 
naturajánál fogva christiana volt. — Már mint gyermek teljes 
odaadással belemélyedt a zsidó vallás-erkölcsi világba, és pedig 
nem kicsinyes törvényei, jogi formái szerint (a mint ezt Pál 
apostol — és később Luther is jtette), hanem annak központi 
mozgató gondolatába: Istenbe, s Istenbe sem rideg — jogi ter-
mészete szerint, hanem Istennek szivébe! Atyját s nem Urát látta 
Istenben már a 12 éves fiu s érezte azt, hogy atyja hajlékában, 
ott, a hol őt imádják, hol róla elmélkednek: ott van az ő helye. 
De érezte azt is, hogy éppen ezen vallási viszony nincs semmi-
féle ellenkezésben az erkölcsi követelményekkel: szülei iránt 
tartozó engedelmességgel és emberek előtt való kedvességgel visel-
kedik. Lc. 2, 49_52· Theocentricus s igy mystikus és mégis nyilt, 
derült lelkű, kedves egyéniség lép Jézusban elibénk. — 

S még is van az ő életében is egy időpont, a melytől 
kezdve e kedves és megható egyéniségben a személyiség tulajdon-
képpeni megalakulását komoly és nehéz küzdelemben és mun-
kában kisérhetjük. Ez a keresztelés és kisértés időpontja. A 
bűnbánattal járó jánosi keresztelés alkalmával, ezen magába, 
célgondolatjába való elmélyedés alkalmával felvillant Jézus 
tudatában, hogy Isten nemcsak az Atyaisten, hanem hogy ő e 
jóságos Istennek, a szeretet Istenének fia, s hogy e fiúság el-
vének hirdetésére Ő van hivatva. — A kisértés idejében pedig 
e kijelentés és hirdetés módjára nézve jutott magával tisztába, 
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s megnyerte személyi életének érvényesülésére nézve a teljesen 
tiszta tudatot. Ember maradt ez után is. Isteni erőre szorult 
folytonosan ezután is. Nem egyszer vonult vissza, hogy egyedül 
lehessen Istenével, s volt idő, midőn nehezen küzdött az ő akarata 
az istenivel; s volt idő midőn igazán egyedülinek, még Istentől 
is elhagyottnak érezte magát: de élete egy percében sem 
homályosult el annak tudata, hogy végre is nem az ő akarata, 
hanem Istené teljesüljön s hogy ennek következtében Énje egy 
felsőbb hatalomhoz van kötve, a melyben és a melyből élni reá 
nézve nem csak belső szükségszerűség, (a όεϊ élete forduló pont-
jain) hanem boldogság is1). 

A János-féle evangéliom az egyéniség és személyiség közti 
külömbséget legalább Jézusban nem teszi meg, mivel Jézus nem 
fejlődik s igy személyiség alakulásáról szó sem lehet. Jézus ez 
evangéliom szerint metaphysikai, sőt kosmikus jelentőségű lény. 
A világ kezdetén már volt, illetőleg a világ előtt már is volt 
mint λόγος, egyedül Istennel viszonyulásban (προς τον deóv), ugy 
hogy Isten volt a λόγος. Ő mint ilyen (προς) a világ életének, 
világosságának az elve, ugy hogy minden a mi keletkezett — 
általa lett. (Ján 1, i_s). — Mint ilyen Ő Istennek az egyedüli 
fia (μονογενής η αρά πατρός) s ezért is az isteni <W£«-nak képviselője, 
a melynek tartalma χάρις és άλη&εία (1, ,4). Ő az ki a földre jő, 
leszáll felülről — az ő túlnani otthonából (8,23) emberi testet 
vesz fel (ο λόγος σαρξ εγένετο stb. 1,14). Itt kijelenti önmagát, ugy 
hogy a világ láthatja őt, s ő benne atyjának dicsőségét. (1,14). 
Ez alapon munkássága nemcsak tisztító (th. negatív έν ΰδατι 1,3 3) 
hanem positive épitő, — szellem keltő és pedig végtelenül (εν 
πνει'μαιι 1 , 8 8 . — ου γαρ ex μέτρου δίόωσιν το πνενμα 3 , 3 4 — I l y 
metaphysikus lény nem lehet emberi, nem lehet fejlődő. Ily 
lényre nézve azok a tények, a melyek emberi szempontból oly 
fontosak, vagy teljesen átalakulnak, vagy egészen elmaradnak. 
S tényleg ezt látjuk János evangéliománál. A keresztelés teljesen 
uj jelentőséget nyer; a kísértés története pedig egészen elmarad. 
A csudák is csak epideuktikus jellegűek 11,, stb. a Lazarusi eset 
15. v. az emberi érzelmek, — Getsemánei küzdelme, az ő meg-
dicsöittetésének ünnepe 12,23, nem érettem történt e szózat, hanem 
érettetek 12,20. stb. 

A keresztelésnek Jézusra nézve nincs jelentősége. A keresz-
telési actus, mint ilyen nem is fordul elő János ev.-ban. Jézus-
nak keresztelő Jánoshoz való viszonyát azonban, valamint a 
keresztelés alkalmával Jézusban megnyilatkozó sajátos hivatás-
érzetnek megnyilatkozását nem hallgathatta el a szerző. Köz-

3) L. az egészre nézve, nevezetesen Jézusnak Istenben nyugvó derült 
életének, személyiségének jellemzésére, valamint a személyiségnek alakulá-
sára nézve munkámat : Jézus Krisztus, a nevelésnek elve 2i stb. kül. 28-től 
kezdve. 

Theol. Szaklap. V. éri. 2 
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tudomásu volt, hogy Jézus keresztelő Jánost felkereste, köztudo-
mású volt, hogy Jézus ezután kezdte meg csudás isteni kijelentés 
mellett Istenfiusága tudatában nyilvános működését. 

János evangelioma ez el nem hallgatható tényeket alapfel-
fogása szerint módositá. Felkereste Jézus keresztelő Jánost, de 
nem a népével solidaritásban álló bűnössége tudatában bűn-
bocsánat elnyerése érdekében; (Mc. 1, t . A keresztelő János hir-
deti βάπτισμα μετανοίας είς αφεσιν αμαρτιών· 1 , 5 : Nála meg-
keresztelkedének . . . εξομολογονμενοι τάς άμαςτίας αυτών. Ugyan-
így Luk. ev. 3,3 κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις αφεσιν αμαρτιών. 
— Még Máté evangélioma sem vonja a jánosi keresztelés e 
jellegét kétségbe Mt. 3,6 εβαπτίζοντο . . . έξομολογούμενοι τάς 
αμαρτίας αυτών 3, t t . εγώ ύμίίς βαπτίζω εν νδατι εις μετάνοιαν. 
Máténál azonban már is látunk aggodalmaskodást az iránt, hogy 
Jézus ily keresztelésnek vesse magát alá. Keresztelő János 
ugyanis Máté evang. szerint vonakodik Jézust megkeresztelni s 
csak akkor teszi meg, miután Jézus őt e keresztelésnek reá 
vonatkozó formális jelentőségével megnyugtatja. A keresztelésnek 
Jézusra nézve nincs subjectiv értelme, hanem csakis üdvökono-
miai-objectiv ér te lme: Mt. 3 , 1 5 . . . αψες αρτι όντως γαρ πρέπον 
εστί ημίν πληρώσαι πασάν διν.αιοσ ννην. τότε άφίησιν αυτόν. —) ; 
hanem a végett történik, hogy keresztelő János tegyen mellette, mint 
teljesen ártatlan, bűnnélküli mellett vallomást. Ε vallomás szerint 
Jézus nemcsak, hogy bűnnélküli, hanem ő az, aki nemcsak 
népének, hanem az egész világnak bűnét mint nem a népnek, 
hanem Istennek ártatlan báránya megszünteti, a világra nehezedő 
b ű n t elveszi. — (Ίόε ό αμνός τον &εον δ αιρων την άμαρτίαν τον 
χόσμον Ján. 1,29). Ő az, ki nemcsak hogy nem bűnös népével 
való solidaritásánál fogva, hanem aki még csak nem is 
taglalódik be Jánoshoz jővén a kivülötte létező objectiv értelmű 
üdvökonomia egészébe (amint ezt Máté evangelioma teszi); hanem 
aki még ezen üdvökonomiának is priusa, előbb volt mint 
János volt, sőt a jánosi keresztelés is, mint vizzel való keresz-
telés csak is a jézusi keresztelésre, a szellemben való keresz-
telésre való tekintettel bir értelemmel. — Jézus az igazi λόγος, 
ki mit sem nyer a világtól, a történettől, hanem ad értelmet, 
tartalmat magának a világnak, a fejlődő, történeti létnek. — 
('Οπίσω μου έρχεται άνηρ, og εμπροσ&έν μον γέγονεν, őg πρώτος μον 
ϊ.ν. ν.άγώ ονγ. fjduv αυτόν, αλλά 'ίνα φανερωδϊ] τω \Ισραήλ, διά τοντο 
ηλδον εγώ εν τω νδατι βαπτίζων. Jan. 1,3ο·3ΐ)· S most már termé-
szetes, hogy e Ao'yg-szerű Jézus nem szorul arra, hogy Isten ő 
benne a keresztelés actusa alkalmával kijelentse magát, mint 
néki sajátos atyját. A fiúság tudata öröktől fogva meg volt ő 
benne. De igenis szüksége volt a világnak, nevezetesen a világon 
Jézust előkészítő Jánosnak arra, hogy külső jel utján felismerje 
Jézusban a λόγος-t. Ez történik meg akkor, midőn Jézus Jánoshoz 
jő (nincs ott, hogy megkereszteltetés végett, nincs ott, hogy a 
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megkereszteltetéskor történt e jel). János ekkor azt látja, hogy 
Jézusra galamb alakjában az égből leszáll a szellem, s hogy e 
szellem rajta is marad, tehát nem száll el úgy, mint a prophe-
táknál, akik csak egyes esetekben, tehát csak időszerű módon 
voltak Istennek organumai. Ε szellemnek leszállása nem azért 
volt, hogy Jézus nyerjen ezzel valamit, hanem azért, hogy János 
felismerje azt, ki az isteni szellemnek állandó, elvi kijelentője s 
ki igy nem a viznek, hanem a szellemnek erejében keresztel. — 
A jel, amelyet János vett, csak a szemnek szólt, de nem a 
fülnek. — 

János evangelioma szerint az Istenfiuság eme szellem bir-
tokának következménye, ugy hogy keresztelő János az, ki — mi-
után e külső jelet látja, tesz tanúbizonyságot amellett, hogy Jézus 
Istennek a íia. A synoptikusok szerint másképen áll ez is. Isten 
maga az, aki tanúságot tesz Jézus mellett, mint az ő fia mellett; 
csak hogy itt is külümböző felfogással találkozunk. Mig Mc és Lc 
evangélioma szerint Isten közvetlenül Jézushoz szól s néki jelenti 
ki a fiúság tényét ( - υ el ο ιιόg μον ö αγαπητός, εν σοι ενόόκησα 
Mc 1, η és Lc 3,22): addig Máté evangélioma szerint nem Jézus-
nak, hanem a világnak szól e declaratío. {Οίτος έατιν <> νιος μου ó 
αγαπητός tv ι·> ενόή/.ησα Mt. 3, ,7). János evangélioma az Istennek 
ily irányú ténykedésétől eltekint. Keresztelő János magától jut 
arra, hogy aki a szellemet állandóan birja, Istennek fia s igy ő és 
nem Isten tesz erről tanúságot. 

A személyiség keletkezéséről János evangelioma szerint 
Jézusnál nem beszélhetünk. Ez meg volt, meg van — amennyiben 
ily metaphysikai lénynél személyiségről beszélhetünk. Világelv — 
egyéniség sem lehet. — Ez a tulhajtásnak következménye. 

János evangéliomában — ha nem is Jézussal szemben — 
mégis meg van az egyéniség és a személyiség közti külömbség, 
amennyiben minden igaz emberre nézve felveszi a kettős szüle-
tést: a földi és a túlnani születésf. Természeténél fogva az ember 
földi lény — alulról született (Jan. 8,23.); de az Isten országa 
szempontjából felülről is kell születnie (3,3) vagyis nemcsak 
vizből, hanem a szellemből is születnie (3,5.). Hogyan?! Ezt nem 
tudjuk; s mégis mint az ismeretlen keltű szélt — úgy tapasz-
taljuk (3,5 stb.). Még csak ezen felülről való születés biztosítja 
az Isten országában való tagságot, az egyes embernek feltétlen 
értékét (3,3.5 •13-34 stb.). A jánosi evangeliom felfogásában meg 
van e szerint az egyéniségnek és a személyiségnek különválasz-
tása: de nincs meg a kettőnek folytonossága, egysége. — A 
személyiség nem az egyéniségnek ethizált volta, hanem mind a 
kettő eredete, léte és jövője szempontjából egészen ellentétes. — 
Az egyéniség e világból származik, a személyiség a tulnanból 
( 8 , 2 3 ) . Uj — felülről való születés alapján létesül emez (3,3). 
Amannak lényege az érzékiség, tehát muló; emezé a szellem, 
tehát fennmarad (3,5.31.); amazé az alantiság, a szolgaság, a 
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sötétség, a bűn, a halál: emezé a mennyei lét, az uralkodás, a 
világosság, az élet. — (3,31.34·). — Két elkülönült lénnyel állunk 
szemben psychikai egység nélkül, anélkül, hogy az egyik a mási-
kat appercipiálná, assimilálná. 

Pál apostolnak Krisztus képe, valamint csudás megtérése 
az egyéniségnek és személyiségnek hasonló ellentétes felfogására 
vezethetne; Pál apostol azonban inkább számol az élettel, mint 
ethikai folyamattal, semhogy e dualismusban megmerevülne. 

Jézus Krisztus az ő egyénisége szerint Pál apostol előtt 
nem jelent meg. — A történeti Jézust ő nem ismerte; követőit 
üldözte, mivel oly badar tant hirdettek, hogy a zsidóknak 
Messiása keresztfára feszíttetett. — Ε badar tan csak egy esetben 
vesztené el megbotránkoztató jellegét, ha ugyan ezen Jézus, mint 
Krisztus tényleg feltámadott volna, ha Isten mellette, mint Ur, 
mint Messiás mellett bizonyságot tenne. — A Messiásnak, mint 
szenvedőnek ó-testamentomi képe (Deuterojezsaja), és az üldö-
zöttek még haláluk pillanatában is örömteljes vallása, boldogságot 
sugárzó arca megingatták; s a forró puszta, forró vidék con-
centráló hatása közben izgatott lelkében megjelent Krisztus, 
Gal. 1,1 6 s e feltámadott Krisztus őt, az üldözőt, a felfeszített, 
de fel is támadt Krisztusnak, az ő evangeliomának harcosává, 
hirdetőjévé tevé. — Krisztussal, a felfeszítettel, a feltámadttal 
való hitélet, életközösség Pál apostolt megtanitá arra, hogy ez 
élet egy egészen uj élet s hogy ez uj élet okozója nem egyéniség 
egyéniségek mellett, hanem absolut értékű elv. Krisztus Pál apos-
tolnál tisztán mint ily elv jő tekintetbe, amelynek ezért is nincs 
keletkezése, hanem csak is élete; nincs magában fejlődése, hanem 
csakis másokban ereje. Az elvnek ezen feltétlen léte és feltétlen 
átalakító ereje már most megérteti velünk azt, hogy Pál apostol 
— megtérítése után — nem is érezte szükségét annak, hogy 
Jézusnak történeti szerepléséről gyűjtsön adatokat s hogy lelké-
ben megrajzolja a földi Jézusnak képét. Pál apostol nem fordul 
egy emberhez sem, még a jeruzsálemi apostolokhoz sem; hanem 
visszavonul a pusztába, Arabiába s oda fordul az ő lelkében 
megjelent Krisztushoz s megalkotja magában a mennyei dicső-
ségben (ó'ofor) megjelent Krisztusnak isteni képét. — Még csak 
akkor, miután e kép megalakult, megy fel Jeruzsálembe, beszél 
Péterrel és Jakabbal is — más apostollal azonban nem, hogy 
önállóan — más apostol körébe nem vágva hirdesse a pogányok-
nak, a világnak a lelkében sajátosan megalakult Krisztusi képet, 
a Krisztusról szóló evangeliomot. — r(Gal. l , 1 5_i 9 ) . 

Krisztus szemben a psychikus Ádámmal, ki a földből szár-
mazik, a pneumatikus Ádám, akinek otthona az ég (I. Cor. 1 5 , 4 5 - 4 7 ) . 
Ő mint ilyen, az életet keltő szellem (45), a szellemi lények 
zsengéje, első szülöttje (I. C. 15,20 Col. 1,18); — s lehet is ilyen, 
mivel ő Istennek képmása (II. C. 4,4.6) s igy a dicsőség meg-
jelenítője (δόξα II. G. 3,6 stb.) — amely felé nemcsak Istennek 



Az egyéniség és személyiség az Újtestamentomban. J21 

gyermekei, hanem még az egész természet is vágyódva sovárog 
(R. 8, 2] stb.). — Krisztus nem kosmikus léti alapja a minden-
ségnek — úgy mint János evangéliuma szerint — hanem valódi 
— azaz szellemi létének és igy megdicsőülésének alapja; — s 
igy mint ez alapon folyton éltető, vezető a valódi Úr. (ó κύριος 
το π VÍV rí a εστίν II. C. 3, j 7 . ο δεύτερος άνθρωπος δ κύριος I. Χρ. 
I. (1 8,6). — Krisztus elvi jelentősége, Ursága tehát nem kos-
mikus, hanem üdvtörténeti. Ezért neki is, mint minden történet-
nek — célja, vége is van. — Ezért is nem mondja Pál apostol 
soha Krisztust lítéog-nak, amint azt János evangelioma teszi, 
(János 1,,) hanem mindég Isten alárendeltjének. Valamint a 
keresztyének Krisztuséi; ugy Krisztus Istené I. C. 3 , 2 3 ; — s vala-
mint a nőnek feje a férfiú, a férfiúé Krisztus: ugy Krisztusé 
Isten. I. C. 11, s . Az a nagy tisztelet, amellyel térdet hajtva hódol 
a lények összesége Krisztusnak, nem Krisztusnak, hanem Istennek, 
mint az atyának dicsőítésére szolgál (εις δόξαν &εοϊ'> πατρός 
Phil. 2, ι 0 · ι ι) Nem is Krisztus az, ki magától lett ilyen tiszteletre 
méltóvá, hanem Isten az, ki néki ily hatalmas nevet, κύριος nevet 
adott, ki őt annyira felmagasztalta. (Phil. 2,9). Ezért is akkor, 
midőn Krisztus feladatát megoldotta s mindenek fölött uralkodik, 
akkor át is adja ismét missioját annak, ki őt ezzel megbízta, 
átadja uralkodását Istennek, úgy hogy végre nem Krisztus, hanem 
Isten leszen minden mindenekben (iva fi ο ϋίος τά πάντα εν πααιν. 
I. C. 15, <η_ϊ8). 

Mégis, minthogy Krisztus lényege πνεύμα, s minthogy az 
üdvtörténet szempontjából elvi jelentősége van és pedig nemcsak 
úgy, hogy Isten ő felé irányította a történeti fejlődést, hanem 
ugy is, hogy ő általa lett minden (I. C. 8,6) s hogy ő táplálta az 
ő szellemével az Izraelitákat Mózes idejében (I. C. 10,4) —: Pál 
apostol Krisztusnak praeexistens s ezzel minden vallásra nézve 
universalis jelentőségű létet is tulajdonít. — Az ő személyisége 
nem lett, hanem volt már, mielőtt földre szállott. Személyiségének 
lényege a uvsvua, otthona mint νιος ΐδιος-é (R. 8,32 10, G) az ég 
(έξ οιρανοϋ I. G. 15,47). Mint ilyent, mint fiát küldi őt Isten az 
idők teljességében a földre és pedig nem lényegének megfelelően 
dicső alakban, hanem úgy, hogy asszonytól születve — a törvény 
alatt, a bűn állagának (húsának) megfelelő, tehát érzékihez hasonló 
testben jelenik meg. (R. 8,3). Eredeti alakja isteni {μορφή τον 9εοϋ 
Phil. 2,9), az isteni δόξα tükröződik vissza az ő személyiségében 
(:πρόσωπον II. C. 4,fi), mivel Istennek képmása (II. C. 4,4.6). 
Tudja ezt Krisztus maga is, ugy hogy nem tekinthette bitorlásnak 
ha az emberek előtt is isteni lényegének megfelelő, Istennel 
egyenlő hatalmi uralkodói alakban lépett volna fel (csak igy 
lehet e kényes helyet: ος év μορφϊ· ί>εοϋ υπάρχων ονχ άρπαγμόν 
ήγήσατο το είναι ίσα θεώ Phil. 2, fi tekintettel a philologiai 
követelményekre, s nevezetesen az összefüggés által adott anti-
thesisre felfogni. Pfleiderer correctiója régebbi nézetével szemben 
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csak is rontás, bár igaza van, hogy az ϊ'σ« είναι a fönt kimuta-
tott subordinatióval bajosan egyeztethető. (L. Pfleiderer Paulinis-
mus 148. 1.). Krisztus azonban ezt nem teszi. Maga mond le az 
emberek iránti szeretettől indíttatva (cf. még R. 8, s Gal. 4,4) 
eredeti állapotával járó gazdagságáról — szegénnyé lesz, hogy e 
szegénységével gazdagítsa hiveit; (II. C. 8,9) nem az Úrnak δοξα 
alakját, hanem a szolgának σα'ρί-szerű alakját veszi fel, alakja 
szerint mulandó σ α ' ρ ί - s z e r ű embernek tűnik fel, (R. 8,21 Π. C. 4, ]0), 
embernek hasonlatosságában jelenik meg1), megalázza magát, alá-
veti magát a törvénynek, Gal 4,4 azt mint δίκαιος teljesíti is 
R. 5,1 9 ; sőt aláveti magát még a halálnak, és pedig a leggyalá-
zatosabb halálnak, a kereszthalálnak is. — Phil. 2,6_8. R. 8,3 . 
II. C. 5,2 l . — Krisztus lényege ezzel nem változik. Földi léte 
csak is átmeneti jelleggel bir, hogy a világ számára is feltűnjön 
végre is annak, ami magában volt πνεϋμα-nak, az egész emberi-
séget éltető és meghódító hatalomnak, amely utján megdicsőül 
Isten, mint atya. (Phil. 2 , 9 _ η ) . Krisztus mindezek alapján — 
Pál apostol szemeivel nézve őt — üdvtörténeti elv, amely emberi 
véges léte előtt már létezett isteni alakban, mint emberfölötti lény; 
ki önelhatározása alapján az emberek iránti szeretetből lemond e 
fényes állásáról, hogy megaláztatásával emelje fel az embereket, 
szegénységével gazdagítva azokat s igy végre azzal, hogy az emberek 
is ő előtte meghajolnak — dicsőítse meg az Istent. 

Van Krisztusnak egészen sajátos, minden emberin túlemelkedő 
állása, Isten rendeletéből, de Krisztus elhatározásából is földi 
hivatása. Átvitt értelemben e sajátos állású és hivatású lényt — 
egyénnek nevezhetjük. Csak átvitt értelemben azért, mivel nem 
volt igaz emberi léte, hanem annak csak hasonlatossága; tudata 
és akarata nem emberi, hanem emberfölötti lényegén alapult 
olyannyira, hogy a túlnani elhatározásnak volt itteni élete 
érvényesülése. 

Személyiségnek is bajosan mondhatjuk e Pál apostoli Krisztust, 
mivel a személyiség éppen a történeti hatalmak kölcsönhatásán 
alapuló öntudaton, a sajátos éniségnek tudatán épül fel: holott 
e tudat a Pál apostoli Krisztusban már előbb volt meg s a 
történet nem reá, hanem az emberekre, és végre Istenre nézve 
birt jelentőséggel. Ő maradt a mi volt lényege szerint: csak az 
emberek hajoltak meg előtte s Krisztusnak Urul való elismerése 
utján dicsőült meg Isten, mint atya az emberek előtt. — 

Pál apóstól uj — de feltétlen értékű életelvet látott élet 
tapasztalata alapján Krisztusban. Midőn ezen uj elv alapján 
appercipiálta eddigi képzetkörét: alakult meg az a Krisztus-

') Csak ίν ΰμοιώματι οαρχάς αμαρτίας jelenik meg, mivel az 6 lényege, 
az ő Én je πνινυα άγιοαννης nem engedi meg, hogy a m a αάρξ nála is érvé-
nyesül jön. Krisztusnál előbb volt meg reali ter és nemcsak potentialiter a 
ππνμα; mig az embernél az első a σάρί alapján ténykedő ιρύχιχον σώμα. 
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kép, mely az elvnek feltétlen, isteni voltát teljesen kifejezte ugyan, 
de a történeti Krisztussal, a kiről mitsem akart az első három év 
alatt tudni —nem számolt. Nem Krisztussal, mint történeti lénynyel, 
hanem Krisztusnak halál-tényével és feltámadási tényével nem 
történetileg, hanem vallásbölcseletileg foglalkozott. Nem Krisztusnak 
élete, hanem a Krisztusnak, mint a mi bennünk ténykedő elvnek 
—• mi bennünk lefolyó élete iránt érdeklődött az üdv iránt 
sóvárgó kedély intensivitásával, és saját, valamint követői életével 
illustrálta az érzéki életnek való elhalás és a szellemben való 
feltámadás boldogító, a hívőt is végre megdicsőítő (πνευματικόν 
σώμα) evangéliomát. 

Igen közel áll a Pál apostoli Krisztus kép a János-féle 
evangéliomban rajzolthoz. Itt is, ott is csak átvitt értelemben 
beszélhetünk egyéniségről és személyiségről. — 

Sokkal életteljesebb azonban Pál apostolnál az ember egyéni-
ségének és személyiségének képe, mint János evangéliomában, 

Ez utóbbiban merev ellentét van az ujjászült és nem ujjá 
szült ember közt, a melyet semmiféle psychologia sem közvetít. 
Más az egyiknek eredete, élete és célja, mint a másiké. — Az 
egyéniség nem ethizálódik a személyiségben, hanem az egyik a 
másikban egyszerűen nincs. — 

Pál apostolnál is meg van a két élet közti ellentét. Az 
ellentét azonban nála nem személyi, hanem elvi; nem az Én más, 
hanem az Ént mozgató erő, elv lesz mássá; s ezzé sem csudás 
módon, egyszerre, hanem psychologiai közvetítéssel. — Az élet és 
nem az abstractio terén mozgunk itt. Pál saját életéből, lelkének 
finom megfigyelése alapján merítette az egyéniséget a személyi-
ségtől megkülömböztető, de az egyikből a másikba átvezető 
adatokat. — 

Pál apostol szerint két ellentétes elv mozgatja az embert: 
a σαρί-nak és a wíüjua-nak elve; mely elvek képviselője Ádám 
és Krisztus, az első és az utolsó Ádám I. C. 15,45 stb. 

A σαρξ az objektív bűnnek alapja; ugy hogy minden érzé-
kire egész öntudatlanul a bűnnek sötét hatalma nehezedik rá. 
Minden test, a melyet a σάρξ éltet, minden σώμα ψυχικό ν a bűn 
hatalmának van alávetve s ezért is halál hatalmának is. A 
bűnnek, a halálnak alapja és mozgató elve a σάρξ, a χοϊκος 
άνθρωπος. (R. 5, 12 ff. 21. vlmt I. C. 15, 45 stb.). Ezzel szemben az 
igaz (δικαιοσύνη, αγιοσύνη) életnek, az örök életnek elve a 
πνεύμα, a πνενματικόσ ανδρωπος, közelebb azon πνεύμα birtoka, 
mely az égből jő, tehát az Επουράνιος άνθρωπος vagy is Krisztus 
— Ez a két elv egymás ellen küzd: ήσάρξ επι&νμεϊ /.ατά τον 
πνεύματος, τό δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα δέ άλλήλοις αντί-
κειται Gal. 5.1 7 . — Azonban egyik elv sem alkotja meg az Ént, 
hanem mind a kettő befolyásolja azt. — Az Én — ez egymással 
küzdő, ellenséges hatalmakkal szemben áll — mint az akarás-
nak, a cselekvésnek felelős alanya. — Kezdetben az Én egészen 
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elmerül öntudatlanul a mindég először érvényesülő σβρί-nak 
hatalmába; végre tudatosan elmélyed a ηνενμα erejében, ugy hogy 
azt, mint vezető és éltető hatalmat önmagába felveszi. — Amott 
kezdetben a σάρξ az appercipiáló hatalom az Énnel szemben: itt 
végre a ηνενμα appercipiálja az Ént. Ε két véglet közt folyik le 
az ember egyéni és majd személyi élete. — 

A αάαξ-ba. elmerült Én (az ember mint ilyen σάρκινος 
αν&ρωπος ν. σάρχινον είναι Rom. 7, , 4 I. C, 3, t . II. C. 3. 3. — a 
törvény szavára felébred öntudatlan állapotából s már most az 
ismert jó ellenére is, az ellen fellázadva (εηι&νμέΐν) követi a 
rosszat s igy már most tudatosan követi el a bűnt (R. 7 , 7 stb.) 
(az ember, midőn igy tudatosan a σάρξ hatalma alá kerül σαρκικος-
szá válik Rom. 15, 27. I. C. 3, s . 40 x l . II. G. 1,12.) Tudatosan 
azonban a rosszat el nem követhetné az ember, ha nem is-
merné a jót. A jó, az erkölcsi szellem, ezért is Pál apostol szerint 
benne van az emberben. S ime — itt van a nagy eltérés János 
evangélioma felfogásától, hogy e jó nincsen az ειτ,οιράνιος emberhez 
a δεύτερος αν&ρωπος-\ιοζ, Krisztushoz kötve, mint a ki ezt a jót, 
a πνενμα-t az égből hozza le a földre. A jó, az erkölcsi szellem 
az emberi természettel adva van. A mint a bűn, a rossz szellem 
be van plántálva a σάρξ utján a tagokba mint inditó, az embert 
vezető hatalom (νόμος εν τοις μέλεσιν R. 7,23): ugy viszont a jó, 
az erkölcsi szellem is a πνεύμα utján Isten által be van plán-
tálva a belső emberbe (εσω ανΰρωιιος), a wíg-ba, a szivbe, a 
lelkiismeretbe, a hol mint νόμος του ϋεοϋ Rom. 7, 22 vagy mint νόμος 
τοϋ νοός μοϋ R. 7,2 3 ténykedik. — Az érzéki ember mellett, 
vagyis jobban mondva azzal szemben, benne van minden emberben 
a belső ember. Mig amaz az egyesre, az érzékire irányul: addig ez 
az egyeseket megérteni, az egyeseket mozgató általánost, tehát a 
gondolatot, a láthatlant felfogni akarja s e szerint kiván csele-
kedni is. A νοϋς emez értelmi és gyakorlati iránynak tényezője. 
A νους azonban magában véve még nem jó. — Pál apostol an-
thropologiájában a toCg-nak formális szerepe van, épp ugy mint 
a σώμα-nak. Lehet a σώμα épp ugy a σαρξ-nak, mint 7/.i'ííu«--nak 
σώμα-]Ά. Első értelemben a σώμα a mulandóságnak, a végesség-
nek, a halálnak alakja, mig a második értelemben a szellemnek, 
az életnek, az örök életnek megdicsőülése (δόξα). 

Igy vagyunk a Pál apostoli wíg-szal is. — Szolgálhatja a 
σα'ρί-ot, de másrészt a πνενμα-nak is léphet szolgálatába. Első 
esetben ez a νους της σαρκός Col. 2,1 8 természetesen maga is 
megromlik: αδόκιμος-szä R. 1,2 8 διεφ^άρμενος-szé. I. Tim. 6 , 5 v. 
χατεφ&άρμενος-βζΆ II. Tim. 3, 8 válik, ugy hogy most a természetes 
rosszat művészi, mesterséges, a természeten túltevő és igy ter-
mészetellenes, a természet rovására kieszelt, a természetet ki-
csavaró rosszá teszi. — A w>íTs-nak ezen szerepéről Pál apostol 
a legnagyobb keserűséggel nyilatkozik és pedig a voCg-nak épp-
úgy értelmi mint gyakorlati irányú ténykedésében. 
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Ez a roiς της σαρκός lényegileg a keresztyén vallás előtti 
νους, amely a ker. vallást nemcsak, hogy nem képes megérteni, 
hanem abban egyenesen bolondságot lát; (μωρία I. C. 1 8 stb.), 
amely érvekre, ékes szavakra támaszkodik, de önteltségében, 
saját önző bölcsességében nem odaadólag kutatja az istenieket, 
s ezért nem is ismeri fel az isteni bölcsességet, ugy hogy végre 
is az ami előtte bolondság, győzi le az ő bölcsességüket. Nem a 
rovg-ra, mely a σοφία σαρκική szolgálatában áll, hanem Istennek 
kegyelmére, — bizza magát ezért is Pál apostol, amely a ηνεΰμα-
ban ténykedik ő benne II. G. 1,12. 

De behatolt e σαρκικός νοϋς tévesztő hatásával még a keresz-
tyén közösségbe is. Már a korinthusi gyülekezetben is az ily 
okos elemek érvényesülése ellen szól az apostol. Még határozot-
tabban foglal velük szemben állást a Thimotheushoz irt levélben, 
valamint a Colossabeliekhez irt levél. 

Nem a νους, hanem az elrontott νους (I. Tim. 6, B és II. 
Tim. 3,8) az, amelytől Pál apostol óva inti kedves tanítványát. — 
Az önzés, nevezetesen a pénzszeretet, amely mindent csakis az 
eszköz szempontja alá helyez s igy minden bajnak gyökere (ρίζα 
γαρ πάντων των καλών εστί η φιλαργυρία I. Tim. 6, l u ) , amely 
miatt az ember telhetetlen (6 F.), amely miatt ki akar tűnni 
társai fölött, mely miatt érvényesülni kiván mással szemben az 
irigység, a gyanúsítás, a szitkozódás fegyverével, amely védi saját 
álláspontját a legkülömbözőbb felmerülő kérdéseknél (ζητήσεις 
4 f ) érvvel, szóharccal, feleseléssel, amely még a kegyességből is 
üzletet csinál (5 Ϋ.): ez az, mely a νοΰς-t megtéveszti s elrontja, 
ugy hogy kapkod ide s oda (διαηαρατριβαΐ) s végre is elfordul 
az igazságtól. (5 Ϋ.). 

Egészen igy jellemzi e megrontott eszüeket a II. Timotheusi 
levél 3. fg. A fékevesztett, önmagától való elteltség, amely még 
a szülőkkel szemben sem ismeri a kegyeletet, (γονενσιν ώιει'Ιε'ις 
2. f.), amely azért is nem törődik a szeretet és hűség kötelé-
keivel (3. y.); mely az élvezetet — még Isten fölé is helyezi 
(4 V.); mely ezért is a kegyesség színében betolakodva a csalá-
dokba, itt az asszonykákat szenvedélyeik és tudákosságuk fel-
használásával hatalmába ejti: ez az, ami a νονς-t megrontja s 
megakadályozza, hogy az igazságot felismerje, s mely elvezet oly 
hitre, mellyel tüntetnek ugyan, de mely az építésre nézve tel-
jesen hatástalan (αδόκιμος 8 t ) . 

De nemcsak az ember testében létező érzéki elem rontja 
meg a wíg-t, hanem a vallásban létező érzéki elem is. Ezt fejte-
geti a Colossabeliekhez irt levél 2-dik fejezete. Ez az érzéki elem: 
a természet elemeinek (στοιχεία τον κόσμτν 8 ¥.) kultusa, illetőleg 
ezeken a nap és hold constellatióin alapuló kultus, másrészt az 
emberi hagyományok hatalma, mint amelyek vonatkoznak az 
ételre és ivásra, a körülmetélkedésre, a keresztelésre, a keresztre 
feszítésre, a törvény elitélő hatalmát hirdető levélre, a világi 
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hatalmak és hatalmasságokba fektetett hitre. Mind ez az emberi 
elmét, a νους-1 meghatározza, úgy hogy ez a világok ez elemein 
és traditiónak e törvényein alapuló világnézetet (φιλοσοφία) alkot 
magának, azt üres csalafintasággal (κενή απάτη) összetákolja és 
most már másokat, sőt éppen azokat, akik már-már a célhoz 
eljutottak, a babértól elüti (χαταβραβενέτο t 18) rábeszélő érve-
lésével (παραλογίζψαι εν πιΰανολογία 2,4). Ez érvelés annál is 
hatásosabb, mivel e νους még a viselkedésben is alakoskodásra 
viszi az embert: angyali alázatossággal és szolgálati készséggel 
igyekszik ('Ηλων) fellépni, — holott sejtelme sincs az igazi angyali 
alázatosságról és szolgálatkészségről. Alapjában az ily érzékiekre 
támaszkodó ember — rátartó, felfuvalkodott — υπό τον ν od ς της 
σαρκός αντον 2 , 1 8 ' ) . 

Ugyanily értelemben mondja az Ephezusbeliekhez irt le-
vél is hiába valónak, haszontalannak a νονς-t. Az érzékiek 
következtében elhomályosul az elme, elidegenül az isteni élettől: 
s az emberben létező tudatlanság és hidegség (sziv elkeményesedés 
πώρωσις της καρδίας Eph. 4 , 1 7 ) okozza a νοίς tevékenységének 
meddőségét (ματαιότης τον νοός 4,1 7). 

Az ephezusi levélnek e helye azonban már utal arra is, 
hogy az érzékiek hatása alatt álló νοϋς nemcsak hasznavehetetlen 
meddő, theoretikus szempontból, hanem végzetes rossz hatású 
gyakorlati szempontból. A vovg-t nemcsak elrontja, beszennyezi 
(Tit. 1,15,) az érzéki élet, hanem e megromlott νους visszont 
rosszaságában fokozza az érzéki életet, ( f 19.) 

A classicus hely erre nézve a Római levélnek első fejezete. 
Az a megrontott ész (αδόκιμος νονς) nem éri be a közönséges, 
természetes érzéki élettel, hanem természetellenes módon is 
végzi a nem illőt (τα μη /.αϋή'.οντα. R. 1,28), ugy hogy most 
már kiszámított gonosszá lesz az ember, bővelkedve minden bűnben 
R. 1,29 stb. 

Igazán rosszá, nagyszabásulag rosszá csak az okos ember 
lehet. 

A vovc azonban nemcsak a σαρξ, hanem a πνενμα szol-
gálatába is léphet, megújulhat — akkor, ha az érzékiséget fel-
áldozzuk, Istennek élő áldozatot hozunk s igy az érzékiek kultusa 
helyett észszerű kultusban áldozunk (λογική λατρεία R. 12, t.). 

*) Érdekes, hogy a Colossebeliekhez irott levél nem állí t ja ridegen 
szembe ez érzéki állapotot a szellemivel, a világot a krisztusival. Az érzéki 
is nemcsak negativ valami, hanem megvan abban is a szelleminek árnyéka 
(οχιά των μιλλύντων V. 17); Krisztusnak mintegy teste (u. o.), amelynek 
szellemi jelentősége abban áll, hogy halálával megszüntette az érzékieket 
azok számára, akik Krisztusban körülmetélkedtek, megkeresztelkedtek, meg-
haltak. Krisztussal való meghalás — a világ érzéki elemeinek való élést 
elvileg megszüntette, úgy hogy most már keresztyénellenessé vált az, ami 
azelőtt Krisztusnak előrevetett á rnyéka volt. 
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Ekkor átalakul az egész ember, romlott wíc-ja megújul (αναν.άινωσις 
ιοΰ νους R. 12, s.), s íme most már tisztán mérlegelve látja 
(δοκιμάζει) az az előtti αδόκιμος νοΐς Isten akaratjának végső 
célját, lényegét (τι το Ιϊέλψιά): a jót, a tetszőt és a tökélyetest 
R. 12,,. -

A νους ugyanis a dolgok lényegére, azok végső megértésére 
irányul; arra, a mi nem áll érzékiképpen előttünk, a mi a dolgok, 
a személyek mögött rejlik, mint elrejtett végső cél. Pál apostol, 
midőn a világtörténet όξνμωροΐ'-ja. előtt áll, midőn az isteni gaz-
dagság és bölcseség és ismeret szédítő mélysége fölött mereng: 
akkor bámulja Istennek az emberek előtt elrejtett vovg-ját 
R· 11» ss· β«· — S míg a psychikus ember Isten szellemi tényke-
désében balgaságot lát, mivel nem képes a szellemieket felfogni: 
addig a szellemi ember, a keresztyén behatol Krisztusnak cél-
gondolatjába, a mely őt művében vezette; mivel követőiben él 
éppen ez a célgondolat, Krisztusnak νους-ja 1. C. 2, 1 4 _ l 6 . 

Minthogy éppen a νους az, mely a dolgok célját és igy 
lényegét felismeri, épp azért ennek van legnagyobb jelentősége 
a társas, a közéletben, — a keresztyén közéletben is. — Igaz, 
hogy a πνεύμα ezen életnek elve s ez magában is elégséges a 
vallásos egyénre nézve. Kell, hogy minden emberben ez meg-
legyen. Ezzel emelkedik Istenhez imában, mely az érzelem köz-
vetlenségében sohajszerű, majd exstatikus szavak utján (γλώσσαις 
λαλε'ιν) hallható, de idegen előtt magyarázat nélkül meg nem 
érthető. Érthetővé a ηνενμα-szerű is még csak a νοϋς utján lesz. 
Ezért is ily νους-szerű imát, szavat kiván Pál apostol a gyüle-
kezetben. S ily w/üc-szerű szó többet ér a közösségben, mint 
10,000 ily γλωσσα-szeTŰ. I. C. 14,19. νοΐς alapján értik meg 
egymást a közösségben levők; azért is akkor, midőn Pál apostol 
arról értesül, hogy a korinthusiak közt szakadások állottak be, 
pártok keletkeztek, a melyek egymással vitatkoznak, részben nagy 
ékesszólással is: azt kívánja, hogy a νους által meghatározható 
célban egyesüljenek, illeszkedjenek egymáshoz (ψε őt κατηρτισμένοι 
εν τώ αιτώ νοΐ I. C. 1, 10.). — S a mint behatol a νοϊς a dolgok 
lényegébe, felismeri azok célját:- ugy a νους az, a mely éppen 
ezen alapon értékeli az egyes dolgokat s igy kinek-kinek meg-
alkotja sajátos világnézetét, a mely akkor, ha a fődologra nézve 
meg van az egyezés — a mellékes egyes dolgok értékelésénél a 
keresztyéneknél is (in necessariis unitas, külömben libertás} 
külömböző lehet, (έκαστος εν τω ίδι'φ νόϊ ηληροφέισ&ιο R. 14, 5·) 
— vagyis más szóval a νους el értékelő gondolatok (νοήματα) a 
keresztyénnél külömbözők lehetnek ugyan: kell azonban, hogy 
mind ezek Jézus Krisztusban legyenek fundálva s igy létesüljön 
az az isteni béke, a mely minden νους fölött áll (ειρήνη τοΰ ΰεοϋ, 
ή υπερέχουσα πάντα νους ψροι ρί,αει . . . . τύ νοήματα υμών εν 
Χριστώ Ίηοον Phil. 4,7 .) 
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Nincs feltétlen értéke a »oíg-nak. Alá van rendelve az 
isteni békeséget létesítő πνεϋμα-nak. Azért azonban mégsem 
fejeznők ki egészen helyesen Pál apostol nézetét, ha a voüg-ban 
rideg, közönyös eszközt látnánk csakis a οάοξ és 7ΐνεϋμγ. hatalmi 
kezében. — Nem csak eszköz, mely természete szerint indifferens 
lenne két urával szemben; — hanem természeténél fogva közelebb 
áll a ηνεΰμα-hoz. 

Természete szerint nem érzéki, hanem keresi a οαρξ mögött 
levő láthatatlant, a gondolatot, a dolgok értelmét, fogalmát. — 
Ezért is az esetben, ha mégis az érzéki természetnek szolgála-
tába áll: azon is tul tesz; szolgálva azt természetellenesre jut el. 

Negativ rontó hatalomnak bizonyul be az érzéki téren. Nincs 
köszönet a szolgálatában; perverssé teszi magát a aaot-ot. 

Természete szellemi. Midőn a Ίΐνεϋμα szolgálatába lép: annak 
végső gondolatait céljait, nemcsak kutatja, megérti, hanem máso-
kat is arra vezet, másokkal is épitőleg megérteti azokat. 

Szellemi természete mellett bizonyságot tesz az a körül-
mény is, hogy midőn az isteni υνεΰαα, a Krisztusi életnek 
elve még nem ténykedett: már akkor is ténykedett a vnvς, mint 
ezt a πνεΰμα-t előkészítő tényező. — Istennek erkölcsi világrendjét, 
mely a rosszat elitéli, mint az isteni haranak tárgyát: ezt a lát-
hatlant, melyet Isten az ember lelkének bensejébe a teremtéssel 
helyezett — az ember, mint az ő roíg-jának tárgyát (νοούμενα 
R. l . J 7 stb.) felismeri. A j-org-nak az elvontra, a dolgok mögött 
létezőre való irányulása nevezetesen ezen felismerés alapján 
egyenesen szellemi meghatározottságot nyer, ugy hogy érthető, 
hogy Pál apostol a νοϋς-t a „<7ßo£"-szal, az érzéki test részeivel 
szembesiti, mint olyant, a melynek ellenkező irányzata van, mely 
megnyilatkozásában ellenkező módon, ellenkező törvények szerint 
ténykedik. A νους az isteni νο'μος-t szolgálja, mig a αάρξ a bűnnek 
νόμος-ίt (R. 7,25) s igy már most küzd mi bennünk egyrészt 
a νόμος του νοός μον ama másik νόμος-szal εν τοΊς μελεσίν μου 
R. 7,23 · így jut a νους, mint a gondolkozásnak, az általánosí-
tásnak, a dolgok lényege, tehát tüneményi voltuk mögött létező 
láthatlan oldal felismerésének organuma, mely igy a mi lényegünket, 
a mi célgondolatunkat is tudatra emeli — magával a szellem-
mel közelebb kapcsolatba, sőt oly közelbe, hogy Pál apostol a 
νους-1 az orgánumot használja a ηνεΰμα helyett; pedig a σβρς-nak 
csak is a ηνεΰμα képezi ellentétét. 

Hogy mind ennek dacára a νοΰς mégis alapjában csak 
formális jelentőségű s egészen távol áll az aristotelesi j'oi7g-tól, 
a melyhez csak a Pál apostoli 7ΐνενμα hasonlítható: erről nem 
szabad megfeledkezni; valamint arról sem, hogy a νοϋς a gondol-
kozásnak, a theoriának az organuma, a mely gyakorlativá még 
csak az akaró én által, az érvei által meghatározott, legyőzött 
χαρόία, a sziv által válik. — 



Az egyéniség és személyiség az Újszövetségben. 29 

Az egyéni élet ható központját egységes ható subjectumát, az 
ember Énjét: Pál apóstól szerint a szív, a καρδία képezi. 

A νονς a világban és önmagunkban létező lényeg felisme-
résére törekszik. A mennyiben ez ismeret utján a dolgokat osz-
tályozzuk, sajátosságukban feltüntetjük: azokat értékeljük is. Az 
értékelés azonban még csak akkor életteljes, azaz minket és 
másokat mint életerő át is hat, ha az értékelés létünkkel össze-
forrott értékképzetünket is érinti; ha egész létünket emeli vagy 
veszélyezteti, tágítja vagy szűkíti az értékelt. Még csak a szivün-
kön át való gondolkozás értékel igazán. Ez értékelés affectussal 
is jár; amely aífectus a szerint, amint a tárgy érzéki vagy szel-
lemi — más, sőt egymással ellenkező közelebbi alakot nyer. Ez 
affectus az öntételezés affectusa s igy kívánássá, akarássá, s állapoti 
szempontból szenvedélylyé, illetőleg életelvvé, esetleg lemondó 
apathiává, teljes elhidegüléssé is válhat. A καρδία ezért is nemcsak 
az életteljes értékelés, hanem az indulat, a szenvedély, de másrészt 
a kívánás, az akarás, az elvszerü cselekvésnek is székhelye. Az 
Eniségnek öntételezése, önérvényesülése, tehát az igaz Én a szív, 
szemben a vofg-szal, a theoretikai iránynyal, amely első sorban a 
neménnel foglalkozik s még az Ént is objectivizálja. 

A καρδία ezen sajátos természetét a j'oí^-szal szemben ki-
emeli Pál apostal, midőn az elsötétült, értelmetlen szivet szem-
besiti a hiábavaló okoskodással R. 1, 2 ) ; az elsötétült διάνοια-t a 
megkeményedett szívvel Ep. 4, í 8 s midőn azt kívánja, hogy az 
isteni békesség őrizze meg a Philippibelieknek egész valóját: 
gondolataikat (νοήματα) valamint szivüket Krisztusban Phil. 4, 7. 
s midőn végre az embert a maga egészében és teljességében, mind 
abban, amire befogadó és ható természete alapján eljuthat a külső 
érzékeket (szem és fül) szembesiti a szívvel I. Cor. 2, 9. Gondo-
latainkban a világ és ebben a mi objectivizált Énünk tükröződik 
vissza : de Énünk közvetlenségében, életteljes valójában s ható 
erejében csak a szívben lép elibénk. 

Pál apostol ezért is midőn azt akarja kifejezni, hogy mi 
magunk, minden kényszer, külső tekintet nélkül, tehát közvetlen 
voltunkban egészen szabadon mint „Én"-ek határoztunk, csele-
kedtünk: azt mondja, hogy szívből határoztunk, szívből csele-
kedtünk. 

így inti a korinthusiakat, hogy ne kényszerből, ne másra 
való tekintettel, hanem szívből hozzák meg ajándékaikat II. C. 9, 7. 

Az Ephezus és Colosse gyülekezetében élő szolgákat pedig 
arra figyelmezteti, hogy ne félelemből, hanem szívből, szabadon, 
a szívnek is nem tétovázó csavaros, hanem egyenes szavára 
engedelmeskedjenek uraiknak Ep. 6 , C o l . 3, 22 ; s akkor, midőn a 
házasságra való lépés kényes kérdését tárgyalja, mint oly kérdést, 
amelyre kiki csakis az Istentől vett egészen sajátos charismája 
szerint felel meg (I. C. 7 , 7 ) mint amelyet nem az emberekre 
való tekintettel, hanem csak is az isteni hivatottságra való 
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tekintettel (I. C. 7 , 2 4) dönthet el, amely kérdés tisztán egyéni : 
ekkor a helyes határozás és cselekvés kritériumát a szív-
szerű elhatározásban cselekvésben látja ('ós ϊοτψ.εν εν y.aoótu 
ίόραιης, ennek appositio-szerű magyarázata = μη έχων άνάγγ.ψ és 
még közelebb έξονσίαν άέ έχε ι 7ΐεοί τοϋ ϊόίου Ο-ελήματος és még 
egyszer και τηϋτο χέγ.ριχεν εν rij Ιδία καρδία . . . . helyesen cse-
lekszik. I.C. 7, 37.). 

Az Én a maga közvetlenségében, másra való reflexió nélkü-
liségében, tehát tisztán magában — a szívben lép elibénk. Ezért 
is Pál apostol óhajait, vágyait, mint sajátosait, amelyek benső, 
ellenállhatlan erővel vonzzák másokhoz, szeretteihez, hogy azok 
javát még önmaga feláldozásával is eszközölje : mint szM-nek 
vágyait, óhajait jelzi. Szive vezeti tollát, midőn Korinthusba i r ; 
önmagát, mindenét akarja a levélbe befektetni, mivel maga szemé-
lyesen oda el nem mehet II. C. 2 , 4 . Ha el nem juthat — leg-
alább helyettesét, Titust viheti szíve Korinthusba II. C. 8,16. Pál 
szívének esdő imája, amelynek teljesültében megnyugszik az, hogy 
a zsidók is üdvözüljenek R. 10, kész volna — szívét folytonosan 
szorongató, komoritó vágya teljesülése kedvéért még önmagát is 
feláldozni, elátkozni, csakhogy a zsidók üdvözüljenek. Az Én — 
a maga teljességében egybe olvadt szíve e vágyában. R. 9, 2-
Önmagát, Énjét adja Pál, ha szive megnyilatkozik. 

S viszont, ha a szeretet alapján mást az ő Énjébe fogadott, 
ugy hogy az illető az ő Énjével elválaszthatlanul egy: ezt is azzal 
fejezi ki, hogy őt szívébe fogadta. Tágul az ő szíve, a korinthu-
siakat abba befogadja II. C. 6 , 1 t . Nem szorul arra, hogy levelek 
ismerjék el, hogy a korinthusi gyülekezetet ő alapította, hogy 
Korinthus az ő gyülekezete, II. C. 3, 2, avagy hogy kőtábla hirdesse 
e tényt II. 3, s — : az a levél az ő szivébe van írva II. G. 3, ; 
maguk a korinthusiak szívébe vannak vésve, velük él és hal II. 
C. 7,1 3 . 5, l 2 . amint ugyancsak szivében hordja a philippibelieket 
(Phil. 1, 7.) s amint szíve szerint a thessaloniaiaknál van, — bár 
nem látja őket I. Thess. 2, l 7 . Midőn Énje megnyilatkozik, midőn 
Énje másokkal egyesült: szíve nyilatkozik meg s szívébe fogad 
másokat. 

S e szív nemcsak az Énnek külső kerete, hanem az Én a 
maga teljes tartalma és értéke szerint. A szívben benn vannak 
a σαρξ hatása alatt álló vágyak és szenvedélyek R. 1, 2i·', de benne 
van az isteni ηνεϋμα ható ereje is a szívbe írt isteni törvényben, 
mely az embernek eredeti isteni adománya R. 2, 15, sőt benne 
van a szívben még a Pál apostol által hirdetett hitnek az igéje is, 
ha szívünkre igazán hallgatunk, ha nem követjük, illetőleg nem 
követi szívünk a külsőségekben megakadó okoskodást (R. 10,6. 7.), 
hanem elmélyed önmagába. Ekkor ugyanis látjuk, hogy szívünk-
ben honol a megigazító hit (R. 10, 8 - n . ) . 

Ezért is Isten, midőn ítéletében értékel minket — szívünket 
nézi. Szívünk a mi sajátos értékünk kritériuma. Szívünket vizsgálja 



A z egyéniség és személyiség az Újszövetségben. 31 

Isten S így tudja, hogy mit akarunk (το φρόνημα τον πνεύματος 
R. 8, 27.). Szívünk törekvéseit az Úr világosítja meg s így az, amit 
mások előtt mi mint legsajátosabbakat el akarunk a sötétben 
rejteni, világossá lesz I. C. 4, 5. Hiába ekkor minden men-
tegetődzés, ami legelrejtettebb s legsajátosabb értékünk vagy 
érdemetlenségünk kiderül s gyarlóságunk tudatában — lebo-
rulunk Isten előtt, elismerve az igaz keresztyén közösségben 
megnyilatkozó isteni szellem erejét I. C. 14, 25. — Istenre, 
mint a szíveket vizsgálóra hivatkozik Pál, hogy ő tulajdon-
képpen mily célból hirdeti az evangéliomot; ott, szivében 
olvasható ki, hogy emberre való tekintettel avagy isteni kikülde-
tésből hirdeti-e az evangéliomot ? I. Thess. 2, 4. 

Mivel szivünk igazi énünk; ezért is nyugtalanok, boldogtalanok 
vagyunk, míg szívünk nem nyugszik meg, míg az nem nyer vigaszt. 
Pál apostol szeretteinek az Ephesus, Thessaloniki és Colossabeliek-
nek ezért is azt kívánja, hogy szívüket vigasztalja meg az Isten. 
Ep. 6,2 2 . II. Thess. 2,17 . Col. 2 , 2 . 4 ,8 . 

Ezért is a legnagyobb baj reánk nézve, ami énünkre nézve, 
ha a szív megtántorodik és tévútra jut R. 16, l 8 . ha ugy, mint 
Mózes arcát — a szivet is takaró lepi el, ugy hogy az ember 
Istent nem láthatja II. C. 3 , 1 3 ; ha a hiába való okoskodásban az 
ember szíve elsötétül R. 1,2 j . s így lassanként egészen megkemé-
nyedik Eph. 4 i8 . Ekkor, még csak ekkor jutott el az ember az 
önmegsemmisítés állapotára, igaz Éniségének elpusztítására. Isten 
átadja a jó és igaz iránt szivében elsötétült egyént érzéki, állati 
természetének R. 1, 24.; átadja a bűnbánatra képtelen megkemé-
nyedett szívűeket az isteni haragnak. R. 2, 5. 

Szívében tönkre megy s megsemmisül az Én: de szívében 
felmagasztalódik, megdicsőül az Én. Semmiféle tudós, semmi-
féle hit, sem szeretet, még Krisztus sem éltet magában, nem 
üdvözít: mind ez csak akkor, ha mi bennünk, a mi Énünkben, 
szívünkben él és hat. Az isteni szellem zálogát csak szívünkben 
bírjuk II. C. 1,22. Csak az a világosság, amelyet Isten a mi szivünk-
ben gyűjtött, látja Isten dicsőségét Krisztus arcában II. C. 4, 6. 
Krisztus halála és feltámadása csak történeti tény, mely magában 
véve senkit sem üdvözít; nem üdvözít még e ténynek elhivése 
sem; e tényekbe fektetett hit még csak akkor üdvözít, ha szívem-
ben hiszem e tényeket, vagyis más szóval, ha én meghaltam a 
bűnnek, ha én feltámadtam a kegyelmi szellem életére. R. 10, 9 , 1 0 . 
Csak a xapJta-szerű hit üdvözít R. 10, l 0 . Csak az a Krisztus, 
kit tiszta szívből hívunk segélyül, kihez szívbeli a viszonyunk — 
csak is ez a Krisztus a keresztyén hit közösségnek elve és ereje 
II. Tim. 2, 22. Csak a hit által szivünkben lakó Krisztus gyökere 
és alapja azon szeretetnek, amelynek erejében a hívekkel való 
közösségben mélyedhetünk el a minden ismereten magát tultevő 
krisztusi szeretetbe s telhetünk meg Istennek minden tökélyével 
Ep. 3 , 1 7 - l 9 . 
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Nem a tudáson, a külső dolgok ismeretén, azok származásán, 
genealógiáján, mythikus magyarázatán fekszik a súly, (μν&οις v.ai 
γενεαλογίαις ώί,εράντοις I. Tim. 1,4 .) még a törvényszerűek-
nek ismeretén sem (παραγγελία és más irányban — egészen gyakor-
lati casuisticus irányban a 7 F-ben): mind ez csak is a szeretetet 
szolgálja és pedig azt a szeretetet, amely tiszta szívből származik 
I. Tim. 1, 5. Pál apostol azért is, midőn a Thessalonika-belieknek 
nem a maga nevében ad tanácsot, hanem érdekükben Istenhez fordul 
imában — mást nem kiván, mint hogy az Úr sziveiket egyenesen 
irányítsa Istennek szeretete, Krisztus melletti kitartás felé. II. 
Thess. 3,5 . Ε szívben honoló, Isten által a szívbe öntött szeretet 
a keresztyénnek, a keresztyén szellem birtokosának sajátos jellem-
zője R. 5, 5. Ezen szívbeli meghatározottság (περιτομή καρδίας εν 
ηκεύματι) képezi az újszövetségnek sajátos jellegét a külső, 
betűszerintivel szemben R. 2, 29. Ennek birtokában szívből enge-
delmeskedünk, felszabadulva a bűntől a ótzatom^-nek élünk R. 6, t 7 . 
s a szívnek isteni erejében gáncs nélküliek leszünk I. Thess. 3, 1 3 . s a 
szívben honoló isteni szellem erejében Istent atyánknak szólítjuk 
Gal. 4 , 6 s szívünkben éneklünk Istennek dicsőítő hymnusokat 
Eph. 5, l 9 . Col. 3,16. Szívünkben elhomályosodva, megkemé-
nyedve bukunk el, vagyunk Isten haragjának tárgya ; szívünkben 
eltelve az isteni szellemtől, a szeretettől — igazolunk meg, 
üdvözülünk, élünk. Szívünk a mi Énünk. 

Dr. Schneller István. 



Jézus születése1). 

6. iézus születése. 

Lukács 2,1-7. 
Lőn pedig az napokban, rendelet ment ki Augustus 

császártól, hogy az egész tartomány2) megszámláltassék3). 
Ez a népszámlálás első ízben Cirénius szíriai helytartósága 
alatt4) történt . És elmentek mind beiratkozni kiki a maga 
városába. 4József is elment hát Galileából, Názáret városából 
Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek hívtak, mivel-
hogy Dávid házából ós nemzetségéből való volt, pbeiratkozni 
Máriával a neki eljejryzett feleségével, aki várandós volt. 
6Lőn pociig ot t tar tózkodásuk alatt, hogy beteltek szülésének 
napjai 7és megszülte az 6 elsőszülött fiát, bepólyázta őt és 
elhelyezte a mivelhogy nem volt helyük a szálláson. 

Jakab elbeszélése. 
17. fejezet. 

Augustus királytól pedig parancs jöt t , hogy í r ják össze 
mindazokat, akik a júdeai Betlehemben laknak5) . S mondá 
József. 

*) Ε t anulmány eleje a IV. évfolyamban jelent meg. Az anyag roppant 
bősége mentsen ki azért, hogy egy évfolyamban nem közöltük az egész 
munkát . 

') πΰσαν την οιχονμένην szó szerint az egész világot jelenti. Sokan ezért 
is a római világbirodalomra vonatkoztat ják. Minthogy azonban ezt a kifejezést 
egy tar tományról is használja szerzőnk Act. 11, J8 és 17, „-ban, s minthogy 
az összes elbeszélések azt mutat ják, hogy itt nem ál talános népszámlálásról 
van szó, azért tar tomány szóval fordí tom azt. Már itt jelzem azonban, hogy 
a történeti tényeknek még ez a kifejezés sem felel meg. 

®) Az άπογραψή terminus technikus a népszámlálásra. Ezt mondja Lu-
kács, holott másról beszél, a mikor azt állítja, hogy mindenkinek a sa já t 
vá rosába kellett vándorolnia. Adózási cenzus megállapítása végett szükség-
telen lelt volna bárkinek is lakóhelyéről eltávoznia. 

4) Sulpicius Quirinius csakugyan tartott egy cenzust. (Acta 6, „ . Jos. 
Ant. XVIII. 1.1. 2 1.) csakhogy ez 758-ban vagyis Kr. u. 4/6-ben történt s nem 
Heródes alatt, a kinek Mt. 2 szerint Jézus születése történetében szomorú 
szerep is jutott, s a ki a mi időszámításunk előtt 4 évvel 760-ben halt meg. 

5) Itt már nem egy tartománynak, hanem csak egy kis községnek a meg-
Theol. Szaklap. V. évf a 
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— Én be fogom iratni a fiaimat, de mit tegyek ezzel a 
leánnyal? Miként fogom felíratni? Feleségemül? Szégyenlem. 
Vagy tán leányomul ? De hiszen Izráel fiai mind tudják, hogy 
nem lányom. Határozza az Ürnak e napja, amint az Ur akarja. 

Felszerelte a szamarat és Máriát ráültette. A fla vezette1) 
József utána ment. Mikor már három mértföldnyire voltak2), 
József megfordult s látta, hogy Mária szomorú s azt gon-
dolta magában: 

Bizonyosan az bántja, amit visel. 
S megint megfordult József és látta, hogy mosolyog. S 

mondá neki: 
— Mária mi van veled, hogy arcodat egyszer szomorú-

nak, máskor meg mosolygónak látom? 
— Mert két népet látok az ón szemeimmel, feleié Mária 

Józsefnek, az egyik sír és jajgat, a másik örvend ós viga-
dozik3). 

Mikor a fele útra értek, azt mondotta neki Mária. 
— Vegyél le az állatról, mert a magzat nyom, kikíván-

kozik. 
Levette hát az állatról és azt mondotta neki: 
— Hová vezesselek és hol rejtsem el a te gyalázatodat,, 

hiszen puszta ez a he ly?! 
18. fejezet. 

Egy barlangot talált s abba vezette őt4). Fiait melléje 
állította5), δ pedig elment, hogy egy zsidó bábát kerítsen 
Betlehem környékén. 
számláitatásáról van szó. De a szerző, ha ezzel a közléssel a valósághoz 
közelebb ju tot t is, nem veszi észre, milyen el lenmondás van abban, hogy a 
mikor Betlehem lakosait kell összeírni, a harmadik tar tományban lakó József 
is elindul, holott nem betlehemi lakos. A szerző tehát nem betlehemi lako-
sokat, hanem Betlehembe illetékeseket ért. 

') J akab elbeszélésében József már özvegy ember, a kinek első házas-
ságából még négy fia és két leánya élt. Itt most Jakabról, az elbeszélés szerző-
jéről, s így hiteles szemtanúról van szó. 

*) Az útat a kiindulástól kell számítani. Alább feleútról beszél a szerző,, 
s így még távol voltak Betlehemtől valami puszta helyen, mikor Jézus 
született. 

s) Mária itt előre megjövendöli Jézus messiási fellépésének eredményét . 
Akik ö römmel fogadják, azok az üdvözülendők, akik megbotránkoznak benne, 
azok az elkárhozandók. Jézus megjelenése tehát válságot idéz elő a világban, 
s a Jézus személyéhez való viszony dönt az ember üdve és kárhozata felett. 
Az Al-Máté szerint a siró nép Izráel, melyet hitetlensége miatt Isten elvetett, 
as örvendező nép pedig a pogányság, mely kész szívvel hitt és így Izráeltőí 
az elsőbbséget elhódította. 

4) Az evangéliomoktól egészen eltérően ad ja elő ez az elbeszélés Jézus 
születésének helyét és körülményeit. Bizonysága ez annak, hogy az erre 
vonatkozó elbeszélések nagy átalakulásokon mentek át. 

5) Itt má r ismét több fiúról beszél a szerző, mert József a betlehemi 
összeírásra a 17 fejezet szerint az egész családjával leutazott. S ez érthető, 
is, mert a Dávid házához tartoztak. 
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— Én pedig, József1), járkáltam és nem járkáltam. 
Föltekintettem a levegőbe és láttam, hogy a levegő meg 
van dermedve. Fölnéztem az égboltozatra és láttam, hogy 
áll ős az égnek madarai mozdulatlanok. A földre néztem és 
láttam rajta egy tálat körötte ülő munkásokkal s a kezek 
a tálban voltak és akik ettek, nem ettek, akik merítettek, 
mit sem emeltek ki, akik a szájukhoz közeledtek, mit se 
vittek oda, hanem valamennyiük tekintete fölfelé volt irá-
nyítva. S ime nyájat tereltek és nem haladtak, hanem állot-
tak és a pásztor felemelte a kezét, hogy botjával verje őket 
s a keze fönmaradt. Ránéztem a folyó árjára ős láttam, 
hogy a bakok szája rajta fekszik, de nem iszik. Azután 
egyszerre minden visszazökkent a természetes folyásába. 

19. fejezet. 
S ime egy asszony jött le a hegyekből s azt mondta 

nekem: 
— Ember, hová mégy? 
— Egy zsidó bábát keresek, felelém. 
— Izráelita vagy? mondá nekem. 
— Az, mondám. 
— És az, aki a barlangban szült, kicsoda? kérdezte ő*). 
— A jegyesem, feleltem én. 
És azt mondta nekem: 
— Nincsen feleséged? 
— Mária az, mondám neki, aki az Úr templomában 

nevekedett, s akit nekem sorsoltak feleségül. De nem fele-
ségem, hanem a Szentlélektől fogant. 

— Igaz ez? kérdi a bába. 
— Jöjj és lásd, mondá neki József. 
És a bába vele ment. A barlang nyílásában megálltak 

s ime fényes felhő árnyékolta be a barlangot. S a bába így 
szólt: 

— Ma fel van a lelkem magasztalva, mert szemeim 
csudát láttak, mert Izráel szabadítása született. 

És a felhő tüstént felszállt a barlangból és oly nagy 

') Mostantól József a maga szavaival mondja el a történteket, amelyek 
hihetőségét szerzőnk ép a közvetlenséggel is igyekszik támogatni. Az egész 
teremtettség megérezte a megváltás kezdetét. A gondolat megragadóan szép : 
mikor Isten alkot, mikor az üdvözités szent munká ja folyik, akkor az egész 
földnek néma megilletődéssel kell figyelni az Isten kezének művére. 

*) A hegyekről lejövő bába már tudja, hogy a bar langban valaki gyer-
meknek adott életet. A legendában az ugrásokkal mit sem törődnek, a szer-
zők a maguk tudását száraítgatás nélkül a szereplőknek tulajdonítják. Ez a 
bába a kétkedő, de a hivésre kész ember példaképe. A másik bába pedig, a 
kit szerzőnk név szerint is megnevez, a makacs kétkedők képviselője, való-
ságos női Tamás, a kit csak a személyes tapasztalat képes meggyőzni. 

3* 



36 Rafíay Sándor. 

fényesség sugárzott a barlangban, hogy szemeink nem birták 
elviselni. Nemsokára azonban az a fény is eloszlott, mignem 
láthatóvá lett a csecsemő, akihez odament ós aki mellet 
kapott anyjától Máriától. A bába pedig felkiáltott ős mondá: 

— Nagy nap ez nekem, hogy láttam ezt az új csudát! 
Mikor a bába kiment a barlangból, a szembejövő Salo-

menak azt mondta: 
— Salome, Salome, új csudát tudok neked mondani: 

szűz szült a természeti állapota ellenére. 
— Él az én Uram Istenem, mondá Salome, ha meg 

nem győződöm róla, bizony én nem hiszem, hogy szűz szült. 

20. fejezet. 
A bába bement ós azt mondta Máriának: 
— Igazodj el, mert nem kis küzdelmen fogsz átesni. 
És megvizsgálta őt Salome1) s jajgatva mondá: 
— Jaj az én vétkemnek és hitetlenségemnek, hogy az 

élő Istent kísértettem, íme a kezem égve hull le rólam! 
S térdre borult az Úr előtt mondván: 
— Atyáim Istene, emlékezzél meg, hogy én Ábrahám, 

Izsák és Jákob ivadéka vagyok; ne cégérezz ki engem Izrael 
flai előtt, hanem add vissza karjaimat. Mert te tudod, Uram, 
hogy a te nevedben végeztem gyógyításaimat ós tőled nyer-
tem jutalmamat. 

S íme az Úrnak angyala oda állt és mondá néki: 
— Salome, Salome, meghallgatott téged az Úr. Nyújtsd 

a kezedet a gyermeknek ós vedd fel őt s gyógyulásod és 
örömed leszen. 

Odament Salome és felvette őt mondván: 
— Imádom őt, mert Izráelnek nagy királya született! 
S ime tüstént meggyógyult Salome és megigazulva 

ment ki a barlangból. S ekkor egy hang azt mondta: 
— Salome, Salome, ne hirdesd el a csudát, melyet láttál, 

míg csak a gyermek Jeruzsálembe nem megy2). 

*) A megvizsgálás mindig e szavakkal áll a szövegben: xal ϊβαλε Σαλώμη 
•ιόν δάχτυλον αντής ίις τήν φνσιν αυτής. Nem fordíthattam le szószerinf. 

Az egész fejezet nemcsak a kétkedés veszedelmének, h a n e m Mária 
szüzessége kétségtelenségének is bizonysága akar lenni. Ez muta t ja a célzatot, 
mellyel írták. A Mária-kultusz érdekeit kívánták ezzel is szolgálni. A fejezet 
végén álló intés, hogy Sa lome ne szóljon a gyermek születéséről addig, mig 
azt Jeruzsálembe fel nem viszik, célzás a Heródes üldözésére. A gyermeket 
40 nap múlva vitték fel, ez alatt kellett jönniök a keleti mágusoknak, a 
kiknek más úton való visszatérése miatt Heródes haragra gyúlt. Nehogy a 
gyermekről, kinek csodás születése igazolta Messiás-voltát, Heródes idő előtt 
megtudjon valamit, azért t i l t ja meg az égi hang, hogy Salome e lmondja a 
tapasztaltakat. Az égi hangot, mely igy egyes utasításokat vagy kijelentéseket 
adott, a zsidók bat kol-nak nevezték. 
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József története. 

7. fejezet. 

Időközben Augustus császár és királytól1) parancs ment 
ki, hogy az egész föld lakosait, kitkit a tulajdon városában2), 
írjanak össze. 

Az igazságos öreg József tüstént magához vette hát 
szűz Máriát és elmentek Betlehembe, mert közelgett a szü-
lése. Aztán beírta a nevét a jegyzékbe, mert József mint 
Dávid fia, a kinek Mária jegyese volt, Júda törzséből való 
volt. S ez a bizonyos Mária, az én anyám Betlehemben szült 
engemet, abban a barlangban, a mely Jákob patriarka fele-
ségének, Rákelnek a sírja közelében van, a ki József és 
Benjamin anyja volt3). 

Mária születése. 
10. fejezet. 

Már a kilencedik hónap állt be az δ fogantatása óta, 
midőn József, felpakolván az δ feleségét és minden egyéb 
szükségeseket is, Betlehem városába ment, a honnét való 
volt. Lőn pedig, hogy mialatt ott voltak, beteltek a szülés 
napjai és megszülte az δ elsőszülött fiát, amint az evangé-
listák tanítják, a mi Urunk Jézus Krisztust, aki az Atyával 
és a Szentlélekkel ól és uralkodik örökkön örökké !4) 

*) Szokatlan megjelölés, a minek magyarázatát csak abban találhat juk, 
hogy ez elbeszélés oly időből való, mikor a római császárok egyúttal kirá-
lyai is voltak a zsidóknak. Jézus születése idején azonban még külön nem-
zeti királyuk volt Heródesben s igy ez a kifejezés nem felel meg a kortör-
téneti állapotnak. 

') Népszámlálásnál nem szükség, hogy kiki a tulajdon városába , 
vagyis nemzetsége székhelyére vándorol jon. Az egész föld a római birodalmat 
aka r j a jelezni, de az a megszorítás, hogy mindenkinek illetékes községébe 
kellett mennie, kizárja a birodalmi népszámlálást. A hagyomány nem tudott 
kiigazodni az ál talános népszámlálás és a nemzetségtáblák kiigazítása között. 
S hogy itt valóban a leszármazás igazolása miatt kellett mindenkinek a maga vá-
rosába mennie, illetőleg, hogy itt egyenesen a Dávid utódainak összeírásáról 
van szó, muta t ja az, hogy elébb világosan megmondja az elbeszélés, hogy 
József azért jegyezte be nevét a kitett jegyzékbe, mert Dávid u tódja volt. 

') Rákel s ír járól és a bar langról később, a részletes megbeszélés kere-
tében lesz szó. 

4) Itt nincsen szó összeírásról, hanem úgy tűnik fel a dolog, mintha 
Józseí betlehemi lakós lett volna, ahová most visszatér. S az előző fejezet 
szerint csakugyan csak azért ment Galileába, hogy onnét Máriát hazavigye. 
Az elbeszélés hivatkozik az evangéliomi elbeszélésekre, tehát azok után és 
a lapján keletkezett. A trinitarius összetartozás kiemelése mutat ja , mely kor-
ból való ez az elbeszélés. 
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Ál-Máté. 

18. fejezet. 

Nemsokára történt, hogy Augustus császár parancsából 
adóbevallást tartottak, hogy kiki illetősége helyén tegyen 
bevallást. Ezt a bevallást Szíria helytartója Cirenius tartotta1). 
Józsefnek is el kellett mennie Máriával Betlehembe, mert onnét 
való volt, s Mária is Júda törzséből ós Dávid házából és 
nemzetségéből2). Mikor aztán József és Mária a Betlehembe 
vezető útra mentek, Mária így szólt Józsefhez: 

— Két népet látok magam előtt, egyik sír, a másik 
meg örvendez. 

József feleié: Ülj és helyezkedj el a te barmodon ós ne 
beszélj fölösleges dolgot. 

Akkor egy gyönyöríí gyermek tünt fel előttük, ragyogó 
ruhába öltözve, s ezt mondá Józsefnek: 

— Miért mondottad fölösleges beszédnek a két népről 
mondottakat, amelyekről Mária beszólt? Mert a zsidó népét 
látta sírónak, mert elfordult az ő Istenétől,, a pogányok 
népét meg örvendezőnek, mert idejött ós az Ur mellé sereg-
lett, amint azt atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákob-
nak ígérte; mert elérkezett az ideje, hogy Ábrahám magvá-
ban minden nép megáldatása bekövetkezzék3). 

S ezt mondván, megparancsolta az angyal, hogy álljon 
meg a barom, mert itt a szülés ideje. Leszállította Máriát az 
állatról és beküldte egy föld alatti barlangba, amelyben soha 
sem volt világosság, csak örökös homály, mivelhogy egy-
általán nem volt benne nappali világosság. Mária beléptekor 
azonban az egész barlang megvilágosodott, s mintha a nap 
ott lett volna, úgy terjedt szét a fény sugárzása, s mintha 

' ) A töiténeti tényeknek egészen megfelelő hagyomány rögződött meg 
abban, hogy a Cirenius-féle népszámlálás az adócensus megállapítása végett 
történt. De már itt is összezavarják azt a törzskönyvek igazításával, ame ly 
művelet Cireniustól teljesen függetlenül és jóval előbb történt. 

' ) Azt már az előző fejtegetésekből láttuk, hogy Mária nem volt Júda 
törzséből és Dávid nemzetségéből való. Mutat ja ezt Jakab elbeszélése is, 
amely szerint József nem tudja magát elhatározni, hogy l á m á n a k , vagy fele-
ségének irassa-e be Máriát. 

' ) Jellemző részlete az elbeszélésnek. József mit sem tud a születendő 
gyermek hivatásáról . Mária megjegyzését nem érti s boszankodik, hogy 
haszontalanságokat fecseg. Az angyal azonban tüstént megjelenik és rendre 
utasí t ja Józsefet s megmagyarázza Mária látomását. A magyarázat már a 
keresztyén theologizálás szelh méhen és pedig Pál apostol felfogása szerint 
történik. Izráel eivettetése, a pogány népnek pedig felvétele Róma 9 — 11. 
tárgya. A pogány missió jogosultságának a páli theoiogia alapján való j ö v e n -
dölésszerö igazolása ez. 
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csak a napnak hatodik órája lett volna ott1), úgy beragyogta 
az isteni fény a barlangot, s még Mária ott tartózkodott, 
sem éjjel sem nappal nem szünetelt az isteni fény. S itt 
szült egy fiúcskát, akit születésekor angyalok vettek körül 
s mikor megszületett, imádták őt mondván: 

— Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön bé-
kesség a jóakaratú embereknek 

Azalatt pedig József szertejárt és bábákat keresett. 
Mikor a barlangba visszafelé tartott, Mária már megszülte a 
gyermeket. S mondá József Máriának: 

— Elhoztam neked Zelomi és Salome bábákat, akik 
kint állanak a barlang előtt és a nagy fény miatt nem 
mernek ide belépni. 

Mikor ezt Mária meghallotta, felnevetett. 
— Ne nevess, mondá neki József, hanem légy óvatos, 

nehogy aztán orvosságra legyen szükséged. 
Akkor meghagyta, hogy egyikük jöjjön be hozzá. Mikor 

aztán Zelomi bement, azt mondta Máriának: 
— Engedj, hadd érintselek meg. 
Mikor pedig Mária megengedte, hogy megérintse, a bába 

nagy hangon felkiáltott mondván: 
— Uram, nagy Uram, könyörülj ! Soha nem hallotta 

senki, de még csak el sem gondolta, hogy az emlők telvők 
legyenek tejjel, a született fiúcska meg anyját szűznek bizo-
nyítsa! A vérnek nyoma sincs a szültön, a szülőben meg 
nincsen fájdalom. Szűzfii fogant, szűzen szült, szűznek 
maradt. 

Mikor e hangot a másik bába, akit Salomenek hívtak, 
meghallotta, mondá: 

— Amit hallottam, el nem hiszem, míg magam nem 
tapasztalom. 

S belépve Máriához, mondá: 
— Engedj, hogy megérintselek és meglássam, igaz-e 

csakugyan, amit Zelomi mondott ? 
Mikor Mária engedte, hogy őt megérintse, Salome ki-

nyujtá a kezét, s amint megérintette, tüstént megszáradt a 
keze s a fájdalomtól rettentően sírni kezdett, jajgatott és 
azt kiabálta: 

— Uram, tudod, hogy én mindig féltelek, s hogy a 

*) A születés csodás lefolyását m á s legenda is lehetőleg kiszínezi. A 
különben éjsötétségű barlang, melynek közelebbi jellemzésére szolgál az is, 
hogy a föld alatt van, most olyan fényes, mintha a nap hatodik ó rá j a , 
vagyis déli 12 óra volna, mikor a nap legvilágosabb. A megvizsgálás a Jakab 
elbeszélésében található vizsgálathoz hasonlí t . Az egész dolog Mária szüzes-
ségének igazolása akar lenni és pedig azért két bábával is, hogy a kétkedés-
nek még árnyéka se férhessen hozzá. 
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szegényeket mind ingyen kezeltem, özvegyektől és árváktól 
mit se fogadtam el, a szükségben lévőket sohase engedtem 
el üresen. S ime hitetlenségem miatt nyomorékká lettem, 
mert vakmerő voltam megvizsgálni a te szüzedet. 

Mialatt ezeket mondotta, feltűnt mellette egy igen 
ragyogó ifjú, aki így szólt hozzá: 

— Menj a gyermekhez, imádd őt és vedd a karodra, ő 
meggyógyít, mert ő a világnak es minden benne hívőnek 
üdvözítője. 

Az mindjárt a gyermekhez ment, s imádva őt megérin-
tette a pólya rojtjait, a melybe a gyermek be volt pólyázva 
és tüstént meggyógyult a keze. És kimenvén kiabálni kez-
dett és hirdetni a nagy csodát, amelyet látott és amelyet 
elszenvedett, s hogy mikep gyógyult meg, úgy hogy hirde-
tését sokan elhitték1). 

Arab evangélium. 
12. fejezet. 

Alexander-korszakának, 309. esztendejében") meghagyta 
Augustus, hogy kitkit a tulajdon városában fel kell irni. 
Felkerekedett hát József is, és magához véve jegyesét Má-
riát, elhagyta Jerusálemet3) és Betlehembe ment, hogy 
családjával ősi városában felirassék. Mikor a barlanghoz4) 
értek, Mária azt mondotta Józsefnek, hogy elérkezett szü-
lésének ideje s már a városig sem képes menni, hanem 
— úgymond — ebbe a barlangba térünk be. 

') Ez a részlet éles ellentétben áll Jakab elbeszélése 20. fejezetével, 
amely szerint a bábának nem volt szabad a tapasztaltakról senkinek szólnia, 
míg Mária a gyermekkel Jerusálemben meg n e m fordul. Ε tilalom már 
Heródes bosszú jának mintegy az előkészítése. Itt erre még nem gondolt az 
Ál-Máté szerzője. 

') Az Alexander-korszak (unö της Αλεξάνδρου, vagy ír η των Σνοομα· 
χιίόνων vagy ('η τής βασιλείας 'Ελλήνων, κτλ.) sziriai és kései görög Íróknál 
használatos időszámítás. A sziriai keresztyének egyházi célra máig is ezt 
használ ják. Az a r ab irók is éltek vele, de tévesen Nagy-Sándor halálára s 
nem a 311-ben meghalt IV. Sándor megöletésére gondoltak. A számítást 
azonban he lyesen végezték. Az Alexander-korszak kezdő éve 311. Kr. e. 
Vannak azonban, akik a gazai ütközet évét, 312. veszik kiindulásul. Hogy 
azonban az előző év a helyes, muta t ja az, hogy nemcsak Seleucida-korszak-
nak, hanem Alexander korszaknak is nevezik. Lásd bővebben Pauly-Wissowa, 
Real-Encyclopädie der class. Al ter thumswissenschaf t 18!'4. I. 632—634. Ε 
számítás szerint Alexander 309. esztendeje Kr. e. 2-nek felel meg, esetleg 3-
nak, h a a két végső esztendőt külön számítjuk. 

3) József ez elbeszélés szerint nem názáret i , hanem jerusá lemi lakos. 
Onnét persze nem igen kellett napokon át mérlföldeket menni, mert Betlehem 
csak két ó r a j á r á s volt Jerusálemből. 

*) A ba r l ang ismeretesnek tűnik fel, s igy a József történetében említett 
barlanggal azonos. 
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Ez naplementekor történt. József aztán elment, hogy 
valami asszonyt keressen, a ki mellet te legyen. Mikor ebben 
foglalatoskodott, egy Jorusálemből való zsidó bábát pillantott 
meg, és mondá : 

— Hé, áldott légy, j e r ide és men j be e barlangba, hol 
egy asszony a szülés előtt áll. 

13. fejezet. 
Naplemente után a bába és vele József is a barlanghoz 

ért s mindketten bementek. S ime megtelt az olyan ragyo-
gással, a mely szebb volt a lámpások és gyertyák villogásá-
nál és tündöklőbb a nap fényénél A csecsemő bepólyázva 
s a jászolba téve anyjának, a mi Úrnőnk Máriának az emlő-
jé t szopta. Mikor mindketten megcsodálták ezt a fényt, a 
vén asszony megkérdezte Mária Ú r n ő t : 

— Te vagy ennek az újszülöt tnek az anyja ! 
S mikor ezt Mária Úrnő igenelte, azt mondta : 
— Te egyáltalán nem vagy Éva leányaihoz hasonló. 
Mária Úrnő feleié : Amint fiamnak sincs pá r j a a gyer-

mekek között, úgy szülőjének sincsen párja az asszonyok 
között. 

— Oh Istenem, feleié a bába, azér t jöttem, hogy bérhez 
jussak, és ime megbénultam. 

Mondá az asszonynak úrnőnk Mária: 
— Tedd a kezedet a gyermek alá. 
Mihelyt ezt a bába megtette, tüstént meggyógyult. 

Azután kiment, mondván: 
— Mostantól fogva egész életemen át szolgálója leszek 

ennek a gyermeknek. 
Jésaias mennybemenetele^). 

11. fejezet. 
Azután feltekintettem és az angyal, a ki velem beszélt, 

s a ki vezetett, így szólt hozzám: 
— Figyelj, Jesaiás, Ámos fia, me r t azért küldöt t engem 

az Isten. 
S láttam Dávidnak, a prófétának nemzetségéből egy 

nőt, névszerint Máriát, a szüzet, aki egy József nevű ács 
embernek volt eljegyezve, a ki szintén az igazságos Dávid 
magvából és nemzetségéből, Júda Bethleheméből való volt. 
És megkapta, a mit a sors neki szánt2). S midőn el volt 
jegyezve, viselősnek talál tatott s József, az ács, el akar ta őt 
hagyni. Do a lélek angyala megjelent e világon és a r ra nem 
hagyta el József Máriát, hanem oltalmazta őt, de nem kö-

') Charles R. H. The ascension of Isaiah. London. 1900. 7 4 - 7 7 . 
*) And he came into his lot. v. ö. Protev. Jac. 19. ίχληρωαύμην αντήν 

γν ΐ'αΐχιι. 
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zölte senkivel e dolgot. S nem közelitett Máriához, hanem 
úgy őrizte őt, mint, bár terhes, de szent szüzet. S még nem 
lakott vele két hónapig. S két hónap múlva, mikor József 
és felesége. Mária, otthon voltak, de csak egyedül, lőn, mialatt 
egyedül voltak, hogy Mária a szemeit oldalt vetve egy kis 
gyermeket látott és megilletődött. Mikor megilletődése elmúlt, 
olyan lett a méhe, mint volt, mielőtt terhessé lett. S mikor 
férje igy szólt hozzá: „Mi tesz téged megilletődötté?" ki-
nyílt a szeme és meglátta a gyermeket s magasztalta Istent, 
hogy az Úr közölte magát vele. És szózat szólt hozzá: „Ne 
mondd el e látomást senkinek." Ámde a gyermeknek híre 
ment Bethlehemben. Némelyek azt mondták: „A szűz Mária, 
mielőtt két hónapja férjnél volt , gyermeket szült"; sokan 
meg azt mondták: „Nem szült ő gyermeket, ós a vajúdás 
nem lepte meg, mert fájdalom kiáltását sem hallottuk." S 
mind bizonytalanságban voltak felőle, mind tudtak róla, de 
senki se tudta, honnét lett. És fogták, elmentek vele a 
galileai Názáretbe. 

Keresztyén sibylla*). 
8. fejezet. 4 5 6 - 4 7 5 . 

Az utolsó időben2) pedig megjelent a földön s alacsony-
ságában mint ú j fény támadt föl szűz Máriának méhéből, s 
égből szállva alá mégis emberi fo rmát öltött magára. Elsőbb 
is pedig hata lmas szent alakját mutat ta meg Gábriél, azután 
pedig így szólitá meg a főangyal a leányzót: 

— Fogadd bo szűz, szeplőtelen méhedbe az Istent. 
így szólván, kegyelmet lehel t bo a leányba Isten. Azt 

pedig, mikor ebben részesült, zavar és csodálat fogta el, 
reszketve állt o t t , gondolkodása megbénult, szive reszketet t 
a hallatlan hír től . De csakhamar örvendezni kezdett, szive 
felhevült a hangra, menyasszonyként felnevetett , arca kipi-
rult , öröm r agad t a el, szégyenlősség fogta el érzékeit s biz-
tossága visszatért . Az ige3) t es tébe hatolt és idővel megtes-
tesül t , s a méhben élővé lett , omberi a lakká formáltatott , 
gyermekké lett szűzi szülés á l ta l . Ez ugyan nagy csuda az 
embereknek, de semmi sem nagy csoda az Atyaistennek és 
a Fiúistennek. 

A megszületet t csecsemőnek pedig u j jongva tárult fel 
a föld, a mennyei trónus nevete t t és a világ örvendezett. 

' ) Geffken, Die Oracula Sibyllina. Leipzig. 1902. 1 7 1 - 172. 
*) νστατίοις τε χηόνοις abból a képzetből ered, hogy Jézus megjelenése 

a két világkorszak váltakozásakor tör tén ik . A régi korszak napjai letelnek, 
az időszak, mint egy Űrmérték betelik. Jézus megjelenése az utolsó napok 
alatt történt. 

s) Nem ίόγος, hanem hio; áll u g y a n , de ezért igének mondom, mert a 
kijelentett isteni e lhatározásra vonatkozik, s így értelme a λόγος-éval azonos. 

l'affay Sándor. 



A pietismus paedagogiája. 
— Kiváló tekintettel a magyar pietista nevelőkre. — 

ELSŐ RÉSZ. 

A pietismus lényege és növelési irányának alapvetői. 

I. A pietismus lényege és neveléstörténeti jelentősége. 
A közönséges szóhasználat a pietismus nevével a vallásos 

életnek beteges, kóros jelenségeit, a vallásos szokások és áhíta-
tossági gyakorlatok külső, gépies teljesítését, az álszenteskedést és 
a vallásos rajongás túlzásait szokta megjelölni. A pietista név 
nem jó hangzású, a mint hogy gúnynév volt már eredetileg is. 
Az ily értelemben vett pietismus ellen vallásos és egyházi szem-
pontból is tiltakoznunk kell. Annál kevésbbé tűrné meg a modern 
paedagogia, hogy az ifjúság nevelését, ezt a komoly, szent munkát 
ily szellemben, egyoldalú, félszeg irányzattal, pietisticus eszkö-
zökkel folytassuk. 

A pietismus eredetileg azonban más volt. Annak a gúny-
szóval illetett vallásos szellemi irányzatnak, mely az idők folya-
mán mintegy természetes szükségképeniséggel keletkezett, megvolt 
a maga jogosultsága s egyháztörténeti és neveléstörténeti nagy 
jelentősége. 

A XVII. század közepe óta a protestáns népek között Európa-
szerte egy nemzetközi vallásos irányzat kapott lábra, mely mint-
egy a Szentlélek fuvallatára új életet varázsolt az egyház száraz, 
megcsontosodott testébe. Az evang. vallásosság a rideg dogmatismus-
tól és orthodoxismustól a subjectiv kegyesség feléfordúl mindenütt. 
Angliában az independensek közt mutatkozik ily mozgalom. Hollan-
diában Coccejusnak erős biblicismusa veri fel a lelkeket mély 
álmukból. Hazánkban a szatmárnémeti zsinaton Tolnai Dali János 
küzd a bensőbb, áthatóbb és gyakorlatiasabb hitéletnek zászlója 
alatt. Németországban kegyes mysticusok: Arnd János, Müller 
Henrik, Seriver Keresztély, melegen érző theologusok: Gerhard 
János, Andreae Bálint, Calixtus György, a szív húrjai t érintő 
elsőrangú egyházi lantosok: Gerhardt Pál, Clausnitzer, Neander, 
Neuniark és a három Frank, és prófétai lelkű prédikátorok: Mey-
farth, a „Tuba novissima" szerzője s a , Jerusalem, du hoch 
gebaute Stadt" költője, Schupp, a szabadszájú hamburgi lelkész, 
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az életből vett és az életre alkalmazott népies beszédeivel, Gross-
gebauer, a kíméletlen rostocki próféta ,,Wächterstimme an den 
verwüsteten Zion" szózatával és mások mind új tavaszt, új kor-
szakot hirdetnek, az evang. keresztyénség megújhodásának idejét. 
Sőt az új szellő átcsap a szomszéd római egyházba is. Belgium-
ban és Franciaországban a jansenismushan Augustinus kel ú j 
életre s a jezsuita scholastica és morál által ki nem elégített 
buzgó pápisták a mysticismus és quietismus karjaiba menekülnek.1) 

Ezt az ú j szellemi áramlatot érezte meg, ennek hatása alatt 
állott, ennek adott határozottabb irányt és kellő kifejezést Spener, 
a pietismus atyja. Örömmel tesz vallomást: „Certe jam ab aliquo 
tempore videbar mihi notare aliquid analogon ei seculo, cum 
reformatio divina magni nostri Lutheri coelitus instaret" (Gonsilia 
latina III. 168.). A pietismus mint egyháztörténeti jelenség Spener 
nevéhez fűződik. Neki kellett a gyűlöletes pietista nevet magára 
vennie. A vallásosságnak ez életre való, igazi keresztyén megnyi-
latkozása bizonyára szebb és rokonszenvesebb nevet érdemelt 
volna. 

Mi tehát az a pietismus, amely ily történeti uton keletkezett 
s bizonyos időhatárok között jelent meg, mi a pietismus lényege? 
Erre nézve maga Spener jelöl irányt fentebbi szavaival: aliquid 
analogon seculo reformationis. A pietismus reformáció a refor-
máció után. Igy Ítélik meg igen tekintélyes theologusok: Riggen-
bach, Tholuck, Becker, Stähelin. Ez utóbbi, volt jeles báseli egy-
háztörténetiró az alapitónak életét is e cimen írta meg: Spener, 
als Reformator nach der Reformation (Basel 1870). 

Ε megtisztelő elnevezésekkel szemben azonban nem hiányoz-
nak a pietismust teljesen rosszaló és elitélő vélemények sem. A 
nagynevű liitschl szerint pl. aki három kötetes művet irt a pietis-
musról (Bonn 1880—1886), ez nem egyéb, mint a reformáció 
korában erőszakosan elnyomott anabaptismusnak utóhatása s 
eredetét még messzebbre, a középkori szerzetesi askesisre s clair-
veauxi Bernát mysticismusára viszi fel. Azért ő, ki a mysticis-
must egyáltalán száműzi a vallásból, csakis mint téves és beteges 
jelenségről szól a pietismusról, mely szerinte fél katholicismus, 
visszaesés és a reformáció elfajulása. Ritschlnek e felfogását az 
ujabb történetírás egyik legnagyobb tekintélye, Nippold sem helyesli. 
Szerinte a német pietismusnak igazán kimerítő méltatása, mint a 
milyent a szabad gondolkodó Hartpole Lecky irt az angol met-
hodismusról, még egyáltalán hiányzik; a Ritschl-féle „Geschichte 
des Pietismus" ismert műnek dogmatikai szempontja csak annál 
inkább érezteti az ilyenféle kiegészítésnek szükségét. (Handb. d. 
neuest. Kgesch. III. 115. 1.). 

Ritschlnek hatása alatt tévesen ítélte meg a pietismust s 
majdnem hogy torzképet fest róla Ziegler Theobald strassburgi 

*) V. ö. R iggenbach Β. t anu lmányá t : Pietismus, Herzog Reálencyk. 
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egyetemi tanár is különben igen jeles, ujabb művében. (Gesch. der 
Pädagogik. München 1904. 182. 1.). Nem sokkal kedvezőbb az 
ujabb ritschlianusok véleménye sem. Loofs hallei tanár szerint is 
a pietismus a gyakorlati kegyességre (praxis pietatis) való irányu-
lásában nemcsak a subjectiv kegyesség komolysága által, hanem 
a kor szelleme által is feltételezett, az igaz keresztyéneknek e 
világ fiai tömegéből való kiválásában és így az orthodoxiával 
bizonyos ellentétben megvalósuló nemzetközi áramlat, a melynek 
keletkezésére a kálvinista életeszmény, még inkább római kath. 
kegyességi motívumoknak a mystikusok és anabaptisták által köz-
vetített utóhatása és ilyen motívumoknak az evang. áhitatossági 
irodalomba való behatolása s végül különösen a szentírásnak 
laikus módon való olvasgatása és részben az egyéni rajongás is 
voltak együttes befolyással (Grundlinien der Kgesch. Halle 1901. 
210. 1.). Halléban, hol Francke volt az egyetem egyik alapítója, 
ma, 200 év múlva nem értik meg a nagy paedagogust! 

A fentebb, első helyen emiitett tudós theologusok közelebb 
állanak az igazsághoz és helyesebben ítélik meg a pietismust. A 
pietismus nem volt ugyan teljesen új reformáció a reformáció 
után, mert ilyenre az első után szükség sem volt, hanem igen is 
újból való megkezdése és folytatása volt a keresztyén gyakorlati élet 
és különösen a nevelés terén annak a nagy és szent munkának, 
melyet a reformátorok megállapított evangéliomi elvek szerint nagy 
áldással megkezdettek, de a melyet életidejük rövidsége, a viszonyok 
kedvezőtlensége miatt teljesen be nem f-jezhettek, s a melyet a 
XVI. és XVII. században élt epigonok — midőn egyoldalúan a 
hittanra és hitvitákra fordították minden buzgalmukat — elha-
nyagoltak. 

A Luther halála után következett századnak egyházi élete a 
maga rideg orthodoxismusával és a gyakorlati evangéliomi fela-
datok elhanyagolásával nem volt olyan, hogy a reformátornak 
igaz gyönyörűsége telhetett volna benne. 

Az egyházi tannak, a dogmának reformálását elvégezték a 
reformátorok és őket megértő hű tanítványaik a szentírás világító 
lámpása mellett és a Szentlélektől nekik adott charismák birto-
kában oly remekül, hogy azóta több mint három évszázadon át 
egyházunk ujabb dogmák és symbolikus könyvek alkotását szük-
ségesnek nem tartotta. Pedig sok ádáz vita folyt mellettük és 
ellenük. De egy másik téren, ott ahol az evang. tant már most a 
gyakorlati életbe kellett volna átvinni és gyümölcsöztetni, ahol az 
evang. elveket az egyházban, a társadalomban, a családban és az 
iskolában kellett volna megvalósítani, ott a prot. egyház még nem 
teljesítette feladatát kellő mértékben. A megtisztított evang. tan 
még nem volt az a kovász, mely áthatotta volna az egész tésztát. 

Vegyük csak az egyház alkotmányát. Ez távolról sem alakult 
úgy, amint annak eszménye Luther lelkében élt. Ő apostoli min-
tára népképviseleti alapon nyugvó egyházszervezetet akart teljes 
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autonómiával és tiltakozott az egyházi és világi hatalom össze-
zavarása ellen. De az alakulás nehézségei között nem tudta meg-
valósítani ideálját. Keserűen panaszkodik: „Satan pergit esse 
Satan, sub Papa miscuit Ecclesiam politiae, sub nostro tempore 
vult miscere politiam Ecclesiae." (de Wette, íaithers Briefe V. 596. 
Möller III. 353. 1). Az elhagyott római püspökök jogait lefoglalták 
maguk számára a fejedelmek, mint kegyurak. Luther kedvezőbb 
időktől várta, hogy az egyházalkotmányban is megvalósúl az 
evangéliumi elv. 

Több mint egy század elmúlt és a bajon nem .segítettek. 
Spener, aki a köztársasági Genfben látta a kálvinisták viszonylag 
jobb egyházalkotmányát, újra hirdetni kezdi a már-már elfeledt egye-
temes papság tanát. Külön munkát ír erről: „Das geistliche Priester-
thum." (Frankfurt 1677). A milyen egyházkormányzást Frankfurt-
ban és Drezdában talál, azt caesaropapismusnak mondja és meg-
követeli, hogy a Lehrstand és Wehrstand mellett a Nährstand is, 
a köznép is részt vegyen egyházi jogaiban, az egyházkormányzás-
ban. Sőt az egyet, papság tanából kifolyólag másutt is tevékeny 
szerephez akarta juttatni a népet, t. i. a diakonia, az egyházi 
szolgálat terén, azt akarván, hogy a gyülekezeti tagok a lelkész-
nek segítő társai legyenek. A belmissió történetében is korszakot 
jelez a pietizmus. 

De az ily egyetemes papi feladat megkívánja a választott néptől 
a megfelelő tiszta erkölcsi életet is. Nem csak azt a szájjal vallott holt 
hitet, hanem a kegyes érzületet, a tiszta életet, a szeretet munkái-
val ékes gyakorlati keresztyénséget is megkívánta a pietismus 
egészen az evangélioin és Luther szellemében. Nem csak egyolda-
lülag a dogmát kell prédikálni, hanem az erkölcstant is, melyet 
a templomi és iskolai kathedrán egyaránt elhanyagoltak a refor-
mátorok utódai. 

És nem csak így, a szűkebb értelemben vett egyházban 
voltak az első józan pietisták a reformáció örökségének végrehajtói 
különösen az egyházalkotmány és erkölcsi élet terén, hanem az 
iskolában, a nevelés terén is ők vették kezükbe új ra azt a munkát, 
melyet a nagy Luther oly széles paedagogiai látókörrel megkez-
dett, ők valósították meg ennek paedagogiai elveit. 

Spener tevékeny szelleme, hogy minél előbb tenni, alkotni 
tudjon, iskolába gyűjtötte a felnőtteket is, nem várhatott addig, 
mig az ifjúságból ú j nemzedéket nevelnek. Az egyetemes papság 
hivatását megértő nagykorú keresztyéneket nem talált a gyüle-
kezetben, mert a népet ily irányban nem nevelték. Pedig ilyenekre 
nagy terveihez szükség volt. Azért segített a bajon oly módon és 
oly hamar, amint csak lehetett. Hogy a felnőtteket tanítsa, nevelje, 
létre hozza a collegia pietatis vagy ecclesiolae in ecclesia sokat 
gáncsolt intézményét. Semmi egyéb, hanein csak ez a cél lebegett 
Spener előtt, midőn vallásos összejöveteleket kezdett tartani. 
Maga nyilatkozik erre nézve legszebben: „Ich hoffe nicht auf 



A pietismus paedagogiája. 47 

menschliche Arme, sondern setze mein Vertrauen darauf, dass 
hin und wieder gottselige Prediger und Politici, jeder seines Ortes, 
allgemach eine ecclesiolam in ecclesia, jedoch ohne eine Trennung 
sammeln und dieselbe in den Stand bringen werden, dass man 
rechte Kernchristen an ihnen habe; da nicht fehlen wird, dass 
nicht solche mit ihrem Exempel ein treffliches fermentum sein 
werden den übrigen Teig auch in einen Jast zu bringen." (Riggen-
bach i. h. 680. 1). 

És a felnőtteknek ezt a példaadó, önkénytes iskoláját mond-
ták a pietismus ellenségei titkos konventikulumoknak, separatis-
musnak és szerzetesi világgyülöletre vezető eltévedéseknek. Holott 
ennek is volt analogonja a reformáció korában. Luther a schmal-
kaldi cikkekben a szentírás ismeretének, „etiam per mutuum col-
loquium et consolationem fratrum" terjesztését is ajánlja. 

A felnőttek tanításával egy időben és fokozottabb mérték-
ben kezdte meg a pietismus a nevelési reformot az ifjúság köré-
ben is, itt is mindig Luther eszméit követve és valósítva. 

A népnevelést igazán általánossá, amint Luther akarta, a pie-
tismus tette. Felszedték a koldusgyermeket is az útszélről. Árvaházi 
és ingyenes iskolákat nyitottak. Es I. Frigyes Vilmos király az álta-
lános tankötelezettsséget épen Poroszországban rendelte el az összes 
nagyobb államok között legelőször (1736), tehát ott, ahol a neve-
lés teljesen a hallei pietismus hatása alatt állott. (Lajos anhalti 
herceg már 1620 körül és Kegyes Ernő góthai herceg már 1642. 
elrendelte az általános tankötelezettséget). 

A positiv összefüggést a reformáció és a pietismus között 
dr. Becker herrnhuti theol. seminar. igazgató épen a népnevelés-
ben látja s szerinte a pietismus célja és lényege szerint nem egyéb, 
mint komoly törekvés arra, hogy a társadalmat vallás-erkölcsi-
leg reformálja a népnevelés utján. (Christi. Volksunterweisung als 
Bindeglied zwischen der Reformation und dem Pietismus. Güters-
loh 1891). 

Luther bevitte az anyanyelvet az isteni tiszteletbe, az iroda-
lomba, az] iskolába, még az egyetemre is, mert hiszen ő német 
nyelven is tartott felolvasásokat. Az utódok lanyha őrködése köz-
ben ismét a latin hódította vissza uralmát. Mint Bárány Györgyünk 
felpanaszolja, még a népiskolákban is diák igékkel gyötörték a 
kis gyermekeket, akik nem tudták a Miatyánkot. Thomasius és 
Francke tanárok lesznek ismét oly merészek, hogy német nyelven 
adnak elő és hadat üzennek Latiumnak. 

Luther az értelmi nevelés fölé helyezte az erkölcsit. A tan-
tárgyak közt is a vallásoktatást tartotta legfontosabbnak, kátét 
irt, a szorgalmas katekizálást és a szentírás olvasását sürgette. 
Az utódok a hitviták tüzében ezekről is megfeledkeztek, elégsé-
gesnek tartották a polemizáló vagy a szónokias prédikációt. A 
pietisták adják ismét az ifjúság kezébe a kátét és bibliát. A kon-
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firmációi oktatást, mely a reformáció korában megvolt, de csak-
hamar feledésbe ment, Spener ujitja fel ismét. 

Luther a maga reális gondolkodásával és széles látókörével 
a reáltárgyak nagy becsét is megértette. Önérzetesen mondja: „Mi 
a creaturákat alaposabban vizsgáljuk,mint egykor a pápistaság; a 
legkisebb virágban is Isten dicső műveire és csodáira ismerünk" 
(Schmidt, Gesch. d. Paed. 1883. III. 38.1.) Épen a pietisták voltak, 
akik, mint Comenius, a reáltárgyakat ismét bevitték az iskolákba. 

A tanító személyiségére vonatkozólag is a pietismus Lutherrel 
azt kívánja, hogy elsőben maga legyen újjászületett és megtért 
keresztyén, igazi hivatásérzet és emberszeretet vigye e pályára, 
ne legyen béres, fizetett szolga, hanem Isten dicsőségét és feleba-
rátainak üdvét tekintse. 

Luther azt akarná, hogy senkit se válasszanak lelkészi hiva-
talra, a ki elöbh tanító nem volt (Schmidt, i. h. 34. 1.). Francke 
pedig egyenesen a praeceptorum seminariumban nevelte és taní-
tókúl használta a theologusokat. 

Még több párhuzamot is vonhatnánk, de bevezetésül elég 
ennyi. Ime azt a fonalat, melyen a reformátorok paedagogiai 
munkájokat megkezdték, de amelyet utódaik elejtettek, valami új, 
a reformáció koráéhoz hasonló buzgalommal a pietismus yette 
fel ismét. 

A pietismus nemcsak az egyház, hanem a nevelés történetében 
is korszakot jelez. A vallásos hitbuzgóság által szült és fényes 
eredményekkel koronázott komoly törekvés volt a keresztyén 
gyakorlati életnek és különösen a nevelésnek a reformátorok által 
hirdetett evangeliomi elvek szerint való megjavítására. 

Alapitói és főképviselői az eredeti, régi józan pietismusnak 
Spener és Francke. Spener, a theologus, „Pia desideria" művével 
az alaprajz készítője. Kegyes óhajtásait azután a nagy építőmester, 
az erős hitű, szerencsés kezű Francke valósította meg páratlan 
szervező és igazgató tehetségével s évszázadokat átélt alkotásaival. 
Működésük körét tekintve Spener csak a szerény „katecheta" 
nevet igényli a nevelés történetében, de Francket már méltán 
tiszteljük a „nagy paedagogus" nevével. Lesznek tanítványaik is, 
méltók és méltatlanok. Ez utóbbiak képviselik a későbbi túlzó, 
félszeg pietismust. Őket csak röviden fogjuk alább jellemezni. 

Mielőtt a pietismus nevelési rendszerét tárgyalnám, lássuk 
röviden neveléstörténeti szempontból a két alapvető férfiúnak 
fejlődése történetét, kutatva, hogy miként lettek paedagogusokká, 
mily nevelési rendszerek voltak reájuk is hatással s elméleti és 
gyakorlati uton mely müvekkel és alkotásokkal szolgálták a 
nevelés ügyét? 
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II A pietismus képviselői neveléstörténeti fejlődé-
sükben. 

1. S p e n e r , a k a t e c h e t a . 
A neveléstörténet rendszerint igen könnyen szokott átsiklani 

Spener alakján. Őt mint nevelőt, nem méltányolja. A pietismus 
képviselőjeként csak Francke szerepel. Igy tesznek Raumer, Schmidt, 
Scherer stb. Pedig ez nagy igaztalanság. Mert a pietismus tulaj-
donképeni megalapítója, alapvető theologusa mégis csak Spener. 
A ki e vallásos iránynak lényegét, célját, feladatait, részben 
módszerét is eredetileg megjelölte, az Spener volt. Francke már 
csak az ő nyomain haladt, teljesen az ő hatása alatt állott. Spener 
a nevelés terén is, habár nem oly széles körben, mint Francke, 
kiváló érdemeket szerzett. 

Elszászban született 1635. mikor a 30 éves háború dúlt még 
javában. Szülőhelye Rappoltsweiler is sokat szenvedett a franciák-
tól. Atyja városi tanácsos volt. Kiváló gondja van a fiúra kereszt-
anyjának, özv. Rappolstein grófnénak. A háborús világban a 
nyilvános oktatás hiányait a családi nevelés pótolta. S a mit az 
egyháznak kellett volna nyújtania, az ifjú Spener azt is a magános 
áhítatosság óráiban otthon és a grófnénál találta meg. Itt olvas-
gatták Arndnak „Az igaz keresztyénségről" írott, Baile „Praxis 
pietatis" c. és Baxter több épületes iratát. 

Ilyen olvasmányok s az országos közcsapás idején uralkodó 
lehangoltság az ifjút is korai komolyságra nevelik. 1651 óta a 
strassburgi egyetem hallgatója, a philologiát és történelmet tanul-
mányozza s csak utóbb a theologiát. A diákok szokott durva 
kedvteléseiben nem vesz részt. Vasárnapon még szellemi munkával 
is csak olyannal foglalkozott, a melynek közvetlen építő hatását 
érezte. Itteni tanárai közül különösen Dannhauert dicséri, a ki 
Luther tanát a maga tisztaságában ismertette meg vele. 1653. lett 
magisterré Hobbes angol deista ellen irt disputatióval. 1654—56 
nevelői állásban van Zweibrücken-Birkenfeld pfalzi gróf fiai 
mellett. 

. Ezután következnek az δ életében is a szokott peregrinatio 
academica évei. Baselban az ifjabb Buxtorf héber nyelvi felolva-
sásait hallgatja 1659. Genfben pedig egész teljes esztendőt tölt. 
Itt léte különösen tanulságos volt reá nézve. Nagyon megnyeri 
tetszését a szabadabb genfi egyházalkotmány, dicséri a református 
papok igaz kegyességét, házi gazdája Leger, ki előbb a valdensek 
papja volt, e felekezetre is felhívja figyelmét. Ugyan ekkor prédi-
kált Genfben a jezsuitáktól üldözött Labadie, ki mysticus rajon-
gással eltelve nagy hatással sürgette az apostoli keresztyénség 
visszaállítását s házi áhítatossági órákat is tartott. Ε férfi saját-
szerű egyénisége egy időre Spenert is lebilincselte, bár szorosabb 
viszonyba nem lépett vele s tiltakozott az ellen, hogy az általa 
tartott vallásos összejöveteleket Labadie utánzásának tekintsék. 

Theol. Szaklap. V. óyf. 4 
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Az ifjú Rappolstein grófnak kíséretében 1661. Württemberget 
járja be s Eberhard herceg kértére a tübingeni egyetemen néhány 
hónapon át felolvasásokat is tartott. Hamar megszerették, alig 
akarták elbocsátani. De honvágya Strassburgba vitte vissza 1663. 
Szülei innen származtak s ő is strassburginak vallotta magát. Itt 
3 éven át lelkészi hivatalt viselt s mint magister, történelmi és 
bölcsészeti tárgyakból felolvasásokat is tartott az egyetemen. Itt 
lett a theologia doctora is 1664. 

Szélesebb körű és mélyebbre ható lelkészi munkássága a 
Majna m. Frankfurtban vette kezdetét 1666. A 31 éves férfiura 
itt egyszersmind az esperesi tisztet is reá ruházták. Szomorú 
állapotokat talál a városban és vidéken mindenütt. Tudatlanság, 
erkölcstelenség, egyháziatlanság és közöny tartja fogva a lelkeket. 

Az ifjúság oktatásával kezdi meg az építő munkát. A kate-
kizáció itt Frankfurtban szerencsére még meg volt ugyan vala-
hogy, de csak immel-ámmal vették. Másutt már a nevét is elfe-
ledték. A papok rangjukon alúl való dolognak tekintették s a 
tanítóra bizták. Spener maga lép a gyermek sereg elé, kezükbe 
adja Luther kátéját. Lelkész társait is hasonló munkára serkenti 
és kötelezi. A járatlanoknak utmutatást ad irodalmi műveivel. 
Első ezek között: Einfältige Erklärung der christl. Lehre nach der 
Ordnung des kleinen luth. Katechismus 1677. Ez nem a tanulók, 
hanem a lelkészek számára készült oly célból, hogy utmutatóúl 
szolgáljon katékizációk tartására. Hat évvel később jelent meg 
1683. „Tabulae catecheticae" c. latinnyelvű műve, melyben 108 
tabellába összefoglalt, könnyen áttekinthető dispositiokat adott 
kezdő és járatlan katecheták számára. Hivatali utóda Pritius 
György, frankfurti lelkész e művet 1717 német nyelvre is lefor-
dította s bővebb magyarázatokkal ellátta. 

Ugyan itt Frankfurtban elevenítette fel Spener külön elő-
készítő oktatással egybekötve a konfirmációt. Ez is sok nehézséggel 
járt. Eleinte csak a szomszéd falusi gyülekezetekkel tudta elfogad-
tatni, Frankfurtban a városi hatóság mint újítást nem engedte meg. 

Már a katekizációkra is begyűjtötte a felnőtteket a temp-
lomba. De ez nem volt elég. A collegia pietatis mint ecclesiolae 
in ecclesia által is nevelni akarta ezeket. 1670 óta hetenként 
kétszer gyűjtötte össze dolgozó szobájában azokat, kik különben 
is már jól indultak és Spener céljaira alkalmas eszközökül 
ígérkeztek. Imádság után Lütkemann, Baile, Hunnius Miklós művei-
ből olvastak fel egy-egy szakaszt, majd az evangéliomokból, később 
pedig a vasárnapi prédikáció tartalmát rekapitulálták. 1682 óta 
ez összejövetelek a templomban tartott írásmagyarázati órákká 
alakultak át. Voltak természetesen, a kiknek ez az újítás sem 
tetszett. Az összejövetelek látogatóit itt nevezték először pietis-
táknak. Ez a szónak történeti eredete. 

Hogy mi volt Spener célja ez összejövetelekkel, azt kifejtette 
„Das geistliche Priesterthum" c. 1677 megjelent művében, mely-
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ben az irás alapján Lutherre és más tekintélyes theologusokra 
hivatkozva írja le a nem lelkész nagykorú híveknek egyetemes 
papi hivatását, ebből folyó jogait és kötelességeit. A világi elem-
nek, különösen a harmadik rendnek az egyházi jogokból való 
kizárását Spener későbbi műveiben is rosszalja. Ő nem helyesli, 
hogy a Formula Concordiae, mint symbolicus könyv, a harmadik 
rend megkérdezése nélkül adatott ki (Theol. Bedenken I. 262.). 
Kifogásolja, hogy e rend a consistoriumokban nincs képviselve 
(U. ο. IV 279); valamint azt is, hogy az egyházi fegyelmet csu-
pán a patronusokból és papokból álló consistorium, vagy épen a 
lelkész maga gyakorolja a nép részvéte nélkül. Ismételten is hang-
súlyozza, hogy a lutheri evang. egyház a világi presbytereket nem 
nélkülözheti. S ha a létező viszonyok közt azt kérdezték tőle: de 
hát honnan vesz ilyeneket? Spener válasza ez volt: „Ich achte, 
dass der Prediger sie sich selbst formieren könne." (U. ο. IV. 
310.). íme erre valók voltak a collegia pietatis. 

A tanítás és egyházkormányzás mellett az egyházi fegyelem 
dolgát is igen komolyan vette. Nem helyeselte, hogy Frankfurt-
ban az erkölcsi bíráskodást a városi tanács gyakorolja, mely az 
elitélteket csupán megintés és dorgálás végett utasította a lelké-
szekhez. A lelkészek csak mint vádlók és feljelentők szerepelhet-
tek a tanács előtt. Spener élt is a jogával elégszer, bár az egyház 
számára más, fontosabb szerepet követelt. 

Hogy terveit és megkezdett munkáját szélesebb körben is 
megismertesse, kiadta 1675-ben „Pia desideria" című híres művét. 
Ez a pietismus programmbeszéde. Eredetileg Arnd postilláihoz írt 
előszó volt, de azután külön kiadásban is megjelent. Feltárja az 
egyház sebeit, azután hat javaslatban orvosszereket ajánl. Vala-
mennyit nem vehetjük itt sorra, csupán az ötödiket emeljük ki, 
mely közvetlenül paedagogiai tárgyra és pedig a theol. Studium 
reorganisatiójára vonatkozik. Azt óhajtja ugyanis Spener, hogy a 
theologus ifjak ne csak a szorgalmas tanulásra, hanem az isten-
félő életre és a gyakorlati lelkészkedésre nézve is gondos utmutatást 
nyerjenek. Spener eleitől fogva szívén hordozta a lelkésznevelés 
ügyét. Majdnem állandóan voltak házában és asztala körül theol. 
ifjak és candidatusok. Vizsgálataikat figyelemmel kiséri. Az egye-
temeken a theol. tanulmányra vonatkozó észrevételeket, javasla-
tokat tesz. Legfontosabb idevágó dolgozata : De impedimentis stu-
dii theologici 1690. Ez is előszó volt eredetileg Tabulae hodosophi-
cae Dannhaueri c. (D. dogmatikájának táblázatos kivonata) művé-
hez. Egyéb tárgyak mellett különösen az írásmagyarázati theologiát 
ajánlja igen melegen1). 

És a magvetésre áldás szállott. Kegyes óhajtásait 1675. még 
Jeremiás siralmával bocsátotta világgá: Oh ha valaki az én feje-

') Közölve: Bibi. theol. Klassiker 21. köt. Speners Hauptschriften, 
Gotha 1889. 1 8 4 - 2 3 1 . 1. 

4* 
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met vizekké változtatná és az én szememet könyhullatásoknak 
kútfejévé! (Jer. 9, 1.). De két évvel később már öröm és bizalom 
tölti el szivét: „Dass an manchen Orten auch die Studiosen ihr 
Haupt erhoben, habe ich selbst mit Freuden wahrgenommen; 
solche Bewegungen der Geister sind ein unzweifelhaftes Zeichen 
der göttlichen Wirksamkeit und zeigen, dass eine Zeit anbreche, 
wo Gott sich seiner Kirche erbarmen will." (Tholuck idézi i. h. 
505. 1.). 

Ilyen termékeny gyakorlati és irodalmi munkássággal töltött 
el Spener Frankfurtban 20 esztendőt. Reformátori működésének 
itt vetette meg az alapját. Nem könnyen hagyta el e fontos állo-
mását. Azok közt, akiknek tanácsát a távozásra nézve kikérte, 
ott van Kortholt kiéli egyetemi tanár is, Spener és Francke közös 
jóbarátja. Ennek neve a magyar egyházi irodalomban is ismert, 
mint alább látni fogjuk. 

1686-ban magas, előkelő állásba jut Spener. III. János György 
szász választó fejedelem hivta meg udvari lelkészül Drezdába. A 
büszke szász papoknak nem tetszett az elszászi jövevény. Mellőzve 
érezték magukat. Mikor azután Spener itt is a maga egyszerű 
modorában folytatta a lelkipásztorkodást, a szónoki hatást nem 
vadászta, vasárnaponként pedig a lakásán katekizált: volt mit 
hallani. Nem egy kicsinylő arcot látott. És a szász theologusok 
hamar kimondták véleményüket: a fejedelem udvari papot keresett 
s ime schulmeistert kapott. A fejedelemasszony jobban méltányolta 
szigorú erkölcsű gyóntató papját. 

Drezdában rendezte sajtó alá „Catechismuspredigten" gyűjte-
ményét 1689. Ezek délelőtti beszédeinek bevezetései voltak, melyek-
kel a délutáni katekizációkra készítette elő a gyülekezetet. Homi-
letikai szempontból épen nem, legfeljebb helyi és gyakorlati szem-
pontból elfogadható eljárás. 

Mint a lelkészvizsgáló bizottság tagja, megütközéssel tapasztalta, 
hogy a Lipcsében végzett papjelöltek az ó-szövetséget épen nem, 
a görög nyelvet s újszövetséget pedig épen csak hogy valameny-
nyire ismerik. Az ő javaslatára történt, hogy a szász főconsistorium 
a lipcsei tanárokat az exegetikai és katechetikai előadások elha-
nyagolása miatt megdorgálta. Ezzel vonta magára Garpzov és a 
többiek haragját. Itt is hamar szektáskodó pietistának kiáltották 
ki. De nem gondolt vele s Francke, Anton, Schade fiatal magis-
tereket, kik Lipcsében az u. n. collegia philobiblica óráin német 
nyelven kezdték az irást magyarázni, szóval és tettel buzdította 
és támogatta. Itt kezdődik Spenernek Franckehoz való szorosabb 
viszonya. 

Ez időben szakított időt arra is, hogy ifjúkora óta nagy 
kedvteléssel űzött genealógiai és heraldikai tanulmányainak zsen-
géjét 1690. „Insignium theoria" c. munkájában közzé tegye, mely 
a tudomány ez ágában szintén becses, úttörő munka s azt mutatja, 
hogy műveltsége nem volt egyoldalú. Lyonban Menestrier jezsui-
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iánál, a heraldika kiváló művelőjénél tett látogatásakor kedvelte 
meg e studiumot. 

Spenert e munkálkodása közben ellenségein kivül a választó 
fejedelem is megkeserítette, a kinek erkölcstelen életét ő, az egy-
házi fegyelemre sokat adó gyóntató pap, nem hagyhatta szó nélkül. 
A fejedelem a gyónás elől többször elutazott. Spener egy alka-
lommal levelet irt neki, melyben lerajzolva Isten törvényébe 
ütköző cselekedeit, megtérésre intette. A fejedelem arra magya-
rázta e levelet, hogy egyes főrangú asszonyok árulkodtak reá. 
Ezeket kitiltá az udvarból, Spenerről pedig tudni sem akart többbé. 
Még azzal is fenyegetődzött, hogy pápistává lesz. Spenertől elvárta, 
hogy lemond. De ez azt tartva, hogy Isten állította a helyre, a 
melyen áll, magától menni nem akart. A fejedelemasszony és más 
főrangú hölgyek, a kiknek férjei szintén könnyelmű, kicsapongó 
életét éltek, Spener pártján voltak és nagyra becsülték a szigorú 
erkölcsbirót. 

Egy szomorúan emlékezetes dolgot kell még Spenernek 
drezdai életéből feljegyeznünk. Ő volt ugyanis nevelője, mint udvari 
lelkész, a fejedelem fiának, Frigyes Ágostonnak, ki 1697-ben, hogy 
Lengyelhon koronáját elnyerje, r. katholikussá lett. Egyebekben is 
méltó fia volt atyjának. 352 természetes gyermekét számlálták 
össze. Ez az eset, hogy Bölcs Frigyes utóda elpártolt Luther hité-
től, el lehet gondolni, mily bánatot okozott Spener atyai szivének. 
Keserű gúnyja ez a paedagogiának, hogy az öröklött hajlamokkal 
és veszedelmes környezettel szemben néha a legjelesebb nevelők 
is tehetetlenek. 

A szász udvart, mely a botránytól tartva Spenert egyenesen 
elutasítani nem merte, III. Frigyes brandenburgi választó fejedelem 
mentette ki zavarából. Ez hivta meg Spenert 1691 Berlinbe 
superintendensnek és egyháztanácsosnak. Itt sokkal nagyobb gyüle-
kezete volt s a fejedelem is tanácsosai közé fogadta. Mint előbb 
a lipcsei, úgy itt most az újonnan 1694. alapított hallei egyetemre 
volt nagy a hatása. Francke, Breithaupt, Anton neki köszönhetik 
itteni tanári állásukat. Igy tulajdonképen Spener volt az, ki a 
pietismusnak Halléban szállást készített. 

Az új főiskola hatalmas versenytársa lett az ősi Witten-
bergnek. S ennek tanárai nem átallották világra bocsátani hírhedt 
iratukat, melyben 283 téves tanát vetik szemére, eretneknek kiáltják 
s a procella ecclesiae névvel illetik azt a Spenert, akinél szelídebb 
lelkű theologusa, Luther óta mélyebbre ható reformátora nem 
volt az egyháznak. Tholuck jó lélekkel tesz róla bizonyságot, 
hogy nem volt más tévedése, mint a chiliasmus, de ezt sem oly 
értelemben tanította, hogy az Augustana 17. artikulusával ellen-
kezésbe jött volna (Tholuck i. h. 513 1.). Különben pedig ez a 
chiliasmus a háborús XVII. században, a vallási üldöztetések 
korában annyira benne gyökerezett a jobbak hitében is, hogy pl. 
egy Comenius is erősen hitte azt, sőt egész paedagogiáját is be-
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folyásoltatta általa. Klesch Bániéi volt soproni tanár, majd kőszegi 
és szepesolaszi lelkész is száműzetésében egész Európát bejárva, 
a legábrándosabb chiliasmusnak volt a rabja, a világ végét az 
Apokalypsis alapján 1700-ra számította ki. Hányatott élete épen 
Spener közelében Berlinben ért véget 1697. (Klein, Nachrichten 
I. 157.) Ott van továbbá Kalinka és a szerencsétlen Drábik, 
kik szintén hittek a chiliasmusban. 

Irodalmi működését, melynek teljes jegyzékét adja a Bibi. 
theol. Klassiker 21 kötete (272-280. L), Berlinben is folytatta. 
Midőn téves nézetek és földi érdekek a szász udvar példájára 
szinte divatossá tették a római egyházba való áttérést, mint 
apologeta is szolgálta egyházát „Der ev. Kirche Bettung vor 
falschen Beschuldigungen" művével 1695. 1700 óta jelennek meg 
„Theologische Bedenken" c. dolgozotainak kötetei (Halle, 4 köt.). 
S halála után látnak napvilágot „Consilia et iudicia theologica 
latina" (3 rész, Frankfurt 1709) és „Letzte theol. Bedenken" (3 rész, 
Halle 1711.), mely utóbbi művei a theologiára, lelkipásztorkodásra 
s részben a nevelésre is vonatkozó nézeteit foglalják magukban. 

Ily sorvasztó munkásság között érte a halál 1705. feb. 5. 
Heves kőfájdalmak ölték meg. Utolsó leveleinek egyikében is 
Hallét ajánlotta urának, az akkor már I. Frigyes nevet viselő 
első porosz királynak jó indulatába. Leveleinek nagy része is 
megjelent nyomtatásban. Rendkívül nagy, és kiterjedt levelezést 
folytatott, ez uton is terjeszté eszméit. Érdeklődő utazók is sok 
idejét igénybe vették. Igy érthető, hogy nyilvános, társas össze-
jövetelekben alig látták s abban a kertben is, melyet Berlinben 
az egyház adott át neki haszonélvezetre, 9 év alatt csak kétszer 
fordult meg. 

Az itt rajzolt életpálya szerint Spener nem volt ugyan 
nagyobb szabású paedagogus, a kinek talán az egész nevelés-
ügyre kiterjedő magasröptű tervei, az összes iskolai fokozatokat 
átölelő intézetei és rendszeres paedagogiai művei lettek volna. 
Lelkészi állásából kifolyólag ő csak két térre irányítá figyelmét, 
a népnevelésre és lelkészképzésre. A népiskolában is csak a 
vallásoktatást ismerte, mint katecheta, a maga dolgának, a többit 
másokra hagyta. A lelkésznevelésre vonatkozó reformjait Francke 
és a hallei egyetem valósította meg. 

Ő a gyakorlat embere volt és nem theoreticus. Még csak 
egy rendszeres katechetikát sem irt. Didaktikai és methodikai 
elvek csak ritkán és elszórtan vannak műveiben. Őszintén be-
vallja, hogy a mi paedagogiai tanácsot ad, azt ő naturali iudicio 
teszi (Theol. Bedenken II. 97). 

De hány ily becses természeti adomány, mily kiváló paeda-
gogusi erények voltak mégis e nagy férfiúban. Mindenek előtt az 
az erkölcsi komolyság és lelkiismeretesség, melylyel a nevelő 
hivatását vette, hogy egy is az ő kicsinyéi közül el ne vesszen. 
Ő, a kire nagy gyülekezetek gondja bízatott, a nevelői eljárást 
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még is mindig individualizálta (Thilo, i. m. 9. 1.). Ő, a ki anynyit 
volt grófok, fejedelmek körében, mégis a nép jogaiért küzd mint 
népnevelő katecheta, ő az udvari pap mutat példát a falusi lel-
készeknek, hogy a tanítói foglalkozást meg ne vessék. 

Mily magasztosan fogta fel a nevelési célt, midőn saját 
szavai szerint a főt a szívbe akarta bele vinni, hogy igy azután 
a kezet is munkásságra indítsa. Mily alapos psychologiai ismeret-
ről tesz bizonyságot s mennyire nem volt a beteges pietismus 
barátja, midőn azt mondja, hogy a gyermeki kedély természetes 
vidámsága nem ellenkezik a keresztyénséggel, azt a nevelőnek tiszte-
letben kell tartania. Ugyanő int, hogy a túlszigorú fegyelem miatt 
szenved a gyermekben a vigor ingeniorum, a melyet nem szabad 
elnyomni. Ne várjunk az ifjaktól olyan kedélyhangulatot s olyan 
szokásokat, a milyenek csak az öregkornak szokásai (Theol. 
Bedenken IV. 602.). 

Végül még csak egyet Spenerről, ami az ő reformátori 
módszerét és pastoralis prudentiáját, ami a paedagogusban is oly 
kívánatos, jellemzi. „Én úgy szoktam eljárni — úgymond — 
hogy még a nagyot, nem mindennapit és szokatlant is a lehető 
legkisebb mozgolódással teszem, mintha egészen mással foglal-
koznám. Az ilyen eljárás talán lassúnak látszik, de egyszersmind 
biztosabb és eredményesebb. Ellenben az a dolog, amit nagy 
készülődéssel és úgy kezdenek meg, hogy már kezdettől fogva 
mindeneknek szemei reá vannak irányítva, sokkal több akadályba 
ütközik, heves ellenzőkre talál s ennél fogva sokkal többször vall 
kudarcot, az ügynek annál nagyobb kárára, mivel azt, amit 
egyszer már oktalanúl és elhamarkodva kísérlettek meg, ké-
sőbb sem lehet több szerencsével megújítani". (Schmid, Paed. 
Encykl. Palmer: Spener IX. 8δ. 1.). 

Spener, midőn a katechesist oly melegen felkarolta, az ősi 
egyházra hivatkozott, mely külön katechetákat rendelt, oly fon-
tosnak tartá e tisztet. Utal az ókori katecheta iskolák vezetőire, 
Alexandriai Kelemenre, Origenesre. Mesterei között pedig, a kikre 
mint tekintélyekre hivatkozik, s akik reá, mint nevelőre leg-
nagyobb befolyással voltak, a wittenbergi reformátor áll elől, aki 
neki mindig „magnus Lutherus". Az evang. egyház későbbi jelesei 
közül Andreae Bálint, (f 1654) a szellemes stuttgarti udvari lel-
kész az, akinek paedagogiai elveire hivatkozik. Erről mondá 
Spener, ha valakit Luther után az egyház közhasznára feltámaszt-
hatna, Andreae volna az. Ez a lángeszű, lelkes pap 1648 már 
egy káté magyarázatot adott ki és Idea bonae Institution is, 
Theophilus és Descriptio reipublicae christianopolitanae c. mű-
veiben éles látással ostorozza a nevelés hiányait; „Az Isten szol-
gájának jó élete" c. verses pastoralisában1) pedig csípősen szel-

*) Magyar fordításban közöltem az Evang. Egyh. és Isk. 1890. évf. 
40. sz. 
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lőzteti az akkori egyoldalú, az élettel nem számoló theologiai 
studiumot. Ettől igen sokat tanult Spener. Hatással volt reá 
Schupp Boldizsár (f 1661) hamburgi jeles lelkész is, ki Teutscher 
Lehrmeister c. dolgozatában már az anyanyelven való oktatást 
sürgeti nagy nyomatékkal. (V. ö. Vial: Schuppius, ein Vorläufer 
Speners, Mainz, 1857). Az őt közvetlen megelőző s részben még 
vele egy korban élt nagy paedagogusok, Ratke és Comenius 
hatása még nem látszik meg rajta. 

2. F r a n c k e , a p a e d a g o g u s . 
Családja thüringiai eredetű. Lübeckbe csak később került, 

hol nagyatyja pékmester, atyja János pedig jogtudós volt, ki elő-
kelő patrícius családból vette nőül Gloxin Annát. Ε házasságból 
született a nagy paedagogus 1663 márcz. 12. Lübeckből már 3 
éves korában Góthába vitték szülei, hova az apát Kegyes Ernő 
gothai herceg, a nevelés történetében igen nagy érdemű férfiú, 
hivta meg jogtanácsosának. Itt tanult a gyermek egész 16 éves 
koráig. 

A góthai iskola kétségtelenül nagy hatással volt Franckenek 
paedagogiai irányára. Comeniusnak a német nevelésre való befo-
lyása itt Kegyes Ernő országában és különösen Gothában volt 
legszembetűnőbb. A. herceg 1642 évi hires Schulmethodusában 
foglalt elvek Comenius műveiből voltak átvéve. Ilyen pl. a szem-
léltetésre vonatkozólag: mindent, amit meg lehet mutatni, mutas-
sunk meg a gyermeknek. Az iskolában voltak taneszközök: mér-
leg, sulyok, körző stb. A vallástan, olvasás, irás, számolás és 
éneklés mellett reális tárgyakat is tanítottak, főcélnak pedig az 
istenfélelmet tartották. Ernő herceg már ezzel az 1642. évi ren-
deletével kimondta az általános tankötelezettséget. Francke, ha 
Comenius iratait nem ismerte is behatóbban, de kétségtelen, hogy 
a gothai iskola közvetítésével e nagy paedagogus is hatást gyako-
rolt reá. (Böhne, Die paed. Bestrebungen Emsts d. Fr. Gotha 
1888. Knoke, Grundr. der Paed. Berlin, 1902 59. I.). 

Atyját már 1670 elvesztette. A család körében igazi evang. 
vallásos szellem uralkodott. Különösen testvérnénje volt a fiúra 
nagy befolyással, ki már eleitől fogva a theol. pályára készült. A 
biblia mellett neki is Arnd művei voltak legkedvesebb olvasmá-
nyai. A családi fészekből szárnyra kelve félévig az erfurti, s majd 
3 évig a kiéli egyetemen folytatta tanulmányait. Ez utóbbi helyen 
Kortholt tanárnál, Spener és a pietismus jó barátjánál volt szál-
láson, ki szintén a mélyebbre ható vallásoktatást sürgette „Auf-
munterung zur Katechismusübung'·'· művében. Ugyanennek „Schwere 
Priesterbürde" művét, melyet a magyar pietisták is lefordítottak 
(Yásonyi Márton, Jena 1726), Francke később is melegen ajánlja 
a theol. ifjúságnak (Idea studiosi theol. Halle 1712. 19. 1.). A 
nyelvek mellett már akkor a történelmet is tanulmányozta. Kielt 
elhagyva 2 hónapig a hires Edzardi Esdrás vezetése alatt héber 
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nyelvi ismereteit tökéletesbítette Hamburgban, azután haza ment 
Gothába mint magával elégedetlen ifjú ember, akinek sok főtt a 
fejében, de szivében még nem volt igazi theologus. Kételyei még 
sokáig gyötörték. 

Igen fontosak voltak reá nézve a Lipcsében töltött évek. 
1684-ben jön ide s a következő évben már magister. Ettől kezdve 
mint docens felolvasásokat tart az egyetemen: Itt olvassa az 
Europaszerte emlegetett Molinos Mihály spanyol papnak quietis-
must hirdető művét (Guida spirituálé, Lelki vezér), melyet lefor-
dított latinra. Későbbi ellenségének, Carpzov, itteni tanárnak 
prédikációja indította őt, Antont, s több fiatal magistert az u. n. 
collegia philobiblica tartására. 1686 óta vasárnap délutánonként 
gyülekeztek össze Anton lakásán. Az ó- és újszövetségből egy-
egy fejezetet olvastak fel az eredeti nyelven és ezt azután német 
nyelven fejtegették, mindig csak a magisterek, a többiek mint 
hallgatók veitek részt. Később tanulók és tanárok oly nagy 
számmal látogattak el ez órákra, hogy kicsiny lett a hely és 
Alberti tanár az egyetem egyik termét engedte át számukra. 
Spener Drezdában, ki úgyis az exegesis és katechesis elhanyago-
lása miatt panaszkodott, nagy örömmel hallotta ezt, személyesen 
is meglátogatta és buzdította őket. Francke kedves embere lett 
Spenernek. 

1687 ben megszakítja lipcsei tartózkodását. Lüneburgba megy, 
a hasonló nevű hannoveri hercegség fővárosába a tudós Sand-
hagen superintendens mellé. Ε várost mondja második szülő-
helyének, mert meg volt győződve, hogy igaz megtérésének ez 
volt a színhelye. Itt oszlottak el kételyei, érezte az isteni kegyelem 
boldogító örömét, itt mert először prédikálni. 1688 tavaszán is-
mét Hamburgba költözött át. Itt rövid ideig mint néptanító is 
működött. Közvetlen tapasztalta, mily nehéz munka a tanítás, 
mennyi itt még a teendő. Már ekkor megfogadta, hogy tesz vala-
mit az ifjúság neveléseért. Egyelőre még visszavágyódott Lip-
csébe, a hova kedves emlékek fűzték. 

Alighogy 1688 végén Lipcsébe visszatért, első dolga volt, 
hogy szivének régi vágyát követve felkeresse a mestert, lelki 
atyját, Spenert Drezdában, az ő otthonában. Két hónapot töltött 
akkor Francke Spener házában 1689 elején. Ettől kezdve benső 
kapocs fűzte össze a két nagy férfiút. Spener hatása Franckera 
ezóta lett nagyobb. Ezóta leveleznek sűrűen. (Tholuck, Litterarum 
a Spenero ad Franckium datarum Specimen, 2 köt. 1854. 
Kramer, Briefwechsel Speners und Franckes 1861). 

Bizonyára Spenernek volt része abban is, hogy Francke 
most Lipcsében exegetikai felolvasásokat tartott. Hallgatóinak 
száma háromszázra is felrúgott. Működése figyelmet keltett a 
városban is. Az ifjúság tüntet Francke mellett és a többi tanárok 
ellen. Amazoknak írott compendiumait elégetik, a polgárság köré-
ben is izgatnak. Carpzov és tanár társai ezekért Francket vádol-
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ják, ki kénytelen bibliai felolvasásait beszüntetni. Sőt hivatalos 
vizsgálatot is indítanak ellene. A dolog annál inkább elmérgese-
dett, minthogy Francke a szabadon gondolkodó és gúnyolódó 
Thomasius jogtudóst kérte fel védőül. Francket is híveivel együtt 
pietistáknak gúnyolták, miként Spenert már Frankfurtban. 

Kapóra jött Franckenak, hogy az erfurtiak, kik előtt nem 
régiben mint vendég prédikált, Spener és Breithaupt erfurti 
esperes ajánlatára 1690 diakónusnak hívtak. Szegényes segéd-
lelkész! állás volt ez, de érthető, hogy Francke elfogadta. Ellen-
ségeinek keze ide is _elért. Rossz hirét költötték. A lelkészek 
féltek tőle leginkább. Ő azonban egészen Spener erélyével kezdte 
meg a munkát, prédikált, katekizált. Tanítványai Lipcséből ide is 
eljöttek utána. Ellenségeit főként ez bántotta. Bevádolták mint 
békezavarót a mainzi választó fejedelemnél, ki a legsúlyosabb 
büntetéssel, hivatalvesztéssel sújtotta. Két napi határidő alatt 
kellett a várost elhagynia. Breithaupt se tudta megmenteni. 
Kezébe vette a vándorbotot s ekkor irta szép egyházi énekét: 
Gott Lob, ein Schritt zur Ewigkeit! 

Gotha felé vette útját, a családi fészekben keresett mene-
déket. A világ üldözte mindenütt. De volt egy jó barátja, Spener, 
ki vele érzett. Hiszen majdnem egyforma volt a sorsuk. Őt se 
sokkal különben küldték el nem régiben Drezdából. De ez már 
biztos fedél alatt volt Berlinben. Ide hivta magához Francket. Ő 
adott szállást a száműzött bajtársnak. Hét hétig laktak ismét 
együtt és Spenernek volt gondja reá, hogy megfelelő állást szerez-
zen barátjának. 

Nem is sokáig kellett várniok. A Halle melletti Glaucha 
községbe rendes lelkészi állásra Spener juttatta be Francket, aki 
ezt a helyet azután világtörténeti nevezetességre emelte. 1692. 
jan. 7-én érkezett ide, hol tanár is volt egyszersmind. Halléban 
ugyanis az uj egyetem most volt keletkezőben. Thomasius már 
1690 óta tanított itt a nemesi akadémiában (Bitterakademie). 
Francket Spener és a fejedelem a létesítendő theol. fakultás 
tanárául szemelte ki, azért ez is mint a keleti nyelvek tanára az 
Erfurtból ide hivott Breithaupttal már 1692-ben, tehát az egye-
tem megnyitása előtt megkezdtek működését. (Az egyetem kelet-
kezési történetét lásd alább). 

Francke mint lelkész és tanár egyiránt szivén hordta a nép-
iskolának és az egyetemnek gondját. Legelsőben a koldus gyer-
mekeket szánta meg. Csütörtökön szoktak a kéregetők, öregek és 
kicsinyek összegyülekezni a paplak előtt. Francke nemcsak kenye-
ret adott nekik, hanem begyüjtve ez elzüllött népet a paplakba, 
intette, vigasztalta is őket hetenként, a fiatalabbakat pedig Luther 
kátéjából kérdezgette. Ez volt első reformja: a testi segélynyújtást 
szellemivel kötötte össze. Keserű dolgokat tapasztalt. Hogy e tudo-
mány nélkül való, veszendő népet megmentse, alaposabb segít-
ségre gondolt. Perselyt hordoztatott körül a gyülekezet és a tanú-
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lók körében. De ezt hamar megunták. Azért a perselyt most 
lakószobája ajtajára függesztette ki, rajta e felirattal, mely a hallei 
intézetek nagy termében ma is ott ragyog: »Akinek pedig vagyon 
e világi gazdagsága és látándja az ő atyjafiát valami nélkül 
szűkölködni és bezárándja az ő szivét az előtt, mi módon marad 
meg az Istennek szerelme abban?« (I. Ján. 3,17). Mikor negyed 
év múlva 4 tallért és 16 garast talált a perselyben, ekkor már 
nagyot gondolt. Szobájába gyűjtötte a szegény gyermekeket, heti 
6 garassal tanítóul fogadott egy szegény diákot és iskolát nyitott 
1695. Ez volt az ingyenes iskola (Armenschule), a későbbi sokféle 
tanintézet között a legelső. 

A többi iskola és nevelőintézet keletkezése történetét alább 
fogjuk ismertetni, Francke iskola rendszerének bevezetésében. 
Volt tanintézetei között ez ingyenes árvaházi népiskola mellett 
tandíjas népiskola is polgári családok gyermekei számára, volt 
u. n. királyi paedagogium vagyis vagyonos nemes ifjak közép-
iskolája benlakással, továbbá egy másik latin gymnasium közön-
séges sorsuak részére szintén convictussal, volt gynaeceum vagyis 
nőnevelő intézet és theol. hallgatók számára a seminarium 
praeceptorum szabad asztallal. 

De nem volna teljes az emberiség e nagy nevelőjének életrajza, 
ha emberbaráti közhasznú alkotásairól is meg nem emlékeznénk. 
Jól látta Francke, hogy a szegény gyermekeknek iskolában való 
nevelése csak félmunka. A világ, a külső környezet lerontja azt, 
amit itt építenek. Tehát bennlakásra árvaházra gondolt. Alig hogy 
e terv az agyában megszületett, 500 tallérnyi hagyatékot adtak 
a rendelkezésére, melynek kamataiból előbb 4, majd 9 árvát 
helyezett el egyes családoknál s a reájuk való felügyelettel Neubauer 
Henrik theologust bizta meg. Még az első télen hasonló célra 
kisebb részletekben másfél ezer tallért juttattak a kezéhez. Ekkor 
már megvette a szomszédos házat, melyet egy hátsó épülettel is 
kibővített. Az árvákat 1696. most már ide költöztette be. Számuk 
ekkor 12 s a felügyelőn kívül gazdát (árvaatyát) is rendelt 
melléjük, aki feleségével együtt a háztartást vezette. 

Az árvák és gondozatlan gyermekek egyre szaporodtak. 
Francke atyai szivével nem tudta őket elutasítani. Azt szokta 
mondani a szállást kérő, éhes, didergő kicsinyeknek: aki eddig az 
utcán eltartott, az nálam is eltarthat benneteket. És befogadta 
őket. Pedig nem csekély dolog volt ezt a kolduláshoz szokott, 
csavargó gyereksereget rendre, tisztaságra, tanulásra szoktatni. 
Megtörtent, hogy akit kimosdattak, felöltöztettek, megszökött és a 
könyveit is eladta. Francket mind ez nem csüggeszté. Amit Pes-
talozzi Neuhofban, Stanzban tűrt, szenvedett, azt Francke itt már 
egy századdal előbb mind átélte. Bizony nagy dicséret volt ama 
württembergi orvos nyilatkozatában, aki egy hasonló célú intézet 
alapításakor azt mondá: „Keressetek hozzá pietistákat, az ilyen-
hez mindig bizonyos fanatismus szükséges, különben kinek volna 
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oly szamár türelme ! (Sehmid. Paed. Encykl. Pahner cikke: Pie-
tismus VI. 79). 

A szerzett épület szük lett. Az árvák is, a Franckehoz adott 
egyéb tanulók is egyre szaporodtak. 1697-ben még egy szomszéd 
házat s 1698. megvette Francke a közel fekvő vendéglőt is a 
gazdasági épületekkel s az előtte fekvő szabad térrel együtt. 
Neubauert kiküldte Hollandiába, hol már régebb idő óta voltak a 
beghinek és a közös élet testvérei által kezdeményezett hasonló 
jótékony intézetek, ezek tanulmányozása s egyszersmind segély 
gyűjtés végett. A szükséges összeg távolról sem volt együtt, de 
ekkor már 100 árva követelt helyet. Francke a szükséget nézte, 
nem a készletet. Isten nevében bele kezdett egy nagyszabású, 
merész, új építkezésbe a vendéglő előtti téren 1698. julius havá-
ban. Ellenségei gúnyolták az oktalan pietistát, barátai féltették. 
Bár lassan, sok nehézséggel, majdnem csudásan, de 1701-re mégis 
elkészült az a hatalmas épület, mely két századnak viharai után 
is áll, mint beszélő kő, ma is törzse és ősi büszkesége az egész 
kis várossá kibővült Francke-féle árvaháznak. A megvett vendéglő 
az arany sashoz volt címezve. Francke is égfelé repülő sasokat 
ábrázoltatott az épület homlokzatára. De a korcsmacégér helyett 
más lett a felirat: ,,Akik az Urban bíznak, azoknak erejük meg-
ujul és szárnyokkal magasságra repülnek mint a saskeselyük ; 
futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg." 
(Ézs. 40,3,). 

Az árvaházzal kapcsolatban egyéb emberbaráti és közműve-
lődési intézményei is voltak Franckenek. Rendezte a szegényügyet. 
A helybeli szegények és idegen koldusok, égettek, vándorlegények, 
exulansok s más e félék segélyezése egész rendszeresen történt. 
Szabályzatot készített, melyet a fejedelem 1697. megerősített, s 
melynek alapján rendezte Halle a maga szegényügyét 1707. Napon-
ként kétszer volt e gyülevész népség számára hivatalos óra d. e. 
11. és d. u. 5 órakor. Először is a katecheta egy órányi tanítását 
kellett meghallgatniok, ami közben bizonyítványaikat elszedték és 
átnézték. Azután következett a segélyosztás kinek-kinek érdeme 
szerint. Orvost, borbélyt is hívtak, gyógyszert is adtak, ha szükség 
volt reá. A dologkerülőket elkergették. A segélyzettek nevét, 
hazáját, baját és a segély nagyságát és módját dátum szerint 
naplóba jegyezték. Istennek tetsző dolog, igazi socialpaedagogia 
volt ez és bölcsen végezték. Az utak és módok, amelyeken ez 
intézmény jövedelmét Francke előteremtette igen nagy találékony-
ságra és bámulatos gyakorlati érzékre vall. 

Már 1698. óta külön gyógyszertárt is rendezett be, melyet 
különösen Richter Frigyes, az énekiró orvos és árvaházi inspector 
tett hírnevessé keresett gyógyszereivel. Az intézeti személyzet és 
növendékek számára külön kórház is szükségessé vált, mely előbb 
bérelt helyiségben, 1708 óta azonban az intézet külön épületében 
volt elhelyezve. Ha a hely megengedte, külső betegeket is vettek 
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fel, de csak férfiakat. Ebben is egy theologus imádkozott a bete-
gekkel s gyakorolta a felügyeletet. 

Canstein báró segítségével Francke az özvegyasszonyok számára 
szegényházat alapított. Ε célra 1698. vett egy házat a Gommer-
utcában. Négy özvegy kapott benne teljes ellátást. Volt felügyelő-
jük, ki naponként 2 imaórában gondoskodott lelki épülésükről s 
egy szolgáló is állott rendelkezésükre. — Chalkowski berlini miniszter 
és titkos tanácsos pedig nemes és polgári nők menedékházára 
adott Franckenek egy 3000 talléros alapítványt, mely utóbb még 
2000-rel bővült. 1706-ban vett e célra is külön házat. Eleinte 
nemes, később pedig hivatalnok családokból vettek fel bele özve-
gyeket és elaggott hajadonokat. Ez intézet Frauenzimmerstift 
néven ma is fennáll. 

A könyvkereskedés és nyomda keletkezése is fényes bizonysága, 
hogy Francke egyénisége mily nagy hatást gyakorolt az emberekre. 
Elers Gyula végzett theologus 30 éves korában jött Haliéba egy 
növendéket hozva a paedagogiumba. Ekkor ismerkedett meg 
Franckeval, kinek egy a szegények érdekében mondott prédikációja 
oly nagy hatással volt reá, hogy azt nyomban kinyomatta s pél-
dányait maga vitte vásárra Lipcsébe, hogy eladja. A prédikáció 
mind el is kelt hamarosan. A jó vásáron annyira felbuzdult, hogy 
1699. könyvkereskedést nyitott Halléban. Franckenek és barátainak 
műveit, különösen a tankönyveket ő adta ki. 1701-ben pedig már 
külön nyomdát rendezett be, melyből az árvaháznak évi 2—3 ezer 
tallér jövedelme lett. 

A nyomdával és könyvkereskedéssel összeköttetésben alapítá 
Canstein báró az első bibliaterjesztö intézetet 1710. Itt alkal-
mazták először az u. n. stereotypiát. A bibliákat állandó betű-
szedés formákkal nyomatták, ami a nyomást felette megkönnyítette 
és olcsóvá tette. A megalapítás után 80 év alatt több mint más-
fél millió teljes bibliát 900 ezer újszövetséget és 16 ezer zsoltár-
könyvet nyomattak. 

Betetőzte végül Francke alapítványait a külmissiói intézet. 
Francke érintkezésbe lépett azzal a missiói teleppel is, melyet 
IV. Frigyes dán király Trankebárban, Kelet-Indiában alapított. Az 
árvaház falai között, hol oly nagy volt a hit, eme nehéz, akkor 
még új és ismeretlen munkára és akadtak alkalmas erők. A pro-
testáns egyházban ezt a szent munkát is Francke honosította 
meg s az első jeles missionáriusok: Plützschau, Ziegenbalg, Schwartz, 
Halléből kerültek ki. 

Mind e sok intézetnek fundátora, építőmestere, gazdája, 
igazgatója, pénztárosa, tanácsosa, csudadoktora és legfőbb minden 
egyebe Francke volt. Aki e mellett mint rendes lelkész gondozta 
a gyülekezetet, sűrűen prédikált, az egyetemen előadásokat tartott, 
sőt mint egyetemi exhortator hetenként egy-egy intő beszédet 
(lectiones paraeneticae) is mondott a nemes tanuló ifjúság előtt, 
ily módon igyekezvén őket a korcsmázástól, dohányzástól, tánctól 
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verekedéstől, éjjeli csatangolásoktól és egyéb dorbézolástól vissza-
tartani. 

Mennyi dolga volt továbbá a pietismus ellenségeivel, akiknek 
vitairatokkal kellett megfelelnie. Gyülekezetében is volt baja. Még 
az ő alakja se volt elég nagy arra, hogy zavartalan köztiszteletet 
szerezzen. Panaszkodva irja Spenernek 1696, hogy mintegy 60—70 
híve elpártolt tőle, nem hozzá jönnek gyónni és prédikációt hall-
gatni, hanem más lelkészhez. A consistorium előtt bepanaszolta 
őket, de hasztalan (Kramer, Beiträge zur Gesch. Franckes 1861. 
359. 1.). 

Igen gazdag és becses volt irodalmi munkássága is. Itt csak 
paedagogiai műveit veszszük számba, pedig a prédikáció és áhita-
tossági irodalmat is több munkával gyarapította s egyházi éne-
keket is írt. Műveinek jegyzékét s a Franckera vonatkozó irodal-
mat közli Richter Károly: Paed. Bibliothek. Franckes Schriften 
über Erziehung. Berlin 1871. 729—734. 1. 

Rendszeres neveléstana, melyben összefüggő előadásban szól 
a nevelésről, csak egy van. Ennek cime: Kurzer und einfältiger 
Unterricht, wie die Kinder zur wahren Gottseligkeit und christ-
lichen Klugheit anzuführen sind. Már a 90-es években eredetileg 
házi nevelők számára írta, de csak 1702. jelent meg elsőben 
Halléban. Lipcsében 1689. De informatione aetatis puerilis et 
pubescentis cimen tartott s Erfurtban ismételt felolvasásai nyomán 
készült. (Közli Richter Κ. i. h. 45—112. 1. Ujabban kiadta Frick 
0. 1889. és Richter A. 1892.). Ugyan e művet két beszélgetés 
alakjában átdolgozva, de legtöbb helyen szószerinti hűséggel Wirth 
Ambrosius nürnbergi lelkész is kiadta (Halle 1705.) a szerző 
engedélyével. 

Altalános paedagogiai elveket közöl „Von der Erziehung der 
Jugend" c. értekezésében is, melyet előszónak írt Feneion „Sur 
l'education des filles" művének német fordítása elé 1698. (Közli 
Richter Κ. i. h. 3 9 - 4 4 . 1.). 

A lelkészneveléssel foglalkoznak következő művei: 1. Timot-
heus, zum Fürbilde allen theol. studiis vorgestellett Halle 1695. 
2. Idea studiosi theologiae oder Abbildung eines der Theologie 
besessenen. Igen becses függelékkel (Anhang) Halle 1712, 3. 
Methodus studii theol. Halle 1723. Rokon tárgyúak: 4. Monita 
pastoralia. Halle 1717. és 5. Lectiones paraeneticae, Halle 1726. 
7 rész. Szabad előadások, melyeket hallgatói jegyeztek fel. 

Összes művei máig sincsenek együttesen kiadva. 1702-ig írt 
művei a polemikus iratok kivételével „Öffentliches Zeugniss vom 
Werke, Worte und Dienste Gottes" c. gyűjteményben foglaltatnak 
(3 kötet, Halle 1702). Ennek folytatásáúl tekinthető a „Segensvolle 
Fusstapfen des noch lebenden und waltenden, liebreichen und 
getreuen Gottes. (Halle 1709). Ezekben több oly beszéd, előszó, 
értekezés stb. is van, mely a nevelésügyre vonatkozik, pl. üeber 
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die Katechismusexamen (Richter i. h. 131 — 147 1.). Ueber die 
Anführung der Kinder zum Gebete (U. o. 125 — 130. 1.) stb. 

Igen nagy számmal vannak és igen becsesek Franckenak 
iskolai szabályzatai és értesítői, melyekből nevelési elveit és iskola 
rendszerét közelebbről is megismerhetjük. Ezek „Ordnung und 
Lehrart, Instruktionen" stb. címek alatt szerepelnek. A fontosab-
bakat közli Richter Κ. i. h. 393 - 578 1. Kézirataiból ujabban is 
adott ki egy ilyent Fries V. árvah. igazg. „Grosser Aufsatz" 
címen. Halle 1894. 

Ilyen bámulatos nagy és sokoldalú munkásság között érte 
a ;halál 1727. jún. 28. A hálás utókor 1829. Rauch által készített 
érc szobrot emelt neki, mely az udvar keleti részén a paedagogium 
előtt áll. A szobrász papi ornatusban rajzolta a mestert. Mellette két 
gyermek, a nagyobbik fiu, ki bibliát tart honalja alatt, a kisebbik 
imádkozó leányka. Francke balkeze ez utóbbinak fején pihen, 
míg jobb kezével ég felé mutat. A szobor felirata elől: Francke 
Hermann Ágoston s alatta kisebb betűkkel: Ő bízott az Isten-
ben. Hátúi pedig: Ez intézetek alapítójának a hálás utókor 1829. 

Francke már nemcsak katecheta, hanem igazi paedagogus volt; 
amit Spener megkezdett, azt ő szélesebb mederben folytatta. 
Vallásos világnézete a két férfiúnak egy és ugyanaz. Francke Spener 
szárnyai alatt nevekedett. De a tanítvány a mester vállaira állva 
messzebb látott, ő a vallásoktatás mellé már az életre szükséges 
egyéb ismereteket is oda sorozza. Nagy hitével, fáradhatlan mozgé-
konyságával, fokról-fokra haladó gyors sikereivel megtöri a közönyt, 
elnémítja a csufolódókat, megnyeri a társadalmat és felkölti az 
áldozatkészséget. Nagyszerű tervei általános tiszteletet keltenek. 
Egyik intézetet a másik után alapítja. A jövedelemforrásokat 
szinte csudásan teremti elő. A nevelés áldását közkincscsé teszi 
igazi keresztyén szellemben, hogy abban ne csak az árva- és koldus-
gyermek, hanem a más világrészben lelki vakságban sínylődő 
pogány is részesüljön. 

Ánnyi jeles tulajdonsága, nagy hite, kiváló gyakorlati érzéke, 
nagy emberismerete és szívós akarata mellett is különösen kitűnik 
páratlan szervező tehetsége, erre igazi charismája volt. Annyi inté-
zetet kormányozni, igazgatni, rendben, virágzásban tartani s fenn-
állását századokra is biztosítani csak ő volt képes. Ε részben 
előtte Ratke s utána Basedow nem érték őt utol, sőt kimond-
hatjuk, Comenius és Pestalozzi sem. Comeniusnak üldözött, hánya-
tott élete nem adott alkalmat hasonló alkotásokra. Terveit pl. 
nálunk Sárospatakon is csak részben tudta megvalósítani. Pesta-
lozzi pedig melegen érző szívével, az emberekhez való nagy bizal-
mával nem tudott oly erélyt és önállóságot kifejteni, hogy iffer-
teni nevelő intézetének fennmaradását biztosíthatta volna. 

Francke továbbá nemcsak praktikus nevelő, hanem egyszers-
mind szélesebb látkörű theorelikus is volt. Más paedagogusok 
munkáit olvassa, kiadja s maga is ír rendszeres neveléstant. A 
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pietismus a nevelés történetében Francke által nyerte igazi nagy 
jelentőségét. 

Mint nevelőre nagy befolyással volt reá különösen Luther 
s a XVII. század ama paedagogusai, akiktől Spener is tanult, igy 
Andreae, Weigel és Schupp. Hogy mennyi t köszönhet Spenernek, 
a pietismus atyjának, azt eddig is láttuk és nevelési rendszerének 
tárgyalásánál még jobban meg fogjuk ismerni. Hálásan emlékezik 
Kortholt kiéli tanárról is. De leginkább érdekelhet bennünket a 
XVII. század legnagyobb nevelőjéhez, Comeniushoz való viszonya. 
Erről alább szólunk, hol a két férfiúnak nevelési és iskolai rend-
szerét összehasonlítjuk. Kétségtelen, hogy Francke, habár Comeniust 
kevéssé ismerte is és paedagógiai műveiben reá csak egy helyen 
hivatkozik s habár ennek kézi könyveit tanintézeteiben nem hasz-
nálta is, mégis a góthai iskola és Kegyes Ernő Schulmethodusa 
által közvetítve Comenius hatása alatt állott. A francia nevelök 
közül nagyra becsüli Feneiont, kinek a leánynevelésről szóló 
műve elé előszót is írt és dicsérettel említi Fleury bíborosnak, 
XV. Lajos nevelőjének kézikönyveit. (Kurzer und einf. Unterricht. 
Richter-féle Paed. Bibi. kiadásában 54. és 93. 1.). 

Végül még csak azt a mesteri rajzot közlöm, melyet 
Franckeról egyik kiváló utóda és szellemi örököse Frick Ottó 
árvaházi igazgató (f 1892) festett „iJie Franckeschen Stiftungen" 
c. füzetében (Halle, 1892. 5. s köv. 1.). „Francke személyisége — 
úgymond — amaz igazán kiváló jellemek közé tartozik, amelyek 
annál jobban vonzanak, minél tovább foglalkozunk velük, mivel 
mindig más oldalról leplezik le magukat, és látszólagos merev 
ellentéteiknek csudálatos találkozásában mindig ujabb problémát 
adnak elénk s végül mindig sajátszerűebben és egyúttal mégis 
mindig egyetemlegesebben mutatkoznak be előttünk. Majdnem 
mysticus mélyérzelműség s e mellett szokatlan éleselműség és 
okosság ; tettetés nélkül való alázatosság és természetes igényte-
lenség s e mellett mégis erejének teljes tudata, melyet a messzebb 
állók kevélységre is magyarázhattak ; majdnem túláradó I d e a l i s -
mus s e mellett a gyakorlati dolgokban való legnagyobb józanság; 
örökös szövögetése a legmagasabb röptű és látszólag kivihetetlen 
terveknek s e mellett mégis a mindennapiság legkisebb dolgairól 
való megható gondoskodás; kiváló nyájasság és közlékeny szívesség, 
mely úgy az előkelők, mint a szegények szivét is azonnal meg-
nyerte s e mellett sokszor mégis nagy kíméletlenség és érdesség; 
a legnagyobb passivitás embere, amint maga szokta mondani, 
aki csendesen ült s egy lépéssel se haladt tovább, mint a meddig 
Isten ujját látta maga előtt s e mellett a legnagyobb határo-
zottság, erély és tetterő;. szigorú aszkéta, majdnem világkerülő, 
midőn — mint másoktól is elvárta — naponként több órát töltött 
imádkozásba elmerülve és a társaságra nézve elveszettnek látszott 
s e mellett mégis ott volt mindig az emberekkel való legszélesebb 
körű érintkezésnek gyújtó pontján az ő gazdag ember- és világ-
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ismeretével; egészen Isten embere és mégis a világ embere is 
megengedett értelmében; testestül-lelkestül theologus és mégis 
nagy üzletember, sőt nagyobb szabású vállalkozó; a tudomány 
embere legalább is oly mértékben, mint bárki más abban a kor-
ban, és egész tudása mégis csak a hit és erkölcsi élet szolgálatá-
ban állott; egyetemi tanár s e mellett ingyenes iskola néptanítója; 
uralkodásra született egyéniség, sőt sokszor majdnem önkényes 
és mégis valóságos szolga Istennek és az emberiségnek szolgála-
tában ; a legszegényebbeknek és az árva gyermekeknek atyja, 
egyforma meleg, eleven és emésztő érdeklődést tanúsítva mint 
theologus az egyház, mint paedagogus az iskola, mint socialis 
politikus saját népének és az egész emberiségnek socialis kérdései 
iránt — ez volt Francke". 

Payr Sándor. 

Theol. Szaklap. V. évf. 6 



Márk és Pál. 

A Theologiai Szaklap I. évfolyamának 20—21. lapjain 
Acta 15, 38 cím alatt rövidesen r ámuta t t am ar ra a kérdésre, 
miért vált el Barnabás és Pál a második téritői út előtt, s 
különösen miért neheztelt meg Pál Márkra annyira, hogy 
nemcsak nem engedte őt el a második téritői útra, hanem 
még Barnabással is hajlandóbb volt szakítani, mint Márkkal 
együtt utazni. Ennek az eredményeiben je lentős esetnek 
megnyugtató megvilágítását az irásmagyarázóknál hiába 
keresvén, magam igyekeztem a kérdés megoldását meg-
találni. 

Azóta négy esztendő telt el, s most hallom csak a 
megoldás visszhangját. A Sárospataki Ref. Lapok január 
20-án megjelent mai számában Harsányi István kollegám 
foglalkozik e cikkemmel. Sárospataki kollegáim közül ez-
úttal már a második tisztel meg azzal, hogy szóvá teszi 
egy-egy tanulmányom eredményét. Minthogy nekünk, theol. 
t anároknak , hivatásos kötelességünk a Szentírás kérdéses 
helyeinek megvilágítására, a jézusi keresztyénség megállapí-
tását elősegítő fontos ki je lentéseknek megértésére minden 
tehetségünk szerint igyekezni; s minthogy Theologiai Szak-
lapunk egyenesen azzal a célzattal alapíttatott, hogy benne 
önálló tanulmányokra teret és indí tás t nyu j t sunk : kétszeres 
az én örömem, hogy ez a hozzászólás megtörtént . 

Felelek rá azonnal. Nem a Sárospataki Ref. Lapokban, 
mert nekem itt a terem, bár szívesen fogadnám e cikk át-
vételét, de felelek azért, mert azt Harsányi kollegám maga 
is várja, ezzel fejezvén be c ikké t : „De azért csak keressük 
továbbra is az igazságot". 

Hát keressük, ez a mi tanári és emberi legszebb hiva-
tásunk. 

Harsányi nincs megelégedve azzal az eredménnyel, 
melyet tanulmányom felmutat. Szerintem azonban így áll a 
dolog. 

Bizonyos, hogy Pál és Barnabás az első téritőútra 
Márkot is magával vitte. Az is bizonyos, hogy Pál és Barna-
bás nem valami közönyös vagy általános egyházi, avagy 
elvi, hanem személyi dolog miatt vá l t szét a második téritőút 
előtt. A személyi okot pedig Márkban talál juk meg. Acta 
15 >37-39 világosan és határozottan azt mondja, hogy Barna-
bás ezúttal is el akar ta vinni Márkot. Pál nem engedte. Meg 
is okolja a közlemény, hogy miért nem. Mert Pál, aki teljes 
lélekkel nekifeküdt a térítés munkájának, azt a Márkot, aki 
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elszakadt tőlük Pamfiliában, s aki nem ment bele velük 
együt t a munkába, nem ta r to t t a méltónak a komoly téritői 
útra. S mert Pál megkötöt te magát, ezért lett köztük oly 
élessé az ellentét, hogy szétvál tak. És hogy mennyire Márk 
volt ennek a szétválásnak az oka, a szöveg összefüggésén 
kivül mutat ja az is, hogy Barnabás Márkkal indult el, Pál 
meg külön kelt útra Silasszal. Ez oly kétségtelen tény, 
amelyen változtatnunk nem lehet Magyarázatát keresni 
azonban nemcsak szabad, hanem kötelesség is. 

Lehetetlen elvitatni, hogy Pál azért nem akar ta magá-
val vinni Márkot, mert nem ment velük bele a munkába, 
hanem hazament. Ebből jogosan következtethet jük, hogy a 
ciprusi munkában sem vett részt. Ép ez adta nekem azt a 
nagyon természetesnek látszó gondolatot, hogy Márk csak 
rokonlátogatással töltötte az idejét Cipruson. Mert az idézett 
helyek szerint neki ős nagybátyjának, Barnabásnak, ott élt 
a rokonsága. 

Hazafelé ismét Pálékkal indult Márk is, de alighogy 
par to t értek, elszakadt tőlük és hazament anyjához Jerusá-
lembe. Pál azért nem akar ta há t őt a második útra is magá-
val vinni, mert nem tartot ta alkalmasnak a térítés komoly 
munkájára . 

Megengedem, hogy e megoldás ellen is lehet érvelni, 
mer t nem a szöveg tételes adatain, hanem csak a józan gon-
dolkodáson épült fel. Ha ismernék hasonló állítást, sietnék 
rá hivatkozni, hogy már ez meg az a külföldi tudós is igy 
vélekedett és akkor a mai szokás szerint fedezve volnék. 
Igy azonban csak az elfogulatlan ítélkezésre hivatkozom, 
nem természetes-e ez a megoldás? 

Harsányi hajlandóbb a veszedelmektől való félelmet 
fogadni el Márk visszavonulása okául. De ez már csak azért 
is lehetetlen, mert Márk a másodszori útra is szívesen vállal-
kozik, tehát a törődés, a veszedelem nem ta r t ja vissza az 
utazástól — ha Ciprus ismételt meglátogatásáról van szó. 
Pedig hogy arról van szó, m u t a t j a 15, 39, mely szerint Bar-
nabás Márkkal együtt csakugyan Ciprusra megy, ahol Márk 
rokonai l a k t a k . Ismét csak o d a j u t u n k , hogy a rokonlátásra 
való vágyat kell Márkban a fő mozgató erőnek vennünk. Ε 
tekintetben hát nem érzem magamat a magyarázatomról való 
lemondásra kényszerítve. Minthogy pedig ez a dolog veleje, 
voltakép be is fejezhetném a vitát. De pár rövid megjegy-
zést még el nem mulaszthatok. 

Pálnak Márkra való neheztelése okáról a források csak-
ugyan nem világosítanak fel. Hogy azonban Pál és Barnabás 
meghasonlásának oka Márk visszautasítása volt, azt forrásunk 
határozot tan kimondja. Ha aztán valaki e forrást magát 
helytelen és „hiteltelen adaton nyugvónak" állítja, azt senki-

5* 
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nek megtiltani nem lehet. De hogy van-e ehez joga, az más 
kérdés. Szerintem ez esetben nincsen. 

A három tévedés közül az elsőre nézve elismerem: té-
vedtem. A Szentírás szövege nyilvánvaló: Páfos helyett Pam-
filiát kell olvasni. A leírásnál az emlékezetem és figyelmem 
elszunyókált, aminek, igaz, tudományos munkánál megtör-
ténnie nem volna szabad, de megeset t , bocsánat érte. A 
Szentírás szövege azonban maga igazol, hogy ι nem holmi 
hig hypothezist akar tam teremteni, hanem a ké t város nevét 
tévedésből cseréltem fel. 

A második tévedés tárgya, t. i. Pál jeruzsálemi látoga-
tásainak sorrendje és ideje, tud juk , ma is igen-igen vitás és 
bizonytalan. Az Acta egészben véve biztos, történeti adatokat 
közöl. It t-ott tévedhet, de hogy a páli látogatások dolgában 
csakugyan; olyan nagyon vaskos-e a tévedése, mint az a 
galatai levél alapján állítható, igen kérdéses. Ε tekintetben a 
pörös ak ták nincsenek lezárva s így végső Ítéletet oly nagyon 
apodikt ikus formában hoznunk nem lehet. Ebben az egyéni 
fe l fogásnak ugyancsak tág tere van. 

A harmadik tévedésnek azt t a r t j a Harsányi, hogy I. 
Kor. 9 6-ra mint történeti adatra hivatkoztam. Szerinte erre 
igy nem lehet hivatkozni, mert i t t „toll, — nyelv, — vagy 
másolási hiba mia t t" Apollos neve helyett került a szövegbe 
Barnabásé. Hát e tekintetben már én csak azt tartom, hogy ha 
a Szentírásnak akár egyes szavaira, aká r egyes kijelentéseire, 
fejezeteire vagy könyveire a bauri iskola ós a modern „Thei-
lungshypothese" híveinek szokása szerint egyszerűen rámond-
ha t juk , hogy ez vagy amaz toldás, hiteltelen, törlendő vagy 
cserélendő: akkor a Szentírás puszta játékszerré válik a 
szellemeskedők vagy hypothesisgyártók kezében. Mindaddig, 
mig a korinthusi levél idézett helyén a codexek maguk nem 
igazolják Barnabásé helyett Apollos nevét, s szövegkritikailag 
ki nem muta t j ák Barnabás nevének ta r tha ta t lanságá t : nekünk 
a szöveget javítgatni, s a javí tásokra hypothesíseket állítani 
nem szabad. Ily módon a pápás egyház minden igazát kényel-
mesen ránk disputálhatja a — sa já t módszerünkkel. 

Gal. 2 , 3 . chronologiai értékesítése dolgában szívesen 
egyetér tek Harsányival. Hogy Barnabás Antiochiában Péterrel 
tar tot t , az tény, de hogy vele Pál vi tatkozott volna, arról 
egy szó sincs a levélben. Hogy pedig nem e viszálykodás 
miat t vál tak el a 2-ik térítőút előtt, az nyilvánvaló nemcsak 
abból, hogy együt t akar tak menni, hanem hogy míg Márkot 
Pál vissza nem utasította, egy szó sem esett köztük a szét-
válásról. Logikusan tehát én nem tudok más eredményre jutni, 
mint hogy Pál és Barnabás szétválásának oka egyedül csak 
Márk volt. 

Raffay Sándor. 



Lapszemle. 

A „ISeue kirchliche Zeitschrift" utolsó évnegyede, (a 10—12. 
füzet megint több igen érdekes és értékes cikket hoz. 

Mindjárt az első Kolde, erlangeni tanártól minden evangéli-
kus theologust fog érdekelni, amennyiben az ágostai hitvallás első 
kiadásának kérdésével foglalkozik. Ugyanis néhány év előtt 
Tschackert göttingeni egyháztörténész az ágostai hitvallás uj ki-
adásában megint előállott azon állítással, hogy egyházunk azon 
alaphitvallása már 1530. tehát még a birodalmi gyűlés évében 
jelent meg először. Evvel szemben Kolde kimutatja, hogy az 
editio princeps az 1531. év április vagy május havában jelent 
meg az Apologiával együtt — és pedig latinul. A német szöveg 
néhány héttel később jelent meg. Azután foglalkozik még a szerző 
a birodalmi gyűlésen átadott latin és német példányok sorsával 
és meggyőzően kimutatja, hogy az Augustana német példánya 
a mainzi birodalmi irodából Eck kezébe került és elveszett, míg 
a latin kéziratot a császár magához vette, kitől a brüsseli levél-
tárba került. Innen II. Fülöp király Alba herceg által valószínűleg 
elhozatta magának és megsemmisítette. Végül bebizonyítja még 
Kolde, hogy ez a kézirat nem volt Melanchthonnak saját kézírása. 

Ugyanezen füzetben ír Sellin, bécsi tanár a palaestinai ása-
tásoknál feltalált korsók fogóin található pecsétjegyekről. Ezek a 
különös jegyek a gyárosok neveit és lakóhelyét jelölik és így 
igazolják, hogy a Krónikák könyveinek írója családfái forrásai 
gyanánt egyes céhek jegyzékeit használta és nem költötte a 
maga adatait. Még két ó testamentomi tárgyú cikk van e 3 füzet-
ben. Az egyikben Köberle rostocki tanár „Orientalische Mythologie 
und biblische Religion" cím alatt Wundt útmutatása mellett ala-
posan vizsgálat alá veszi a mythos fogalmát és aztán vizsgálja, 
mennyiben lehet annak nyomaival vagy nagyobbterjedelmű pél-
dáival az ó szövetségben találkozni. Eredményei nagyon kiábrán-
dítók. Az ó szövetségi vallás ellentétben áll a mythossal. A te-
remtés története nem tekinthető babyloni anyag megtisztított 
átalakításának, hanem közös emlékek fejlettebb előadásának. Sőt 
Genesis 1. egyenesen a babyloni teremtéstörténettel ellentétben 
íródott. A mythologia astralmythologiává való fejlődése Izraelben 
nem talált talajra, mert hiányzott az alap, az astralrendszerű 
vallás. Evvel ki van zárva az u. n. panbabylonismus uralma az 
ó testamentomban, amint a mellett Winckler és Jeremias kar-
doskodnak. A másik ó testamentomi cikk König tollából való 
és „Weissagung und Erfüllung"-ról szól. 

Történeti tárgyú cikk Kolde fentemlített cikkén és egy 
Thomas Neageorgus reformációkori drámaíróról szólón kívül Bach-
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mann cikke Harlessről, kinek 1906 nov. 21-én volt 100-ik szüle-
tésnapja. A szerző kellően méltatja nevezett befolyásos theologus 
és híres egyházi férfiú nagy képességeit és számos érdemeit. 

Még csak két rendszeres theol. tárgyú cikket kell említe-
nünk. Az első Walter göttingai magántanár előadása a keresz-
tyénség absolutságáról és a missiőról, melyben kimutatja, hogy 
a legújabb vallástörténeti theol. iskola azon állításával, melylyel 
a keresztyénség absolutságát tagadja, elveszi a missió gyökerét, 
éltető erejét. A másikban Renner lelkész a keresztyén üdvbizonyos-
ságról ír. A szerző az üdvbizonyosság alapját a Krisztusban és 
annak megváltó művében látja; de azért ezen bizonyosság nála 
is tapasztalással és hittel szerzendő, s így nagyjában oda lyukad ki 
ezen kérdés fejtegetésében, mint némileg Frank és főleg Ihmels. 
Cikkének éle nem is irányul (csak kis részben) ezek, hanem Gott-
schick ellen, aki egy cikkében Luthernek a hitbizonyosságra vonat-
kozó nézeteiről írva (Zeitschrift für Theologie und Kirche 1903.) 
helyesen megállapítja, hogy az isten üdvigéretébe vetett bizalom, 
egyrészt a bűnök bocsánatába vetett bizalom (hit), másrészt 
meg a törvény teljesítésére irányuló indító erő. Gottschick most 
ezen két mozzanat erős különválasztását helyteleníti Luther 
theoriájában azt állítva, hogy üdvbizonyosság a bűnök bocsána-
tába való hit elüljárása nélkül is jöhet létre. A bűn tudatának 
és bánatának ezen mellőzésével szemben kimutatja a szerző a 
szent Írásból, hogy bűnbánat nélkül nincs igazi üdvbizonyosság. 
Csak a bűnbánat után nyugodhatik meg a lélek Istenében és 
élhet uj életet a nélkül, hogy a kísértés, a kétely, vagy a szen-
vedés órái hitbizonyosságát mindjárt halomra döntenék. Még 
más, a dologhoz tartozó kérdéseket is fejteget a szerző, a melye-
ket azonban mellőzünk. Elég az ő cikke tartalmának eddigi vá-
zolása is ahhoz, hogy megmutassuk, hogy alapos munkával van 
cikkében dolgunk. 

Mindezek után most is újból csak legmelegebben ajánlhatjuk, 
különösen most egy uj év és vele folyóiratunknak is egy uj év-
folyama (a 18.) kezdetén a Neue kirchliche Zeitschriftet olvasó-
inknak az előfizetésre. Megjelenik évi 12 füzetben évi 12 korona 
(10 márka) árban. Előfizethetni a kiadónál is. A Deichertsche 
Verlagsbuchhandlung Nachf. L e i p z i g Königsstr. 25. 

Végül még egy dologra hívjuk fel a szíves olvasó figyelmét. 
Az uj évvel ugyanezen kiadónál folyóiratunkkal szerves kapcso-
latban fog megjelenni egy kritikai folyóirat „Die Theologie der 
Gegenwart" cím alatt, mely 4 füzetben ismertetni fogja a theo-
logia terén megjelent ujabb műveket s igy az olvasót a legújabb 
theol. irodalom termékei felöl tájékoztatni és őt a theol. kutatás 
magaslatán megtartani igyekszik. Ára a „Neue kirchliche Zeit 
schrift" olvasói számára (ha megrendelik, amire a zonban nem 
kötelesek) körülbelül 2.50 márka, mások számára körülbelül 3 
márka lesz. Az egyes füzeteket is (melyek a theologia egy-egy 
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ágát, t. i. az <5- és uj-testamentomi, az egyháztörténeti, a rend-
szeres és a gyakorlati theologiát fogják külön-külön tárgyalni) 
valamint az egész kötetet is megjelenése után felemelt áron 
fogják eladni. Lic. Dr. Daxer György. 

Monatschrift für Pastoraltheologie. 1906. Berlin Reuther und 
Reichhard. 

Németországban két jelentékenyebb praktika-theologiai folyó-
irat volt a múltban. Az egyiknek címe: „Zeitschrift für prak-
tische Theologie" a másiké „Halte was du hast" volt. Az előbbi 
6 év, az utóbbi 2 év előtt szűnt meg, illetve cserélt gazdát és 
nevet. Az első most „Monatschrift für kirchliche Praxis" a má-
sodik a fenti clm alatt jelenik meg Köstlin és Wurster jól ismert 
theol. tanerők szerkesztésében. A termelésnek mily nagy gazdag-
sága ! Ott nemcsak a thool. tudományok minden ágának, hanem 
minden egyes tudományág körében is a külömböző irányzatok-
nak meg vannak külön lapjaik, folyóirataik. Igy a praktikus 
theologia körében is. Az előbb említett folyóirat a modern szél-
sőbaloldalon álló theol. iránynak, az utóbbi a positivnek áll szolgá-
latában. Tehát versenyző társak, de azért szépen megférnek egy-
más mellett, mint ennek hasábjaikon is kfiejezést adnak. Mind-
egyik hangoztatja, hogy az összes theologiai irányoknak találkoz-
niok kell a közös gyakorlati tevékenység terén akként, hogy 
egymást ne akadályozzák, hanem kölcsönösen segítsék, ha nem 
is együttes, de legalább párhuzamos munkásság által. 

A kik a német theol. tudományos mozgalmakat figyelemmel 
kisérik, azok tudják, hogy ott most egy érdekes jelenség észlelhető. 
A modern irányzatnak u. i. mindig szemére vetették azt, hegy 
az iskolák és papi muzeumok falain kívül nem keresi az érvé-
nyesülést. Nos most ez a szélsőbaloldali irányzat az „ifjak" kezé-
ben nagyon is óhajt érvényesülni. Igyekszik theoriáit népszerűvé 
tenni a tucatszámra megjelenő „Religionsgeschichtliche Volks-
bücher' -ek által, a melyek Schiele szerkesztésében jelennek meg 
a tübingai Möhr cég kiadásában. De érrvényesülni óhajt e theol. 
irány a gyakorlati szolgálat terén, a szószéken, az iskolában, a 
felolvasó asztalnál, sőt a belmissiói munka körében is. A gyakor-
lati theologia minden részére éresztetni óhajtja úgy elméleti, 
mint gyakorlati vonatkozásokban befolyását. 

A belmissió terén a modern irány különösen az egyháztól 
legjobban elidegenedett két osztályra, a munkásosztályra és az 
értelmiségre óhajt hatni. Ezeknek megtartása, illetve megnyerése 
az, mit célul tűzött ki maga elé. És helyes dolog is, hogy min-
den theoria az életben találja meg próbakövét. Hogy maradandó 
lesz-e az új vallástörténelmi iskola, nem tudom, majd elválik, 
érvényesülési vágya minden esetre tiszteletre méltó törekvés. Én 
részemről hosszú életet, maradandó hatásokat nem jósolok neki. 
Az emberek azért mennek templomba és a közös áhítat egyéb 
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helyeire, hogy prófétát lássanak, halljanak és ha látnak a helyett 
„gyenge ruhákba öltözött" emberi theoriákon nyugvó keresztyén-
séget, hátat fordítanak ennek. A kik pedig egyszerűen csak 
„gyenge ruhákba" öltözött „óletelveket" akarnak hallani, azoknak 
semmiféle, sem jobb, sem közép, sem baloldalú theologia nem kell. 

A Monatschrift für prakt. Theologie című folyóirat méltán 
hordja címtábláján e feliratot: „für die Vertiefung des gesammten 
pfarramtlichen Wirkens". Valóban ezt a célt szolgálja, eszméket 
evangéliumi alapon nyugvó elveket ad a szolgálat minden 
munkájának mélyítése céljából. Hiszen a két szerkesztő neve is 
elég garancia, hogy a célnak becsületesen és eredményesen meg-
felel. Köstlin épen a lelkek gondozásáról, Wurster pedig a gya-
korlati theol. legújabb hajtásáról, a belmisszióról irt „standard" 
munkát. A folyóirat első cikkei rendesen a szerkesztők tollából 
származó szép pasztorális theologiai meditációk a lelkészek szá-
mára, prédikációk alkalmas, szép, többnyire páli textusok alapján 
az egyházi szolgák buzdítására, szeretetük, buzgalmuk mélyítésére. 

Ezen elmélkedések után minden számban egy hosszabb 
tanulmány következik a szolgálat valamely ágáról. Csak a szeb-
bek címeinek felsorolására szorítkozom most e helyen. Theoria 
és praxis Bassermantól, a hírneves homilétától. Mit tanulhatunk 
az evang, mozgalmaktól.? A dogmatikai rendszer és a prédikáció. 
Traubtól . Az iskolai vallásoktatás Lic. dr. Jagertcíl. Az ethika és 
kapitalizmus. Az ev. idealizmus küzdelmei. A falusi prédikáció 
Johntól. Prédikálásunk a Krisztusról Haringtől, a híres dogmatikus-
tól. Ezeket az alapvető cikkeket gyakorlatiasabb irányúak követik 
egy-egy különleges viszonyról vagy szolgálatról. Ilyenek ez év-
fo lyamban: Az egyház és a női mozgalmak. Geroktól, Jó és rossz 
bibliai előadások. Wurstertól . A falusi lelkész niartyriuma, a mely 
cikk lefordítva találó jellemzése lenne a mi falusi lelkészeink 
vértanúságának" is és hű jellemzése ama gyakran hiábavaló küz-
delmeknek, a melyeket legtöbbször egymagában állva kell végig 
harcolnia az evangéliumért. As ifjúság gondozásáról Gerok Gusz-
távtól. Képek az egyház sociális munkaköréből. Az apologétika ha-
tásai és veszedelmei a szószéken stb. Vannak minden füzetben 
részletes beható könyvismertetések, valamint ismertetések a 
Németországban annyira megerősödött „Gemeinschaftsbewegung"-
ról és a belmissiói munka különböző ágairól. 

Ezeken kívül prédikációk, prédikáció vázlatok, eredetiek és 
fordítottak vannak minden füzetben. Egyik számban találunk 
egy érdekes reliquiát a hírneves tübingai Baurtól, egy hosszú 
esketési beszédet fia esketése alkalmával. Végül az életből elle-
sett találó aforismák zárják be az eszmékben és gyakorlati út-
mutatásokban gazdag füzetek tartalmát. A jövő évre is gazdag 
és érdekes programmot Ígérnek a tudós szerkesztők. 

Pap J. 



Könyvismertetés. 

Dr. Masznyih Endre, Jézus élete evangéliomi képekben. A 
munka első fele. A magyar prot. irod. társaság kiadványainak 
19. kötete. Budapest. Hornyánszky 1906. 272 lap. Ára 3 korona. 

Töredék, egy egésznek első fele áll ugyan előttünk, de már 
most is bízvást mondhatunk róla véleményt. Annál inkább mert az 
első nagyobb magyar „Jézus élete" ez. Fordított művekkel több 
izben igyekeztek már a magyar néppel megismertetni Jézus 
életét, de eredeti alkotásra vállalkozni eddig nem igen mert senki. 
Aki vállalkozott is, inkább csak vázlatos, rövid vonásokban igye-
kezett valamelyes képet adni Jézusról. Pedig Jézus élete első 
sorban érdekli a keresztyén embert, só't általában a művelt em-
bert, mert hiszen a világ művelődésre való törekvését, egész 
gondolkodását és szellemi életének irányát a Jézus által hirdetett 
eszmék szabják meg. Ha mégis oly kevesen vállalkoztak eddig 
Jézus életének magyar lélekkel való eredeti feldolgozására, annak 
oka kétségtelenül az, hogy a feldolgozás szempontját eltalálni 
minden dologban nehéz, Jézus életének megírásánál pedig ez a 
döntő tényezők egyike. 

Masznyik Endre dr. könyvben rögzítette meg azt a képet, a 
melyet komoly theologiai munkálkodás eredményeként magának 
Jézusról alkotott. „Vallást tett róla e könyvben". Hitével rajzolta 
meg Jézus képét, „hittel hitnek, szívvel szívnek írta". „Ne keresse 
ebben senki a tudós nagy apparatusát. Az állványok s minden-
féle munkaszerek és eszközök jő részben eltűntek, de áll maga 
a hittel felemelt épület, áll a szentély: Jézus személyisége, élete". 
A mint Luthert és Pált, úgy Jézust is a maga eredeti felfogásá-
val állítja az olvasó elé. A mit lát, egészen az övé, a mit mond, 
meggyőződéssel mondja. S célja, hogy „a mit ő a tudós hitével 
emelt, abba a szentélybe olvasói is hittel lépjenek be, s abból 
hitben erősödve térjenek meg". Építeni akar hát. Eszköze erre 
az, hogy az egyszerűnek látszó adatokban is mindenütt rámutat 
„a Jézusban is csak a Krisztusra." „Mi őt az ő isteni fényében 
ős dicsőségében szemléljük". 

Ez a szempont teszi érthetővé, hogy János evangéliomát 
ugyanolyan mértékben használja, s teljesen úgy értékeli, mint a 
synoptikusokat. Továbbá, hogy minden egyes részletnél a jelen-
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tőség kimutatására fekteti a súlyt, s ezért szimbolizál is. Az 
építés célzata mellett ez ellen nem is lehet kifogást tenni, mert 
a szerző nem történetet akar írni, hanem a történeti adatokkal 
is csak Jézus jelentőségét világítani meg. 

Eléri-e ezt a célját ? Olvasva a könyvet, lehetetlen azt a 
vallomást nem tennünk, hogy igen. Az ember lelkét sokszor szinte 
megragadja az a közvetlenség, mely a könyvből mindenütt ki-
sugárzik. Ehhez járul még a stilus elevensége, sokszor rapszodi-
kus rövidsége, mely Masznyiknak minden iratát jellemzi. A ki 
nem a tudós szemüvegével olvassa ezt a könyvöt, csakis épü-
léssel olvashatja el. De művét az irő, a mint azt a bevezetésben 
határozottan ki is jelenti, nem is tudósoknak, nem is tudós 
apparátussal írta, hanem „hitből hitnek, szívből szívnek" rótta 
össze minden sorát. 

Mint építő irat értékes is. A Magyar Prot. írod. Társaság 
hasznos könyvet ád vele a magyar közönség kezébe. De ép mert 
a szerző maga sem szánta tudós munkának, nem a tudományos 
könyvek sorozatában, hanem a Családi könytár könyvei között 
kellett volna kiadni, akkor lett volna a maga helyén és a maga 
környezetében. 

Szerző bevezetéskép megfesti azt a történeti hátteret, mely-
ben Jézus fellépett. A különböző irányzatok között igen helyesen 
hangsúlyt helyez arra a kegyes „föld népére" is, a mely Jézus 
munkásságának célja, közege és sikereinek megőrzője lett. Ezek 
kiemélésében szerzőt helyes érzék vezette. A tájékoztatás egye-
bekben is teljesen megfelel az építés céljainak. 

Magában a tárgyalásban azonban itt-ott, ha nem is nagyon 
zavaró, de gondolkodó embernek mindjárt szembeötlő eltérések, 
sőt ellenmondások is akadnak. Igy a mű elején Schneller betle-
hemi lelkész alaptalan felvétele után Józsefet és Jézust kőműve-
seknek, a Vándorélet c. szakaszban pedig az összes hagyomá-
nyoknak megfelelően ácsmestereknek mondja. Hasonlókép feltűnő 
a templomtisztitásnak János evangélioma szerint való előrehelye-
zése, mert annak csakis a működés végén lehetett történnie, a 
mint azt a synoptikusok közlik. Az evangéliomi képek mindenike 
sincs azonos színekkel s azonos hangulattal megrajzolva. Látszik, 
hogy különböző alkalom, helyzet, idő és hangulat termette meg 
a képek sorozatát. Mégis egytől sem lehet megtagadni a kedvező 
hatást. 

S e tekintetben e munkát nyereségnek kell tartanunk. Na-
gyon helyesen teszik lelkészeink, ha híveiknek Masznyik e leg-
újabb művét melegen ajánlják. 

Raffay Sándor. 
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Lic. Dr. Georg Grützmacher: Hieronymus. Eine biographische 
Studie zur alten Kirchengeschichte. Berlin Trowitzsch & Sohn. L 
Bd. Bis zum Jahre 385., 1901. (298 1.) Ära 6 márka. II. Bd. Von 
385—400. 1906. (270 1.) Ära 7 márka. 

Ezen mű első kötete már az 1901. évben jelent meg, mint 
a Seeberg és Bonwetsch által kiadott „Studien zur Geschichte 
der Theologie und der Kirche" 6. kötetének egy része. Most 
a második kötetet a berlini Trowitzsch & Sohn cég vette 
kiadásba, mely az 1. kötetet is átvette. A 3. kötet remélhe-
tőleg nem sokára fog napvilágot látni ugyanezen könyvkiadó 
hivatalában. 

A mű szerzője a szerzetesség történetének jól ismert búvára, 
a heidelbergi egyetem tanára. Az ó-kori egyház történetében s 
így Hieronymusra vonatkozólag is Zöckler Hieronymus - monog-
ráfiája (1865,) öta nagy haladás történt. Az ujabb forráskiadások 
felhasználásának és a részletkutatások összefoglalásának tehát 
már itt volt az ideje, mikor a szerző műve megírására határozta 
el magát. És aki a szerző eddigi munkálkodását ismeri és jelen 
művét elolvasta, igazat fog nekünk adni, hogy erre alkalmasabb 
ember alig akadt voina. Az első fejezet tárgyalja Hieronymus 
életének forrásait, annak leveleit s egyéb írásait, azoknak kiadásait 
és más egyházatyák iratait, melyek róla szólnak és régi élet-
rajzait. A második fejezet megállapítja a hős életének chronolo-
giáját. Ezután következik maga az életrajz, mely szól (a 3. feje-
zetben) H. ifjúságáról (Stridonban, a római iskolában, Galliában), 
remeteéletéről (a 4. fejezetben: Antiochia, Chalcis) konstinápolyi 
(5. fejezet) és római tartózkodásáról (6 fejezet.) A Rómából való 
menekülés elbeszélésével záródik az első kötet. A második kötet 
leírja (a 7. fejezetben) H. utazásait, mig Bethlehembe jut. A 8. 
fejezet azután rajzolja Hieronymus első éveit a bethlehemi kolos-
torban és alaposan s behatóan foglalkozik hősének nagy irodalmi 
tevékenységével ezen időben, egyebek közt az ő híres biblia 
fordításával is. Végül a 9. fejezet szól H. életéről és munkássá-
gáról az Origines-féle vitákig. 

Jellemzésül álljanak itt a szerző műve 2. kötetének ezen 
végső összefoglaló szavai: „Ha végül visszapillantunk az első 
15 évre 385—400, melyet H. a bethlehemi kolostorban töltött, 
látjuk, hogy a tudóst élete delelőjén mutatják nekünk. Ezek 
munkálkodásának legtermékenyebb évei, melyekben mindenek 
előtt legnagyobb művét, a biblia fordítását, melyet Rómában a 
négy evangeliom revisiójával megkezdett volt, majdnem teljesen 
befejezte. Ezen évekbe esik theologiai meggyőződésének jelenté-
keny változása is; Origenes lelkes követőjéből szigorú traditio-
nalistává lett. Nem rögtön, hanem lassan állott be a változás. 
János jeruzsálemi püspöknek és salamisi Epiphaniusnak vitájá-
ban . . . az öreg eretnek bíró pártjára lépett és korábbi barát-
jával. Rufinnal való vitájában ünnepélyesen elvált a nagy alexan-
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driniustól. Ezentúl a traditionalista theologia buzgó őrévé ős 
egykori tanítója legszigorúbb ellenfelévé lett. Élete utolsó része 
haláláig 420-ban teljes az elkeseredett és elkeserítő' küzdelmekkel. 
H. életének ezen szakáról a 3. kötet fog szólani." 

Ezen 3. kötetet nagy érdeklődőssel várjuk. De addig is 
melegen ajánljuk e művet az érdekló'dők figyelmébe, gondos 
tanulmányozásra, amelyet a mint tán a közölt kis próba is 
mutat ja — teljes mértékben megérdemel. 

A „Biblische Zeit- und Streitfragen" 5 füzete: Bich. Η. 
Grützmacher, Die Jungfrauengeburt. (Ára 60 fillér) A szerző 
rostocki tanár, Seeberg modern - positiv iskolájának egyik legtehet-
ségesebb tagja, aki úgy mint maga Seeberg is, szép, élénk s 
könnyen olvasható stílusával is tud h i tn i olvasójára. Ezen 
könyvének tárgyát is nagy ügyességgel tárgyalja és pedig előbb 
a források elbeszélései, majd az elbeszélések keletkezésének ki-
mutatása alapján, hogy 1. hogy Jézusnak szűztől való születése 
ellen tisztán történeti szempontból sem a források, sem a vallás-
történeti párhuzamos elbeszélések alapján érvelni nem lehet. 
Persze többet, mint „die geschichtliche Möglichkeit der jung-
fräulichen Geburt" ő sem akar a történet útján állítani. Mert, 
amint 2. kimutatja, ezen lehetőséget „in eine Wirklichkeit oder 
Unwirklichkeit umzuwandeln, vermag nur die Weltanschauung. 
„A keresztyén ember hitében meg van annak alapja, hogy ő a 
szent írásnak Krisztus születéséről szóló elbeszéléseit igaznak 
tartsa. Nézetünk szerint Grützmac'ner füzetje a vállalatnak egyik 
legsikerültebb száma. 

A 6 füzet: Lic. W. Hadorn: Die Apostelgeschichte und 
ihr geschichtlicher Wert. (Ára 48 fillér). Elég jól tájékoztat a 
népszerőség által vont határok közt azon problémákról, melyek 
e könyvvel kapcsolatban felmerültek. A szerző szól az Apcs. 
könyvének szerzőjéről, kit Lukácsban ismer fel, a könyv forrásai-
ról, céljáról és álláspontjáról és végül ir annak chronologiájáról, 
melyet a könyv végén aztán röviden össze is állít. A könyv 
apologetikai célja mellett is nyugodt·, tárgyilagos hangon van 
írva, ami csak előnyére szolgál. 

A 7. füzet·. Eivald erlangeni tanártól való. A könyv címe („Der 
Kanon des neuen Testaments." Ára 60 fillér) nem egészen fedi 
a füzet tartalmát, amely egyúttal a szentírás tekintélyének kér-
désével is foglalkozik. A szerző felelete ezen kérdésre olyan, hogy 
alig fog sokakat kielégíteni. 

A 8. füzet-ben Meyer lelkész Jézus bűnnélküliségét („Die 
Sündlosigkeit Jesu." Ára 48 fillér) tárgyalja. 

Kiemeljük a 9. füzetet, melyben az ősz exegeta Weiss ber-
lini tanár védelmezi Péter első levelének hitelességét. („Der erste 
Petrusbrief und die neuere Kritik." Ára 72 fillér). A szerző négy 
fejezetben felel meg feladatának; az elsőben a levél olvasói szen-
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vedéseinek minőségét kutatja, a másodikban nemzetiségüket, a 
harmadik fejezetben tárgyalja a levél címének hitelességét ós 
végül a negyedikben Péter és Pál apostol viszonyát, hogy mind-
ezen kérdések fejtegetésének eredménye gyanánt a levél hiteles-
ségét megállapítsa. 

Végül a 10. füzet-ben kimutatja Lemme heidelbergi tanár, 
hogy Istennel való közösségünk csak a Krisztus által lehetséges 
(„Brauchen wir Christum um Gemeinschaft mit Gott zu erlangen?" 
Ära 60 fillér). Tehát elutasítja mindazon nézeteket, melyek Jézus 
megváltói ős közbenjárói szerepét az evangeliomból vagy a val-
lásból ki akarják törölni. 

A gyűjtemény összes füzetjei fontos és időszerű kérdésekkel 
foglalkoznak, azokra szakemberek adják meg a feleletet, amint 
azt a tudomány mai állása szerint a legjobb lelkiismerettel a 
keresztyén hittel megegyező módon adni lehet. Azért ajánljuk e 
füzeteket olvasóink figyelmébe, megjegyezvén még, hogy azok, 
akik az egész 12 füzetes gyűjteményt megrendelik, kedvezményes 
áron (minden füzet 48 fillérért, tehát az egész sorozatot 5 korona 
76 fillérért) kapják meg. A gyűjtemény kiadója: Edwin Runge's 
Verlag in Gross-Lichterfelde bei Berlin. Daxer tíy. 

Debreceni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József , föl-
szentelt lelkész, debreceni kollégiumi tanár. IV. Ára kötve 10 
korona. Debrecen, 1906. kiadja: Telegdi K. Lajos utóda, Eperjesy 
István könyvkiadóhivatala. 

A debreceni főiskola lelkes, kiváló buzgalmú vallástanárá-
nak, S. Szabó Józsefnek keze alól gyors egymásutánban jelennek 
meg a „Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon" kötetei, mert, ímé, 
alig néhány év alatt immár a negyedik nagy kötetet adja ki 
belőle, bemutatván egy nagy sereg egyházi iró szellemi termékét, 
ami, bizony —, minden ilyen dolgokkal foglalkozó ember igazat 
ad nekem, — sokkal nehezebb dolog, mintha valaki a saját mun-
káját rendezi sajtó alá. 

Nekem jutott a szerkesztő úr szívességéből a szerencse, 
hogy a Lelkészi Tár közelebbi kötetét is én mutathassam be a 
tudományos theologiai közlöny hasábjain, — és midőn ugyanezt 
akarom tenni e negyedik kötettel is, előre jelzem, hogy csak 
általánosságban fogok beszélni, mert arra a Szaklapban sem hely, 
sem alkalom nincs, hogy hasábjain egy teljesen gyakorlati hasz-
nálatra szánt munkával behatóan foglalkozzunk. 

A hatalmas, 628 lapra terjedő, igazán pompás kiállítású 
kötet tartalma a következő: I. Bibliamagyarázatok 5; II. Egyházi 
és szertartási beszédek. A) Beszédek ifjúsági istentiszteletekre 5; — 
B) közönséges egyházi beszédek 13; — C) Ünnepi egyházi beszé-
dek 15; — D) alkalmi beszédek 24; — E) keresztelési, F) kon-
firmációi, G) Urvacsoraosztási beszédek 2—2; H) Esketési beszédek 
4; — Gyászbeszédek és imák 11 munkával. III. A lelkigondozás 
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(cura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok 2 munkával és a 
szerkesztőnek ide vágó eszméitető írása, egyes foglalkoztató 
tárgyak megjelölésével. IV. Imádságok, és pedig 7 halotti, 4 
alkalmi imádság. V. különféle, 1 munkával. Vagyis van e kötet-
ben összesen 97, legkülönbözőbb nemű egyházi dolgozat, és 
pedig 68 szerzőtől. 

Azt hiszem, helyes dolgot cselekszem, — majd megmondom, 
hogy miért, — ha minden további jelzés nélkül leírom, a kötet-
ben való következésük sorrendjében e szerzó'k neveit: Barakonyi 
Kristóf; Soltész Elemér; S. Szabó József; Csiky Lajos; C. Rácz 
Kálmán; Bányai Sándor; Adorján Ferenc; néh. Dobos János; Dr. 
Baltazár Dezső; Paulinyi Károly; Szakács Imre; Dávid Gyula; 
Szentimrey József; Vértessy Mór; Osváth Kálmán; Hajdú Péter; 
Vadas Gyula; Szabó József; Szűcs József; Illyés Endre; Csernák 
Béla; Péter Mihály; Fekete Gyula; Kiss Ferenc; Vásárhelyi Bol-
dizsár; Harsányi Pál; Veress István; Csák Máté; Coréh Endre; 
Balogh Ferenc; Szele György; Csizmadia Lajos; Biky Károly; 
Madarász Imre; Nagy Béla; Szikszay András; Szabó Lajos; Gulyás 
Benő; Köblös István; Dr. Székely József; Csécsi Imre; Sípos 
József; Babay Kálmán; Dr. Márk Ferenc; Mindszenti Imre; Réz 
László; Olajos Pál, Szuhay Benedek; Kiss Lajos; Pap Károly; 
Vajda Károly; Péchy Árpád; Illyés János; Nánássy Lajos; Garzó 
Gyula; Dr. Erdős József; Lévay Lajos; Dombi Lajos; Szalóczy 
Béla; Nagy Károly; Kazay Sándor; Nagy István; Szabó János; 
néh. Mitrovics Gyula; Pálóczi Czinke István; Rácz István; Osváth 
Bertalan; Dr. Nagy Zsigmond. 

Ε szerzó'k közül többen más-más nembeli egyházi dolgoza-
tokat is írtak e kötetbe, Dobos János közönséges és alkalmi 
egyházi beszédeket; Csiky Lajos ifjúsági istentiszteleti beszédet 
és a lelkigondozás köréből két példát - imádságokkal és beszé-
dekkel — a vallásos összejövetelek vezetésére; Csák Máté ünnepi 
és alkalmi egyházi beszédvázlatokat. Kiss Ferenc ünnepi, alkalmi 
egyházi beszédeket és egy reformáció emlékünnepén tartandó 
imádságot; Soltész Elemér bibliamagyarázatot, alkalmi egyházi 
beszédet és esketési liturgiát; Szentimrey József közönséges és 
alkalmi, Vásárhelyi Boldizsár és Csernák Béla ünnepi és alkalmi, 
Szabó József közönséges egyházi, esketési, hallotti beszédeket; 
Dombi Lajos gyászbeszédet és halotti imádságokat. 

Azért tartottam pedig szükségesnek e nagy névsort közzé-
tenni, mert nem lehet a magyar protestáns egyháznak olyan 
lelkésze, aki e sok név között jó ismeró'sre ne találna, akinek 
szellemét a magáéhoz közelvalónak ismervén, annak terméke 
iránt ne érdeklődnék, és azt a maga és gyülekezetének lelke 
javára értékesíteni ne kívánná. 

Az a nagy haszna van az ilyen egyházi beszéd- és imádság-
tárnak, hogy mig az egyes szerzők ilyen művei semmiesetre 
sem ragadhatják meg minden egyes olvasó, vagy tanulmányozó 
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lelkét, ebben meg okvetetlenül mindenki talál olyan munkálatot, 
amely az ő egyéniségének megfelel, s egybeállítva látván egy nagy 
gárda szellemi erőfeszítésének eredményét: jobban megismeri a 
maga erejét, és ennek esetleges fogyatkozásait is. 

Emeli e kötet értékét több, külföldi irő után, többnyire 
szabad fordításban adott egyházi ős liturgiái beszéd vagy imádság 
közlése is. 

Ez nem felel meg a mi, a szöveg kimerítő felhasználásának 
szabályáról alkotott képzetünknek, ha látjuk, hogy van e kötetben 
kőt olyan beszéd (a 29. és 34. lapokon), amelyeknek egy egész 
apostoli levél, illetőleg két hosszú bibliai rész a szövegük; az 
olyan túlrövid egyházi beszédeket sem tudjuk erősen méltányolnyi, 
aminőkre a 175., 178., 452. lapokon találunk, — ámde ezek a 
tengerjó között elenyésző csekélységek, amelyeket épen csak 
azért említettünk föl, hogy kifogásoljunk is valamit e műben. 

Meleg rokonszenvvel üdvözöljük a derék, a kiváló szerkesztőt, 
ki ennyi irő egyházi embert össze tudott maga köré toborzani, 
s fölvitte őket a hegynek tetejére, hogy világoljanak mindenek 
javára. 

Jó lélekkel mondhatjuk, hogy hazánk nyelvén ennél különb, 
vagy akár azt is mondhatjuk: ilyen értékű egyházi munkálattár 
még sohasem jelent meg. Nagyon melegen ajánljuk. 

Csihy Lajos. 
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Hilgenfeld emlékezete. 

Bizonyosan mindenki hivatottabb volna most nálam-
nál, hogy Hilgenfeld Adolfnak a mi fakultásunkra és a theolo 
giai tudományok egész körére nézve csodálatosan nagy terje-
delmű életművét megrajzolja.1) Engem még nagyon is 
megilletnek az utolsó hónapok, hetek és napok vele átélt 
óráinak benyomásai. 

A mult nyáron még — miután nála is, mint Hásenál, 
néhány aranyjubilálás megelőzte — megengedte neki a 
gondviselés, hogy bölcsészeti doktorságának hatvanadik 
évfordulóját megérhesse. Ε nap delét kicsiny körben kint 
a Papirmühlen töltötte el. Minden jelenlévőnek feltűnt 
azonban ekkor az ő markáns, erős vonású arcának gyer-
mekesen boldog kifejezése. Általában az ő alaphangulata 
a hálás isten-gyermekségé volt, s Istennel való eme viszo-
nyából sarjadt ki benne az emberekkel való érintkezésnek 
összhangos szivélyessége. 

Miként azon a nyári napon, ugyanazon benyomást 
vitték magukkal azok is, akik alig hat hete tanúi voltak 
ama sikerült meglepetés felett való örömének, hogy folyó-
iratának ötvenedik évfolyama számára tudtán kivül előtte 

') Hilgenfeld Adolf jénai egyetemi tanár, világhírű tekintély volt az újszö-
vetségi kritika dolgában. A bauri theologiai iskola tagja és (gyík büszkesége. 
Elete a mily hosszú, 84 évre terjedt, ép oly áldásos volt. Műveinek száma, 
mint azt nem kisebb érdemű barát ja és kartársa, Nippold fentebb irja, az 
ezeret meghaladja. Tanítványai még többen voltak, hiszen 60 esztendőn át 
magyarázta Jénában az írásokat. Egy éven át magam is tanítványa s atyai 
jóindulatának mind végig osztályosa lévén, emléke iránt tartozó tiszteletemnek 
úgy gondoltam legjobban eleget tenni, hogy Nippold Frigyes jénai egyetemi 
tanár, kedves mesteremet kértem fel a Hilgenfeld felett tartott emlékbeszéde 
átengedésére. — 

A temetés f. é. január 15-én történt óriási részvét mellett. A gyászbe-
szédet a Hilgenfeld által kijelölt textus, Phil. 3 „ alapján Braasch superinten-
dens tartotta. Ezt követte Nippold emlékbeszéde, melyből csak két helyi vo-
natkozású mondatot hagytam ki. Szerkesztő. 

Theol. Szaklap. V. évf. * g 
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ismeretlen tanulmányokból egy ünnepi füzetet állítottak 
össze. Nekem azonban amaz utolsó beszélgetés marad 
örökre feledhetlen, melyet vele épen 48 órával csendes 
elhunyta előtt folytattam. 

Ott ült a székében hátradőlve, övezve most is, mint 
egész életében, felesége és gyermekei megható szeretetétől, 
a miből kevés embernek adatott akkora rész, mint neki. 
Ekkor olyan paralytikusnak mondotta magát, a milyent 
az evangéliomok magyarázatakor olvasóinak és hallgatói-
nak sokszor lefestett. Keze béna, egyik szeme lezárva, 
szája ferdére húzódva, a szavak elmosódva vergődtek ki 
belőle. És mégis olyan képet nyújtott, a mely egy művész 
figyelmét a legnagyobb mértékben lekötötte volna. A 
tudományos theologusra nézve azonban az a szorosan 
filologiai théma lesz érdekes, a mely őt, mig csak magá-
nál volt, folyton-folyvást foglalkoztatta. 

Előbbi, még munkabíró napjaiban egy papyrus tar-
talma ragadta meg, a melyet a már említett ünnepi 
számban tárgyaltak s a melynek szövege az ő csudásan 
hű emlékezetébe bevésődött. Utolsó óráiban azonban a 
még mindig világos szellemé ismét az Apostolok Csele-
kedeteire irányult, a melynek régibb és ujabb forrásait 
oly sokszor és oly alaposan átkutatgatta és a melynek 
legújabb megítéléséről egy félbemaradt tanulmány is van 
hagyatékában. Beszélgetésünk egy oly részletkérdés körül 
forgott, a melyet a nem tudós ember is meg fog érteni. 

Luther Ap. Csel. 16,12 fordítása ugyanis úgy szól a 
makedóniai Filippiről, mint az ország fővárosáról. A város 
azonban az Ap. Csel. ama nagy fontosságú elbeszélésében 
van első izben említve, a hol el van mondva, hogyan ment át 
Pál Troásromjaitól a neki látomásban megjelent makedón em-
ber ekérésére: Jöjj át Makedoniába és segíts rajtunk! Tudva-
lévőleg a Krisztus vallásának Európába való átmenetele 
volt ez. A görög kifejezés azonban, a melyet Luther 
administrativnek fogott fel, ·— politikai főváros, — Hilgen-
feld szerint földrajzilag értendő: mint az ország dél-
nyugati kiágazása, legszélső csücske. Látszott, hogy súlyt 
helyez rá, hogy ezt velem megértesse. S még másnap 
reggel is az Apostolok Cselekedetei volt az utolsó szó, a 
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melyet gyermekei tőle hallottak. Valóban ez a tudós 
— a Bismarck-féle képpel élve — a gáton halt meg: 
utolsó öntudatos pillanatáig a mi szentiratainknak élet-
művévé lett magyarázásával foglalkozott. 

Ne vegyék rossz néven, hogy legalább ez egy mozza-
natot oly részletesen kiszíneztem. Mert különben roppant 
nehéz Hilgenfeld tudós alkotásainak (számuk az ezret 
meghaladja) szinte áttekinthetlen tömegéből e komoly 
helyen kiragadni azt, a mi általánosan megérthető. Bár 
felemelő feladat volna nála is úgy, mint a szintén bősé-
gesen megáldott Hásenál az egyes úttörő művekkel együtt 
a különböző theologiai tudományágak fejlődésének a 
menetét is feltüntetni: de csakhamar be kellett látnom, 
hogy erre nincs elég idő. És csak ekkor kezdett aggasz-
tani, hogy oly feladat megoldására vállalkoztam, a mely 
valójában szinte meg sem oldható. Ha mégis eleget teszek 
a kívánságnak, annak oka az, hogy csak az általános 
érzésnek kell kifejezést adnom. 

A ki ismeri a széles kört, melyben Hilgenfeld neve 
félszázadnál régebb idő óta szinte programmként hat, az azt 
is tudja, hogy — teljesen eltekintve a bármely irányhoz 
vagy felekezethez tartozó német theologusoktól — a 
Svajcban és Franciaországban, Angliában és Skóciában, 
Németalföldön és Skandinaviában, nem különben Amerika 
egyes részeiben a komoly kutatók azonos részvétet éreznek 
Jéna városával és egyetemével. Ez általános érzés jelen-
tősége azonban csak annak érthető, aki egyúttal azt is 
tudja, hogy úgy a fiatalabb nemzedék, valamint a távo-
labb fekvő országok ösztönszerűleg érezik, hogy jóvá 
kell tenniök valamit, a mit a régebbi kor és szűkebb 
hazája e férfiúval szemben elmulasztott. Hilgenfeld 84 éves 
korán halt meg. Csaknem 70 éves volt, mikor fakultá-
sunk végre rendes tanárként üdvözölhette azt az embert, 
a ki docens korától fogva minden erejét neki áldozta, 
amennyire t. i. az őt ugyancsak silányan jutalmazó 
segédkönyvtári állás ezt az erőtle nem kötötte. A hasonló 
sorsú Grimm, a ki hasonlókép első rangú kutató és a leg-
tisztább jellemek egyike volt, ezt a célt egyáltalán nem 
érte el. Miféle idő volt az, a mely ilyen emberekkel igy 

6* 
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tudott elbánni? A német protestantismusnak miféle viszo-
nyaiba enged az ilyen sors bepillantani? Mit véthettek 
ezek a férfiak, hogy életútjukat hosszú éveken át úgy 
megnehezítették ? 

Ennek mélyenfekvő oka ugyanaz, a mely Hasét is, 
mint ifjú tübingeni magántanárt várfogságba juttatta. Abban 
az egyetemes természeti törvényben gyökerezik az, hogy 
nemcsak a vallástörténetben, hanem általában az emberi-
ség történetében is minden igazi haladás vértanúsággal 
jár azokra nézve, a kik ezt a haladást a következő nem-
zedékek számára alapozzák. Hase ifjúkori sorsa min-
denkor typikus marad a karlsbadi megállapodások utáni 
időre nézve, a melyben a porosz állam vasat kovácsolt 
azoknak, a kik ütőereit bekötözték. Hilgenfeld és Grimm 
férfikori tapasztalatai ellenben az ötvenes években ural-
kodó ama fulasztó, tikkadt időt jellemzik, a melyben 
Poroszországban a centrum már ütőkártya volt, miközben 
egy áttért zsidó a protestantismusnak azt a rendelkezést 
adhatta ki, hogy a tudománynak át kell alakulnia. 

Ilyen viszonyok közt tudományos theologia számára 
alapítani folyóiratot, valóban merész vállalkozás volt. Ε 
Hilgenfeld-féle folyóirat egyetemes történeti jelentőségének 
fejtegetésébe bocsátkozni, ma már szerencsére szükség-
telen. Mert ez már az említett ünnepi füzetben megtör-
tént. De ha egészen mellőzzük is ezt a folyóiratot, még 
mindig rendkívül nehéz feladat marad rövid áttekintést 
adni külső terjedelméről és belső tartalmáról egy oly 
tudós munkásságnak, a mely mindkét irányban egyaránt 
páratlanul áll. Még talán leginkább úgy válik ez lehetővé, 
ha összehasonlítjuk azzal, a mi ama theologus műveinek 
örök varázsát képezi, a kinek az emlékköve a mi 
Fürstengraben-unkban van elhelyezve és a ki rokon 
munkamezőn de, egészen más nemű s ép ezért a fakul-
tás és az egyetem seniorságában utódjáéval egymást 
kölcsönösen kiegészítő munkásságot fejtett ki. 

Hase istenáldotta művésztermészet volt, még szemé-
lyesen ihletve a legnagyobb költői szellemtől, a kit népünk 
ismer, Göthétől. Bármibe mélyedt, — Jézus életébe, az 
egyháztörténetbe, a dogmatikába, a polemikába, — min-
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denütt kerek művészi alkotásokat adott, a melyek, mint 
olyanok, soha el nem évülnek. Ahol azonban ily művészi 
alkotás egyáltalán létrejöhet, ott azt mások számos rész-
letmunkájának kell megelőznie, hogy a szükséges alapot 
megteremtsék. Mindazok között pedig, a kik a történelem 
segédtudományainak a legkülönfélébb ágaiban fáradhat-
lanul munkálkodtak, Hilgenfeld példaképen áll örökké a 
legelső sorokban. 

Ε mellett talán joggal szólhatunk olyan előmunkálat-
ról is, a mivel a történetírásnak a történetkutatás szolgál. 
Sőt szólhatunk oly részletekről is, a milyennek csak nem-
rég egyik tulajdon munkámat is mondották, a mely vilá-
gosan kijelentette, hogy a jövendő számára a mi nagy 
császárunk részletes életrajzához adatokat szolgáltat. Némely 
türelmetlen olvasó a Hilgenfeld-féle iratokról is azt a be-
nyomást kaphatja, mintha már a kezdő kérdéseken fenn-
akadt volna. Mit törődöm én — igy okoskodik az ilyetén-
kép Ítélkező ember — a Márk vagy Máté elsőbbségével, 
hogy melyik evangélium alapszik a régibb forrásokon, én 
a tanítványok feljegyzéseiből csak magát az ő közös 
Urukat akarom hallani. Hogy azonban hová jutunk, ha 
az evangéliumok bírálatának alapkérdéseit kellő módon 
nem méltatjuk, arra nézve a Sraus-féle sablonozás 1835-
től kezdve minden modern mimelgetéseivel együtt örök 
időkre elrettentő példa marad. De amaz első kérdés mel-
lett még egy másodikat is hallok. Mi hasznom a Konstantin 
előtti idő eretnekségének olyan történetéből, a mely csak 
forrásokra vonatkozó vizsgálódásokat közöl és pedig 
nem magukra az eretnekek, hanem az eretneknyomozók 
írásaira vonatkozólag? Ámde e téren is Hilgenfeld törte 
meg az akkori egyetemes vallástörténetbe vágó, s azóta 
nagyszerű eredményű bepillantás útját, s egyúttal a modern 
kinövéseknek is benne van a mértéke és orvoslása is. 
Aki egyáltalán az ilyenféle Ítéletnél akar megragadni, az 
a tudomány komoly, nehéz, önmegtagadó fegyelmezésének 
útját még csak kiindulásában sem ismeri. Ámde ama 
régibb példák mellé legyen szabad pár újabbat is sorolnom. 
A részletmunkáknak százaira volt szükség, hogy a bor-
zalmas parasztháborút összes elágazásaival és mozzanataival, 
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vagy hogy az újrakeresztelkedők mozgalmának keletkezését 
és kialakulását, vagy még inkább, hogy a reformálió korsza-
kának óriásielőtörténetét összefüggőleg áttekinthessük. A mi a 
természettudományoknak a maguk fényes felfedezéseit lehe-
tővé lette, az a türelmes, nyugodtan megfigyelő és összevetve 
vizsgáló módszer volt. A bibliai írásmagyarázat és az 
egyháztörténelem terén e módszerben Ililgenfeld az összes 
kulturnépek minden tudományos Iheologusának tanító-
mestere. A tudományról való fogalma homlokegyenest 
ellenkezett azzal, a mely magát modernnek mondja, értvén 
a dolgot úgy, hogy legjobb esetben is egy pár évtizedre 
modern, hogy aztán egy új divat avultként bánjon el vele. 
Hilgenfeld ezernyi részletmunkájának egyike sem részesül 
soha ebben a sorsban. 

De hogyan adjak én egyáltalán képet e hatvan évnél 
tovább terjedt vizsgálódások tartalmáról? Hadd kisértsem 
meg oly módon, hogy mindenelőtt az ő munkásságának 
első évtizedét vázoljam, a mint azt amaz alapvető iratok-
ban látjuk, a melyeket soha a jövendők egyetlen tudósa 
sem mellőzhet, hacsak tudományosságának hajlékát futó-
homokra épiteni nem akarja. Az erre következő három 
évtized összefüggő egészként vizsgálható, amennyiben ez 
idő alatt összes részletmunkáinak a gerincét folyóirata 
képezte. Végül az utolsó két évtizedre nézve, a melyek-
ben bizonyos mértékig a hosszú vetés aratását takarta be, 
az iratok jegyzékének száraz sorozatát pár jellemző illus-
tratióval szeretném megvilágítani, a melynél a személyes 
visszaemlékezést is legyen szabad majd szóhoz juttatnom. 

Már az 1846-ban megjelent bölcsészeti és az azt 
1847-ben követő theologiai doktori értekezése megjelöli 
az irányokat, a melyekben Hilgenfeld folyton-folyvást új 
mesgyéket tört. Amaz — a mely Spinozáról szólt, — 
már tanúságot tett arról, hogy a bölcsészeti rendszereket 
és azok mindenikének a theologiára gyakorolt, hatását 
ismeri. — Emez, a mely a Kelemen-féle homiliákról és 
elmélkedésekről, s nevezetesen ezen, az egyház és az 
eretnekség határán álló legrégibb keresztyén regény egy-
mástól eltérő két változatáról szólt — azt mutatja, hogy 
az ő nagy tübingeni mesterének, Baurnak nyomán halad 
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bár, de már az apostoli kor pártellentéteit élesebbeknek 
látja, mint előtte szokásban volt. Ε második értekezésből 
már 1848-ban terjedelmes monografia s egyúttal a szak-
társak folyton újból felelevenített számtalan tanulmányának 
is alapja lett. U. e. évvel kezdődtek Hilgenfeldnek minden 
egyes irat alapos tanulmányozásán nyugvó recensioi is, 
előbb a Jena-halleische Literaturzeitungban, 1852 óta pedig 
a Literarisches Zentralblattban. Közben, 1849-ben meg-
jelent Hilgenfeld tanulmányainak elseje a János evangélioma 
és levelei tanfogalmáról, 1850-ben pedig a három első 
kanonikus evangéliomra vonatkozó synoptikus problémáról 
szóló iratainak elseje. Ebben a később az egyházban el-
fogadott evangéliomokat a Justinus-féle evangéliomok a 
Kelemen-féle homiliák és Marcion töredékeivel párhuzamba 
állította. Ε kettő mellé sorakozott ugyanakkor még egy 
harmadik specialis munka is a Márk-evangelium szerkeze-
téről. Nemsokára azonban az evangéliomokról szóló ezen 
zsengékhez csatlakoztak az apostoli korszakról szólók is, 
nevezetesen: 1850-ben a nyelvbeszédről, 1852-ben a galatai 
levélről, 1853-ben az apostoli atyákról. Ez utóbbiról ké-
sőbb még szót kell ejtenem. Most sietek az összefoglalással, 
hogy az utolsóul említett nagy összefoglaló művet követte 
1854-ben a négy evangéliom kommentárja, 1855-ben 
résztvett ama hires, mintaszerüleg folytatott vitában, mely 
két nagy mestere, Baur és Hase között az őskeresztyén-
ségre vonatkozólag folyt; 1857-ben megjelent a zsidó apo-
kalyptikáról szóló műve, mely szintén máig kiindulópontja 
még a további vizsgálódásoknak. 

A tudományos munkásság jövendő búvárai Hilgenfeld 
első évtizedének e műveit sem mellőzhetik. Mert csak az 
lesz képes a tudományos munkálkodás későbbi folyamában 
tájékozódni, aki ezeket alaposan ismeri, amennyiben min-
den későbbi vizsgálódás természetszerűleg feltételezi a 
megelőzőt. Tudományunk későbbi állapotát egyáltalán nem 
értheti meg, a ki a régebbire rá nem tér. Itt most sok-
szoros egyéni tapasztalat alapján beszélek. Példakép hozom 
fel, hogy a második század húsvétvitájára vonatkozólag 
alapjában véve még ma is Hilgenfeldnek 1860-ban e 
cimen megjelent iratára kell támaszkodnunk. A gyorsan 



8 8 D. Jíippold Frigyes. 

élő modern világ számára persze ez kényelmetlen. Ez az 
oka, hogy Hilgenfeldnek későbbi éveiben oly sokszor kellett 
magát ismételnie, mert korábbi munkáit ignorálták vagy 
a protestáns indexcongregatio bojkottálta. Az ifjú nemzedék 
e kényelmességéhez — ha ugyan a Hilgenfeld ellenségei-
nek taktikáját mentegetni akarjuk — egy másik is járult. 
Ez ifjú nemzedéknek második természetévé vált egy egé-
szen más, könnyebb, tetszetősebb forma. Hilgenfeld még 
a régi iskolának valóságos typusa, akinek a tartalom 
mellett a forma merőben közönyös volt. Ezt nemcsak 
könyvei, hanem még inkább előadásai igazolták. De a ki 
csak tudja, miben van a tudomány értéke, a csiszolt, 
tetszetős tárcától, a mely még csak nem is sejtet meg-
oldatlan problémát, mindig visszamenekül ama tudósok-
hoz, a kik a munka szolidságára a legparányibb részlet-
nél is súlyt helyeznek. 

Az első évtized müveinél nagyobb mértékben szolgál 
azonban Hilgenfeld tudományos módszerének megismeré-
sére, ha életének azon szakaszához fordulunk, mely, az 
általa addig buzgón támogatott Tübinger Theologische 
Jahrbücher megszűnése után 1857-ben alapított folyóirattal 
kezdődik. Ε helyen azonban teljes lehetetlenség a százakra 
rúgó eredeti tanulmányról, a munkatársak még nagyobb 
számú s általa ellenőrzött cikkeiről, de különösen ama 
recensiókról beszámolni, a melyeknek fonalán a theologiai 
fejlődés egyetemes menetét lépésről-lépésre követhetjük. 
Nestle Eberhard bibliográfus Mommsen és Hilgenfeld rész-
lettanulmányainak számát hasonlónak tartja. A Görres 
Ferenc által a folyóirat 1858—1890 évfolyamaiban meg-
jelent munkákról készített tartalomjegyzék, a mely az 
1890—1906. évfolyamokat nem veszi számba, továbbá a 
Hilgenfeld által a tulajdon iratairól készített sorozat a 
jövendő idők minden theologiai kutatójának nélkülözhetlen 
útmutatója lesz. Az u. e. időben ezek mellett még külön 
megjelent iratai közül csak az Újtestamentom kánonáról 
és kritikájáról 1864-ben kiadott és a Bardesanes quostikus-
ról u. a. évben megjelent műveit említem mellesleg. Amaz 
a Muratori-töredéknek. az újszövetségi iratok e legrégibb 
jegyzékének alapvető vizsgálatát is tartalmazza. Azonban 
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ha ezeket mellesleg említem is, annál nagyobb súlyt kell 
helyeznünk az apokrif és pseudapokrif iratok mintaszerű 
pontossággal 1866-ban előkészített kiadásaira, a mely a 
Nóvum testamentum extra canonem receptum első kiadása; 
továbbá az 1869-ben megjelent Messias Judaeorum-ra; 
nemkülönben e két nagy összefoglaló műre: Historisch-
kritische Einleitung ins Neue Testament 1875 és Ketzer-
geschichte 1884. Ámde már ezek a munkák, melyek a 
régebbi részlettudományokat összefoglalják, hatalmas élet-
munka szálaiból vannak összeszövögetve. És nem győzünk 
rajta eléggé sajnálkozni, miért nem állott idején Hilgen-
feldnek, mint Rankének, rendelkezésére egy seminárium. 
Mennyire más lábon állana a mai kutatás solidsága, ha 
Hilgenfeld semináriumban iskolázhatta volna a fiatal ta-
nárok nemzedékeit! Mert az ő hangyaszorgalma ép az 
ilyen fiataloknak szolgálhatott volna például. 

De legyen szabad még futólag pár személyes emlé-
ket felidéznem, hogy Hilgenfeld munkásságát életének 
utolsó két évtizedében ez által némileg megismertessem. 

Mikor én tanulmányaimat kezdtem, — ennek éve a 
Hilgenfeld folyóiratának megindulásával esik össze, — 
akkor Hilgenfeld neve már azokéhoz tartozott, a kikről 
mindenki tudta, hogy csak solidat alkotnak. Mikor aztán 
tanárrá lettem és egymásután többszörösen olvasgattam 
a patristikát, mint az első ker. század irodalomtörténetét, 
a mely az ókori egyháztörténet áttekintésének alapját 
képezi, akkor a tulajdon előadásaim alapjáúl Hilgenfeld-
nek az apostoli atyákról szóló, s 1853-ban megjelent 
monográfiája szolgált. Mikor első könyvem megjelent, bár 
egészen más természetű dologról szólt, Hilgenfeld ezt is 
abból a szempontból bírálta el, micsoda álláspontot foglal 
el a szerző a Márk és Máté elsőbbségének kérdésében. Ε 
pontban egész életünkön át ellenkező véleményünk volt 
és oly szorgalmas tanulók, a kik kollégiumainkat egyide-
jűleg hallgatták, gyönyörködtek benne, mily példásan 
érvelünk pl. a paralitikusok dolgában egymás ellen. 
Ugyanez a könyv azonban, — elmondom ezt is, mert 
mindkét eset egyaránt jellemző e gyermekszivű nagy 
tudósra nézve — alkalmul szolgált neki arra is, hogy 
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hozzám első levelét intézze, a melyben kért, méltassam 
a következő, ép oly tudós, mint egyoldalúan felekezeti 
munkát: Der Kampf der lutherischen Kirche um Luthers 
Lehre vom Abendmahle. Ilynemű részletkérdéseket a 
„Zeitschrift für wiss. Theologie" megalapítója egész életén 
át éber figyelemmel kisért. Az elfogulatlan, vagy Mommsen 
kifejezésével élve, előitéletnélküli történetkutatásnak a 
csalatkozhatlanság minden nemével szemben való elvi 
ellentéte neki már korán a vérévé vált. S ugyanakkor 
milyen meleg érzéssel volt telve a szive az ő keresztyén 
hite, német hazája és evangéiiomi egyháza iránt! Az aty-
járól való emlékezés „Aus dem Leben eines evangelischen 
Pfarrers", az első „Protestantentag" alkalmával tartott 
beszéde, a Gustav-Adolf-egyletben kifejtett sokoldalú tevé-
kenysége, a jenai gyülekezet elöljáróságában folytatott s 
az évek hosszú során át szivéhez forrott munkálkodás, 
mindenelőtt pedig e belsőleg kegyes ember egész családi 
élete őt a gyülekezet és az egyház oszlopos tagjává 
avatta. Mindezekről azonban Jena superintendensének a 
tiszte vallást tenni. A theologiai fakultásnak be kell érnie 
azzal, hogy az egyetemé mellé helyezi koszorúját! 

Jena. D. Nippold Frigyes. 



Keresztelő János. 

IV. 

Ott van tehát az úttörő férfiú a pusztában, hogy ajkának 
beszédjével, lelkének lelkesedésével, példáúl szolgáló erkölcsi éle-
tével a megromlott népet visszatartóztassa egy kissé a romlottság 
útjában, mint kiáltó jel, a kire jó, ha hallgatnak, mert beszéde 
tisztít, ha pedig nem hallgatnak, ám rohanjanak a veszedelembe 
saját bűnös lelkük sugallatára. 

Beszél bátran, nyíltan, őszintén. Beszédétől, kiáltó szavától 
visszhangzik a pusztaság, — de hogy az erkölcsi pusztaságban 
zöldelő oázist fog-e teremteni, hogy azon élve, a megtérteknek 
üdvük s boldogságuk legyen? . . . a jövő fogja megmutatni. 
Mert oázist kell teremteni annak eljöveteléig, a kinek úttörője, 
hogy legalább néhány szív termékeny föld lehessen a Messiás 
országában, a melynek várásában különben túl vannak feszítve 
az idegek s a szemek sóvárogva nézik a napot, mikor csillan fel 
benne az ő országának fénye, a mely ha soká késik, oldott kéve-
ként hull szét az amúgy is össze-visszahányt választott nép. 

Kiáltó szó lőn a pusztában ! 
A kiáltónak mik voltak a szavai? 
Ott. vannak az evangéliomokban, a mint következnek: 
Máténál igy hangzanak: „ . . . (ezt mondja vala Keresztelő 

János) Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa", 
(Máté 3 ? ; 4 17). 

Márk ismétli a Máté szavait (az l,3-ban), de nem ajkaira 
adva, hanem az Esaiásból vett idézettel jelölve a beszédet a 
maga első alakjában. 

Ez az első alakbeli beszéd Lukácsnál is az Esaiás-idézetben 
jelentkezik, megtoldva a 98 zsoltár 2 versének vonatkozásával 
s az ésaiási idézet is megbővitve van alkalmazva (3,4_6). 
Jánosnál pedig a személyiségére vonatkozólag tett kérdés vála-
szában van ?.z Esaiástól vett idézet, mint beszéd (1,23). 

A kiáltó szóra való hivatkozás is beszédje Keresztelő János-
nak, mert ajkairól elhangzanak az Esaiás próféta szavai, de e 
hivatkozás csak önigazolás, a melynek megvan ugyan a jelentő-
sége, azonban magát a Keresztelő János beszédét kutatván, háttérbe 
szorítjuk s nem tartjuk szükségesnek a vele való foglalkozást. 
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A Keresztelő János saját beszéde tehát ez : „ Térjetek meg, 
mert elközelített a mennyeknek országa". E z volt az első nyilatkozat, 
a mely ajkairól elhangzott, a mint ezt Mátén kívül a többi evan-
gélista is elismeri, a midőn Márk azt irja : „prédikálván a meg-
térésnek keresztségét (1, 4) s Lukács is ezt jegyzi fel a 3,3-ben. 

A megtérést hirdeti, ezt prédikálja, erre hivja fel a lelkeket, 
mert a mennyeknek országa, az Isten, a Messiás, a lelkek országa: 
megtérés nélkül nem jön létre ! Térjetek meg ! Két szócska csupán, 
de egy egész új életnek bekövetkezéséhez a feltétel, a mely nélkül 
romlás, pusztulás vár a népre, a melynek pedig jövője volna ! 

S a felhívásnak volt-e hatása? A kiáltó szó elhangzása süket 
fülekre lelt-e, vagy pedig meghallgatókra ? 

Fel kell tennünk e kérdést, mert a megtérést hirdető kiáltó 
szónak folytatásának kellett lennie, ha meghallották, — már 
pedig bizonyságaink vannak, hogy voltak, a kik meghallották. 
Érdekes kérdés ugyan, hogy miként hallották meg a kiáltó szót, 
de vizsgálat alá fölösleges vennünk, mer t a '/sidó nép múltja tele 
van prófétai szózatok hangzásával, tehát próféták előállásával is, 
amely múlt maga is elegendő bizonyságtételnek, hogy Keresztelő 
Jánost is meghallották szavában, meghallgatták beszédében. 

De épen az a fontos kérdés, mi volt a beszéde azon kivül, 
ami felhívásként hangzott el? Mert a dolog természetéből követ-
kezik, hogy nem csupán felhívást tett közzé Keresztelő János, 
hanem a felhívás után is beszélt, különösen pedig azért kellett 
beszélnie, mert keresztelt is, a mely ténye még a beszédnél is több 
lehetett, mert az volt az eljegyzés a megtérésre, a mennyeknek 
országába való jutásnak záloga és pecsétje. 

Mit prédikált hát a felhívás mellett Keresztelő János? 
Az evangélisták nem hallgatják el, a mi egészen természetes, 

mert Írásaik szerint: menének Jánoshoz Jeruzsálemből, — menének 
a Jordán egész vidékéről s a Jordán mellett való egész tartomány-
ból (Máté 3,5 ; Márk 1 , 5 ; János l , l 9 ) s ha mentek: akkor bizo-
nyára hallgatták is a prófétát, a ki semmi esetre sem zárta le 
ajkait, hiszen kiáltó szónak hivatott el. 

Mielőtt azonban a felhívás után történt tanítását szemügyre 
vennők, tisztázzuk a kérdést, a mely bizonyos ellentétet árúi el 
az épen iménti idézetek s a Lukács 2,3-ban foglalt között. Ugyanis 
mig Máté, Márk és János szerint Jánoshoz mentek az emberek, 
addig Lukács szerint János ment az emberekhez a Jordán mellett 
való minden tartományba. Vagyis a k é r d é s ez : öt keresték-e fél a 
hallgatók, — vagy ö kereste-é fel a hallgatókat ? 

Talán szőrszálhasogatás is e kérdésnek előtérbe nyomása 
épen közbeesőleg, de mert a magyar fordítást olvasónak is szemébe 
tűnhetik a különböző felfogás, a mely szerint Jánoshoz mentek és 
János ment az emberekhez, az eredeti helyek megvizsgálása el-
engedhetlen kötelességünk, hogy az ilyen feltűnőnek található 
pontokat megvilágosítsuk. 
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Máté eredeti szövege ez: „. . . . έξεπορενετο προς αυτόν 
'Ιεροσόλυμα v.ai πασα ή JΙουδαία v.al πασα η περί χώρος του Ιορδανού.11 

Márk így ír: „ . . . εξεπορευέτο προς αυτόν πασα ή Ιουδαία 
χώρα, /.αϊ οι Ιεροσολνμΐται." 

János pedig a Jeruzsálemből való követ küldést jegyzi fel, 
mondván: „απέστειλαν oí Ιουδαίοι έξ 3Ιεροσολύμων ..." 

Lukács pedig ezt irja: „ . . . ηλθεν εις πασαν την περίχωρον 
τον 'Ιορδανού ..." 

Tehát a magyar fordítás s az eredeti szövegek megegyeznek, 
a minek természetes következménye az a feltevés, hogy mindkét 
felvétel megállhat, t. i. az is, hogy Jánoshoz mentek s az is, hogy 
János is ment, mert a többségi véleménynek itt nincsen súlya, 
ahol az igazság kézzel fogható, hogy mindkettő megtörténhetett s 
meg is történt. Hiszen nem is kell ahoz semminemű képzelő tehet-
ség, hogy a mikor eloszlott a hallgatóság, János más helyre ment 
át a Jordán melletti pusztaságban s így ő is kereste a hallgatókat, 
meg azok is őt, a mint az evangélisták irják. 

Most azután már lássuk, hogy mit is prófétált hát János a 
felhíváson kivűl akár azoknak, a kik hozzá mentek, akár azoknak, 
a kiket ő keresett fel ? 

Máténál ezeket olvassuk : „Mérges kígyóknak nemzetségei, 
kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek következendő harag-
ját eltávoztatnátok ? . . Teremjetek azért megtéréshez illendő gyü-
mölcsöket. És (ingyen meg se gondoljátok, hogy ezt kelljen 
mondanotok : Ábrahám nekünk atyánk, mert mondom néktek, 
hogy az Isten e kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár 
pedig a fejsze a fáknak gyökerekre vettetett. Minden fa azért, vala-
mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik . . . 
Bizony az, hogy én keresztellek titeket vízzel a megtérésre : de 
emez, a ki én utánom jön, nálamnál erősebb, kinek nem vagyok 
méltó, hogy csak zsólyáját viseljem; ez titeket keresztel Szent 
Lélekkel és tűzzel, kinek az ő szórólapátja kezében vagyon és 
megtisztítja az ő szérűjét és az ő gabonáját csűrébe betakarja, a 
polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel". (3,7_ l2.) 

A Márk előadása igy szól; „prédikál vala (János), ezt mond-
ván : Én utánam jő, a ki nálamnál erősebb, kinek nem vagyok 
méltó, hogy lehajolván, megoldjam sarujának kötelét. Én jóllehet 
kereszteltelek titeket vizzel, de ő keresztel titeket Szent Lélek-
kel . . ." (1,7_8). 

Lukácsnál a prófétálás igy hangzik : „(igy szólt vala János 
a sokaságnak, mely megyen vala, hogy megkereszteltetnék ő tőle) 
Vipera kígyóknak nemzetségei, kicsoda mutatta meg néktek, hogy 
a reátok következendő haragot eltávoztatnátok ? Teremjetek azért 
megtért emberhez illendő gyümölcsöket és ne kezdjétek mondani 
magatokban : Ábrahám nékünk a mi Atyánk, mert mondom nék-
tek, hogy az Isten ím ez kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. 
Immár pedig a fejsze a fáknak gyökerekre vettetett: minden fa 
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azért valamely, jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre 
vettetik . . . (És megkérdé őtet a sokaság, mondván : mit csele-
kedjünk tehát ?) (És felelvén mondta nékik) A kinek két köntöse 
vagyon, közölje azzal, a kinek nincsen és a kinek vagyon eledele, 
hasonlatosképen cselekedjék. (Eljövének pedig a publikánusok is. 
hogy megkeresztelkednének és mondának neki: Mester! mit 
cselekedjünk ?) (ő pedig monda nékik) Semmit többet ne vegyetek, 
hanem a mi előtökbe rendeltetett. (Megkérdék pedig őtet a vitézek 
is, ezt mondván: Mi pedig mit cselekedjünk?) (És monda nékik) 
Senkit meg ne rontsatok, senki ellen ne patvarkodjatok és meg-
elégedjetek a ti zsoldotokkal . . . (És mikor a község várná és 
mindenek az ő szívekben ilyen módon gondolkodnának János felöl, 
hogy ha ő volna-é ama Krisztus?) (Feleié János, ezt mondván 
mindeneknek) Én jóllehet vízzel keresztellek titeket, de eljő, a ki 
én nálamnál erősebb, kinek nem vagyok méltó, hogy megoldjam 
sarujának kötőjét, az keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel, 
kinek az ő szórólapátja kezében vagyon és megtisztítja az ő szérőjét 
és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti 
megolthatatlan tűzzel". 3,7 l7.). 

Jánosnál a prófétálás nem nyer külön kifejezési alakot, 
hanem az iró a bizonyságtételbe szövi be a beszédet, a mely tar-
talmilag s lényegileg azonos az érintkezési pontokan a synoptikus 
előadásokkal, az érintkezési pontok alatt különösen azt értvén, 
ahol a személyiségéről van szó s azzal kapcsolatban adott 
válaszairól. 

Keresztelő János idézett prófétai beszédét a figyelmes olvasó, 
egyszeri áttekintésre is két részre osztja, t i. tulajdonképeni 
próféciára s a Krisztusról való bizonyságtételre. Mert nyilván való, 
hogy a Máté 3 n _ 1 2 ; a Márk egész idézett helye; a Lukács 
316-17 egyenesen Jézusra vonatkozik, míg a Máté 3 7 _ l 0 s a 
Lukács 3 7 _ 9 , n , j3, l 4 a tulajdonképeni tanítás. 

A prófétálásnak e két részre oszlása egészen természetes, 
mert tanítania is kellett és a figyelmet is fel kellett hívnia arra, 
a kinek ő csak előhírnöke, úttörője, a ki maga a mennyország, a 
mely immár közeleg s a melyért meg kell térnie mindenkinek, 
a ki annak tagja akar lenni. 

Mindkét résznek megvan a maga jelentősége. Mindkettő 
hozzátartozik ahoz a hivatáshoz, a melyben forgolódik s a kettő 
kiegészíti, egészszé teszi egymást. 

Hogy az első rési inkább eltérő, mint a második, könnyen 
érthető. Könnyen, mert a Jézusról való bizonyságtétel csak egy 
lehet, ellenben a tanítás, még ha egy is a lényeg s a tartalom, 
változatosságot inkább megtűr, jobban elfogad. S hogy a Lukács 
előadásában több van, mint a Mátéében, abból magyarázható, 
hogy Lukács az egész Keresztelő Jánosra vonatkozó előadásban 
csaknem pontról-pontra úgy beszél, mint a kinek írott okmány, 
vagy hiteles szájhagyomány áll rendelkezésére, a melyből annyit 
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használ fel, a mennyit jónak és szükségesnek ítél, hiszen a 3 l 8-ban 
ezt ís i r ja : κπολλσ. μεν OLV v.cd ειερα παρβ/.αλών εναγγελίζετο τον 
λαόν." azaz : „sok más egyébre is intvén tanította a népet". Ez 
arra enged következtetni, hogy Lukácsnak több tanításról is 
lehetett tudomása, a melyet Keresztelő János végzett, mert más 
különben csak irói fogás volna ez az oda vetett mondat. 

Mielőtt azonban annak a tulaj donképeni beszédnek mélta-
tásába ereszkedném, mint az ismertetés után természetszerűleg 
következő tárgyba, rá kell irányitanom a figyelmet arra az ellen-
tétre, a mely a beszéd intézésében mutatkozik. Azaz az olvasónak 
minden bizonynyal szemébe tűnik az, hogy Máténál Keresztelő 
János a beszédet mintegy egyenesen a farizeusok és saddúceusok 
ellen tartja, mikor „látta volna, hogy azok közül sokan jönnének 
ő hozzá, hogy megkeresztelkednének" s azoknak mondja : „Mérges 
kígyóknak nemzetségei" stb. Ezzel szemben TAikács egyszerűen 
igy vezeti be a beszédet: „igy szólt vala a sokaságnak, mely megyen 
vala, hogy megkereszteltetnék ő tőle : Vipera kígyóknak nemzet-
ségei stb. 

Ez az ellentét Máténál a célzatosságot árulja el a beszéd 
intézésében, Lukácsnál pedig az általánosságot bizonyítja. Melyik 
már most az igazi? Volt-e szükség a célzatosságra vagy nem? 
Lehetett-e általánosságban is ugy beszélni, a mint Lukács előadja 
a beszédet? 

Szerintem általánosságban is lehetett, sőt kellett is úgy 
beszélni, a mint beszélt s tanított Keresztelő János, a kinek azon-
ban kétségen kivül célzatossággal is volt oka és joga beszélni, 
mert a kevély, az elbizakodott, a magukról sokat tartott farizeu-
sokat és sadduceusokat meg kellett szégyeniteni, mint a kik nagy 
büszkeséggel hivatkoztak az ő Ábrahámtól való származásukra s 
rá kellett mutatni arra, hogy az az Ábrahám-fiúság semmi, 
mert az Isten még a kövekbői is támaszthat fiakat Ábrahámnak. 

Általánosságban tartottnak, de bizonyos éllel mondottnak is 
vévén a beszédet, annak jelentőségét e kettős szempontból kell 
elbírálnunk. 

Szólt a próféta tanítása erős hangon, kemény modorban 
mindenkihez, de különösen a magukra sokat adókhoz, hogy 
mindenki lássa s érezze, hogy az addigi élet folyatásával nem 
lehet az Istennek országába jutni, sőt az az élet, a melyet addig 
éltek, egyáltalán nem való másra, csak arra, hogy teljesen meg-
szűnjék, megsemmisüljön, mert rosz, gonosz, istentelen, a melynek, 
mint fának, immár a gyökerére vettetett a fejsze s minden fa, 
minden egyes ember élete, a mely jó gyümölcsöt nem terem, 
kivágattatik és a tűzre vettetik. Az általánosításnak olyan példája 
ez, a melynél különbet senki sem alkalmazhat, mert igazsága 
mindenkire vonatkozik, a ki nem él az Isten országának megfelelő 
életet, a kinek szíve s lelke nem csüng azokon az eszményeken, 
a melyek jó gyümölcsöket termenek. 
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r.s a Lukács előadásának ezen a ponton túl terjeszkedő 
részei kézzel foghatólag adják meg a felvilágosítást, hogy minő 
élet az, a mely, mint jó fa, jó gyümölcsöt fog teremteni, a midőn 
a sokaságnak kérdésére: „Mit cselekedjünk tehát?" az idézett 
feleletet adja, t. i. hogy „a kinek két köntöse vagyon, közölje 
azzal, a kinek nincsen és a kinek vagyon eledele, hasonlatos-
képen cselekedjék" (3, n ) . Megcsendül e tanításban a Jézus 
parancsolata : tégy jót mindenkivel! s egyszersmind felhangzik 
belőle ez a Jézusi mondás is: „a mit akartok, hogy az emberek 
cselekedjenek tiveletek, ti is ugyanazt cselekedjétek ő velők", a 
miben az a szeretet nyer kifejezést, a mely kölcsönös és épen 
azért igaz is. Ugyanilyen a publikánusoknak adott utasítás is, a 
mely szerint így szól hozzájok a próféta az eredeti szövegben : 
„ Μηόεν πλέον παρά τό όιατεεαγμένον νμ'ιν πράοσετε", vagyis „sem-
mit se tegyetek1) többet annál, a mi parancsolva van nektek", 
hogy már ebben a határozott s magasan álló kifejezésben 
jelentkezzék a Krisztus szigorú erkölcsi felfogásának előképe, a 
mely a kötelesség fogalmát így állapítja meg: „ . . . ha mind-
azokat megcselekedendítek is, a melyek nektek parancsoltattak, 
ezt mondjátok : haszontalan szolgák vagyunk, Mert a mit kellett 
cselekednünk, azt cselekedtük" (Luk 1710). Mintha jó előre tilta-
kozás akart volna lenni minden olyan törekvés ellen, a mely 
fölösleges érdemet akarna szerezni, holott csak a kötelességnek 
tegyünk eleget, az is nagyon sok ! — A katonáknak adott tanács-
ban, az azoknak szóló tanításban pedig amaz elv nyer kifejezést, 
a mely a békességet, a csendességet, a megelégedést köti a szívekre, 
mintha tudatni akarná velők, hogy az elközelített mennyeknek 
országában sem a mások megrontásának, sem a patvarkodásnak, 
sem az elégedetlenségnek nincsen helye, mert az Istennek országa 
szeretetnek, békességnek, megelégedésnek, a szivek és lelkek össze-
forrottságának az országa, a melyben patvarkodók nem élhetnek. 

És az Isten országa, a mennyeknek országa ilyen értelemben 
úgy tűnik fel előttünk a Keresztelő János eszmevilágában, mint 
igazi jézusi tartalmú, mint hamisítatlan krisztusi jellemű és szel-
lemű, a melyben már ószövetségi vonások sincsenek, hanem tisztán 
és kizárólag újszövetségiek, tehát krisztusiak. Egyenes „isten-uralom" 
az ő szemében a mennyeknek országa, a melynek nem külső 
fénye, disze, ereje és hatalma leend, hanem szív tisztasága, mély-
séges és őszinte alázatossága, állandó és változhatatlan odaadása 
az Isten akarata iránt, a mely akarat az erkölcsi kötelességekben 
jelentkezik s az engedelmesség e kötelességek teljesítésében, a 
melyre a nép, úgy, a mint van, alkalmatlan, használhatatlan, s 
hogy alkalmas és használható legyen, ahoz épen a megtérésre van 
szükség, hogy a harag napjának eljöttekor a tűz meg ne 

*) A magyar fordításokban : „vegyétek" szóval van fordítva a „tiqúσαιτι" 
kifejezés, — nyi lvánvalóan helytelenül. 
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emészsze őket.1) S hogy ez a tűz hamarosan eljön, előbb, mint 
az ország, az egészen természetes, mert Istennek országa csak ott 
lehet, a hol az ítélet megtörtént. Valamint az is természetes, hogy 
épen e tisztítást, égetést végező tűznek fogalma a próféta lelkében 
teljesen az ó-szövetség értelmében élt, mert a prófétaság szelle-
méhez hozzátartozik annak az értelemnek érvényesülése, a melyen 
a prófétaság felépül s nagy és magasztos céljait elérni igyekszik. 

Komolyságával, hogy úgy mondjam, imponál, a Keresztelő 
János beszéde, — őszinteségével pedig mélységes hatást, gyakorol lel-
künkre s ellenállhatatlanul vonz a megtérésre, a mely előfeltétele 
az Istennek országába való jutásunknak, — és szigorúságával arra 
kényszerit, hogy a vagy-vagy kérdés elé álljunk, a mely a jó és 
rosz gyümölcsöt termő fának az állapotára juttat oly módon, 
hogy a rosz gyümölcsöt termő fával kivágattatunk s tűzre vette-
tünk, a jó gyümölcsöt termővel pedig diszlünk és virágzunk, 
isteni gondozás alatt élve s a gyümölcsözésben, jócselekedetek 
gyakorlásában soha el nem fáradva. 

Lehetetlen mindezek után a tulajdonképeni prófétai beszéd-
ről ezt nem m o n d a n i : oly benső, lelki, szellemi, erkölcsi átváltozást, 
megújhodást követel az, a mely teljesen azonos fordulatot jelent 
magával a Jézus tanításában megkövetelt új élettel, a mely 
szerint az új bort új tömlőbe kell szűrni s nem régibe, mert a 
régi szétszakadozik a forrni kezdő bortól. Épenúgy a megtérés 
nélkül levő emberre nézve is az Istennek országa szétfeszítő, 
megsemmisítő hatású, mert a mennyeknek országa csak ott lesz, 
a hol a szív, a lélek, az érzület, a gondolkozás s az egész erkölcsiség 
megváltozik. 

Méltó beszéd volt, igazán úttörő, valóban ösvényt egyengető, 
kétségtelenül előhírnöki beszéd, a melyből, a ki meg akarta s 
meg tudta érteni, megérthette, hogy a Messiás országa immár itt 
vagyon, de nem külső jeleivel, hanem benső dolgaival, — nem 
királyi fényes külsőségeivel, hanem lelki uralkodói belső követe-
léseivel, a melyeknek megvalósulása által a sok hányattatásnak 
vége szakad, a sok tévelygés eltűnik, mert „a ki ö utána jön, 
unnak ö még saruja szijját sem oldhatja meg", tehát a próféta i 
beszédnél több a messiási ország. — 

A Keresztelő János prófétai beszédének másod része bizony-
ságtétel a Messiásról, a kinek eljövetelét hirdeti, a kinek a kiáltó 
szóval útját egyengeti és a kivel magát azonosítani semmiképen 
sem akarja. A személyiség kérdésének okvetlenül fel kellett 
vetődnie akár úgy, a mint Lukács írja, t. i. hogy a község s min-
denek az ο szívekben ilyen módon gondolkodnának János felöl, 
hogy ha ö volna-é ama Krisztus és a t i tkos kérdezősködésre 
válaszol; akár úgy, a mint Máténál és Márknál látjuk, t. i. hogy 

*) Issel. „Die Lehre vom Reiche Gottes im Neuen Testament. 36—37 1. 
Theol. Szaklap, V. éri. 7 
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titkos és nyilvános kérdezősködés nélkül beszél arról, hogy a ki ő 
útána jön, az más, mint ő. 

A bizonyságtétel is méltó Keresztelő János prófétai hiva-
tásához és egyéniségéhez, mert az is félremagyarázhatatlan, komoly, 
szívhez szóló, a jövendőt mélyen érintő s a Krisztus működését 
igazán jellemző. A saját személyének teljes háttérbe szorítása 
mellett a Messiás működésének méltó jellemzése az, a mi a 
bizonyságtételben a legnagyobb érdekességű, mert amaz is, emez 
is jellemző s a prófétai hivatáshoz teljesen hozzáillő és méltó. 
Mindazt összegezi, a mi a régi próféták tanítása volt az eljöven-
dőről, összegezi olyan tömörséggel és rövidséggel, a mely a leg-
gyakorlottabb szónoknak és irónak is becsületére válnék s dicsére-
tére szolgálna. Mintha szent esküvéssel mondaná a Máténál levő 
előadásban : „Bizony az1), hogy én keresztellek titeket vizzel a 
megtérésre, de amaz, a ki én _ utánam jön, az keresztel titeket 
Szent Lélekkel és tűzzel". — És a szent esküvés mintha erősítő 
bizonyság akarna lenni arra nézve, hogy a tűz és lélek-kereszt-
séggel az itélet-tartás is bekövetkezik, a mely mellett az emberek, 
mint gabona és polyva fognak szerepelni, hogy a megtisztított 
szérűn a gabona ott maradjon, a polyva pedig olthatatlan tűzzel 
megégettessék. Ε messiási működésre való rámutatás a legnagyobb 
prófétai hivatottságnak jele s bizonysága, mert azt a tényt emeli 
ki, a mely a Krisztus megváltási és elhivási, valamint elválasz-
tási munkájában a legfontosabb, t. i. hogy csak azok lesznek 
az ő országának polgárai, az ő általa hozott üdvnek részesei, a 
kik tiszták, hívők, bizók, jó gyümölcsöt termők, minden más elvész, 
megsemmisül, mert a tűz és Lélek-keresztséget nem bírják el, 
nem állják ki. 

A bizonyságtétel úgy a személyi, mint a működési vonat-
kozásban tökéletesnek jelentkezik. Még pedig mindkét irányban, 
t. i. úgy a Keresztelő János személyére és működésére, mint a 
Messiás személyére s működésére vonatkozólag. Mert a párhuzamos 
szembeállítás kétségtelen és kézzelfogható, a mennyiben a próféta 
személye erőtelen, gyönge, a Krisztusé pedig erős, hatalmas, még 
pedig annyira fölötte álló a prófétáénak, hogy a mint mondja : 
„arra sem méltó, ő, Keresztelő János, hogy megoldja a Jézus 
sarujának szijját" s a működésben a víz-keresztség és a tűz s 
Lélek-keresztség oly ellentét, a melynél szembe szökőbbet fel 
nem állithatni. Valóban a régi zsidó prófétai szellemnek az utolsó 
sziporkázása ez a párhuzamba állítás, a melyben a próféta alá-
zatossága s alárendeltsége az isteni erő nagyságát és hatalmát helyezi 
előtérbe, emelve az előbbvalóságot és hatalmasságot a munkás-

*) A magyar fordításban e részlet az eredetinek : „?χώ μιν . . . sikerült 
visszaadása volna, ha igy szólna : „bizony úgy van az, hogy . . vagy : 
„mert éri ugyan . . . Igy is érthető azonban, különösen ha a vonatkozást 
alkalmazzuk. 
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ságban jelentkező külömbséggel is, a mely megpecsételi az egész 
prófétai hitvallást. 

Olyan a Keresztelő János prófétai hitvallása, hogy abból 
semmit sem lehet törölni, mert a mit mond, az mint hozzátartozik 
a Messiás személyéhez, működéséhez és országához ; bővíteni 
lehetne, de az már az apostoli működéshez tartozik, a mely a 
krisztusi szellem letéteményeseként jelentkezik. És a prófétai hit-
vallás a maga egészében még jelentősebb, t. i. az első résszel 
együtt, mert előttünk áll a próféta az ő igazi mivoltában, a kinek 
személyiségét, működését nem a szerint a kérdés szerint kell 
megítélni, hogy erkölcs-prédikátor volt-e, vagy bűnbánati szónok, 
hanem a szerint az igazság szerint, hogy próféta testestől-lelkestől, 
a kinél nagyobb nem született asszonytól! A külömbségtételt az 
erkölcs-prédikátor és a bűnbánati szónok között Josephus zsidó 
történetíró teszi meg azért, mert az ő szemében Keresztelő János 
nem próféta, hanem egyszerűen egy derék, honfitársait szerető 
férfiú, a ki jó tanácsokkal, intésekkel, tanításokkal szolgál a nép-
nek, hogy boldog legyen. Ámde ez a feltétel csak azt a célt szolgálja, 
hogy a prófétaságot letűntnek tüntesse fel, amelynek megújulása 
majd csak ama Messiásban fog megtörténni, a kit a zsidóság is 
elfogad, mint az ő szabaditóját. Hogy ez a felvétel helytelen, azt 
bizonyítani is felesleges. 

Ε tekintetben, a próféta beszédét illetőleg, nincs is több 
megjegyezni valónk, egyszerűen annyit kell ismételnünk a 
Keresztelő János tanítására vonatkozólag: úttörés, ösvény egyen-
getés a legtisztább, a legigazibb s a legprófétaibb értelemben, a 
melynek elfogadása s követése a Messiás országába jutást bizto-
sítja ! Ennél többet kívánni sem lehet egy zsidó prófétától! 

V. 
Ha nagy jelentőségű — és méltán az! — a Keresztelő János 

beszéde általánosságban is, vonatkozásilag is, épen olyan nagy 
fontosságú s jelentőségű az ő keresztsége is, sőt némelyek szerint 
ez több, mint a prófétálás, mert próféta volt több is, de kereszt-
séget Keresztelő János előtt nem ismertek, tehát e tekintetben 
új szertartási cselekménynek a megalkotója, a melynek nyomán a 
keresztyénség egyik szentsége is olyannak tűnik fel, mint töké-
letesebbé tevője a Keresztelő János keresztségének, a melynek 
az is jelentőséget kölcsönöz, hogy maga Jézus is részesült abban. 

Magát a nevet is, Keresztelő, az általa végzett keresztelési 
szertartás folytán nyerte, mert a synoptikusok előadása e tekin-
tetben elfogadhatóbb, mint a IV-ik evangéliomé, amely egyszerűen 
csak Jánosnak nevezi a prófétát, míg amazoknál a Keresztelő 
János név általános, a mint ezt a következő helyek igazolják: 
Máté 3 j ; 11 n - l 2 ; 14 2 ; 14 8 ; Márk 6 2 4 , 2 5 ; Lukács 7 20 ; 7 28 ; 
7 3 3 ; 9 1 9 ; a melyek mellett azonban a synoptikusoknál is fordulnak 
elő a csak János névvel történő jelzések, a min nincs okunk 

7* 
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csodálkoznunk, mert a jelzőnek használata nem volt okvetlenül 
szükséges ott, a hol már egyszer említve volt, — ellenben a jelző 
elmaradása azt jelentheti, hogy az nem lényeges, nem jellemző, 
holott Keresztelő Jánosnál föltétlenül jellemző. 

Keresztelő János keresztelt. Keresztelt akkor, a mikor a 
keresztség, mint szertartás, nem volt bevezetve a vallásos gyakor-
latok közé. Nem különösen a zsidó nép vallásos gyakorlatai s 
szertartásai közé, holott e népnek a külső tisztaságra vonatkozólag 
oly sok jelentős és figyelmet érdemlő megállapodása és tanácsa, 
határozata s törvénye vala. Ez annál feltűnőbb, mert magának 
a jelképes cselekménynek is megvolt a szerepe a zsidó népnél, a 
melynek körében maga a körülmetélkedés sem volt eredetileg más, 
mint jelképes cselekmény, a mint ez nyilván kivehető, sőt hatá-
rozottan megállapítható a II. Mózes 4. rész. 2 5 - 2 6 verseiből, a 
hol ez van írva : „Czippora ragada egy éles kést és elmetszé az 
ó fiának szemérem-testének első bőrét és Mózesnek lábai elé 
veté és mondá : Az én fiamnak vérével váltott férjem vagy te 
nékem . . . És megszünék tőle az Úr. Vérnek férjének mondotta 
vala pedig akkor Mózest a körülmetélkedésért . . ." Ha tehát a 
vér vétel már jelképes cselekmény volt : a víznek a tisztaságot s 
belső megujúlást jelentő jelképes használata még inkább az lehe-
tett volna, ha a gyakorlat e tekintetben megindúl. Hogy nem 
indult meg, bizonyság a feltűnést keltés, az érdeklődést az egész 
vonalon biztosítás, a melyek még a farizeusok s sadduceusok lel-
kére is benyomást gyakoroltak, ők is menvén hallgatni s meg-
keresztelkedni ! 

A keresztelés külsősége az volt, hogy a Jordán vizében megmerité 
mindazokat, a kik ezt kívánták s a feltételt: a bűnökről való vallás-
tételt teljesítették, a mint az kitetszik a Máté 3 6 ; — Márk 1 5 ; 
— János 12β helyekből s különösen a bemerítést illetőleg a Máté 
3 16, Márk 1 9 _ 1 0 , helyeiből. 

A keresztelés lényege pedig a megtérésre való lekötéleztetés, 
hiszen maga az egész keresztség nem volt más, mint megtérésnek 
keresztsége (βάπτισμα μετανοίας) a mely olyanná tette az egész 
cselekményt, hogy a legszorosabb összeköttetést létesítette Istennek 
országa és a próféta szereplése között annyival is inkább, mert az 
összeköttetésre maga Jézus üti rá a pecsétet azzal, hogy ő is 
megkeresztelkedik a János keresztségével. 

A külsőség és a feltétel nem követeli a különleges tárgyalást. 
A lényeg ellenben, bár ismétlés a prófétálásból, a különleges tár-
gyalást nemcsak követeli, hanem meg is érdemli, mivel anélkül 
nem is lehet a Keresztelő János történeti jelentőségét megfelelőleg 
méltatni, mert a keresztség lényege, az ő szereplésének a prófé-
tálással párhuzamos oldala. 

„ Βάπτισμα μετανοίαςu, vagy : „Βάπτισμα εις μετάνοιαν" : 
keresztség, a megtérésre, vagy a megtérésnek keresztsége ! . . . Uj a 
keresztség — hát a megtérés ? 
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Uj a keresztség, mint külső alak, mert bár a víznek ú. n. 
szertartási használata régi keletű, mégis jelképes volta újdonság, 
különösen a megtérésnek eszméjével kapcsolatban, a mely azonban 
szintén csak látszólagosan uj, mert a próféták mi mást kívántak, 
mint épen megtérést, megújhodást, megváltozást s átalakúlást? 
És mégis föltétlenül új az egész Keresztelő János-féle keresztség, 
mert a megtérésnek keresztségét a bűnüknek bocsánatjára (βάπτισμα 
μετανοίας εις αφεσιν αμαρτιών) ő követeli először, hogy a lélek-
változás, az érzület átalakulás, a szív s lélek — világ megújhodása 
megtörténvén : a bűnök bocsánat ja is bekövetkezzék s igy legyen, 
a ki úgy óhajtja, méltó tagja az Isten országának, — így legyen 
méltó polgár a mennyeknek országában. Maga a - keresztségi 
szertartás nem eszközli ezt, tehát ez a keresztség sem opus 
operatum1), hanem a keresztség jele a beálló új életnek, 
vagy a mint a Jézus keresztségét vesszük: elkötelező cselekmény 
az új életre, — mintegy már gyümölcse a bűnbánati érzelmeknek. 
Bátran állithatjuk egyszersmind azt is, hogy az egész keresztség 
ünnepélyes igéret volt az új élet elkezdésére, mintha azzal hitval-
lást is tettek volna mind arról, a mit ezután tartoztak cselekedni, 
a mint azután tartoztak élni, — úgy hogy Köhler szerint2) a 
megkeresztelkedő személy az ő legmagasabb fokú erélyének 
akarat-nyilvánitását juttatta kifejezésre a keresztség felvételével. 

Szentség volt-e ez a szertartás a János szemében s meg-
győződése szerint? Szentség-e abban az értelemben, hogy annak 
nyomán az új élet fakadása föltétlenül bekövetkezik ? Sem általá-
nosságban, sem ilyen értelemben nem az. — Az azonban bizonyos, 
hogy kizárólagos jelképes cselekmény volt s így az ellentétes fel-
fogásnak nincs jogosúltsága s igazolása, mert a jelképesség ellen-
tétét csak az esetben fogadhatni el, ha a valódi vonatkozás, sőt 
hatás megállapítható. Már pedig ezt nem tehetni, mert magának a 
lélek- és tűz-keresztségre való hivatkozásnak a lényege is magában 
foglalja a viz-keresztségnek csupán jelképező voltát abban, a mit 
a tűz és lélek valósággal elvégez és keresztülvisz. Ámde ez a 
kizárólagos jelképesség történeti fejleményében is, erkölcsi vonat-
kozásában is olyan fontos, hogy a keresztyénség eszmei fejlődésének 
iiátteréből egyáltalán nem hiányozhatik, ahoz hozzátartozik annyival 
is inkább, mert még az is megállapítható róla, hogy csupán egyszer 
hajtatott végre s nem ismételtetett meg, holott a mosakodásnak 
gyakoriságával kapcsolatban az ismétlődés is szokásba jöhetett 
volna. De mert az egyszeri keresztelés megállapított tény, ez a 
a bizonyos állapot fényt vet az eszmei háttérnek igaz voltára s 
bizonyságúl szolgálására. 

Hogy ennek a keresztségnek vallás-erkölcsi vonatkozásán 

l) Jellemző, hogy Kühler i. m. 109. 1. va lami ilyesfélét ha j landó észre-
venni a Máté 3 , , -ben . 

*) i. ni U0. 
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kivűl u. n. zsidó nemzeti egyesítési célja is lett volna, mint pél-
dául Strauss és Keim gondolják, amaz a Jézus életében, emez a 
Jézus történetében, olyan felvétel, a melynek politikai érdekessége 
lehet, de alapja semmiképen sincs. Nincs azért, mert politikai 
jel gyanánt mást választott volna János is, nem pedig kereszt-
séget, a mely vizzel hajtatott végre. Ott lett volna inkább a vérre 
való hivatkozás, mintegy jel gyanánt, hogy véröket is hajlandók 
feláldozni a nemzetért s hazáért. De niíjcs alapja azért sem, mert 
még csak távolról sem céloz a próféta más szabadulásra, mint 
erkölcsi és vallásos szabadulásra, a melyre nagy szükség van, 
mert immár a rosz gyümölcsöket termő fáknak kivágatása el-
következett. 

A János keresztségének jelentősége tehát a vallás-erkölcsi 
vonatkozás és jelképezés tisztaságában, kiváló szellemességében, 
rendkívüli finomságában áll, a melynek nem maradhatott el a 
kellő következménye, mert minden sóvárgó szív, minden áhítozó 
lélek készséggel vette a jelt az új életre, a megtérésre s a bűnök 
bocsánatjára Szerencsés gondolata volt Jánosnak e keresztség 
alkalmazása, hogy a tiszta erkölcsi Isten országához a tiszta szívűség 
útján készítse a közeledést, a mely nélkül nem is lehetett várni 
az országba juthatást. Szerencsés vallás-erkölcsi gondolat volt 
magának a víznek használata is, mert imé a keresztyénség körében 
is a jelképezésnek olyan alakja s anyaga lőn, a melynél meg-
felelőbbet sem vonatkozásilag, sem valóságban nem lehet találni s 
alkalmazni. S hogy milyen hatása volt egyes felekezetekre, bizonyság, 
hogy akadtak olyanok is, a melyek a keresztyénséget egyenesen 
a Keresztelő János keresztségétől számították azon az alapon, 
hogy a vízzel való keresztség lényegileg a keresztyénségben is az 
új életre való elhívást s eljegyzést jelentvén, a Keresztelő János 
keresztségének is ez a lényege, tehát a régebbi az időszámítás 
kezdete. 

Minden bizonynyal megállapíthatni végűi azt is, hogy a 
Keresztelő János keresztségének jelentősége s fontossága abból 
is kitűnik, hogy maga Jézus is felvette azt, tehát az összekötte-
tést a keresztyénség előtti gyakorlat és a keresztyénségben épen 
Jézus által rendelt szentségi eljárás között a legbensőbbé tette s 
a legtisztábban igazolta. Erről azonban külön szólok, a mint 
következik. 

VI. 
Jézust a Jordán vizében megkeresztelte Keresztelő János. 

Ez történeti tény, — ez végbe ment valóság, a melyhez a két-
ségnek árnyéka sem férhet, nem is fér, — nem is vonták kétségbe, 
mert a kétségbe vonás nem erre vonatkozott s vonatkozik némelyek 
részéről ma sem, hanem köztudomásszerint az ég megnyilatkozásra 
s az égi szózat hangzására. A különböző felfogások s fejtegetések 
a Jézus megkereszteltését illetőleg onnan keletkeznek, hogy a 
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János keresztségének „ε*g μετανοιαν" jelentőségét a Jézus bűntől 
való mentességével állítják szembe. Ezzel pedig olyan felvételt 
akarnak érvényesíteni, a mely a vagy-vagy kérdését állítja előtérbe 
a Jézus istenségéL és emberi voltát illetőleg. 

De menjünk sorba a kérdéseken, a melyek a Jézus meg-
kereszteltetésével állnak kapcsolatban s intézzük el valamennyit 
annak a mértéknek a szem előtt tartásával, a mely a történeti 
igazságot fogadja el a legfőbbnek s egyedül irányadónak. 

Magát e kétségbe nem vont s nem is vonható tényt az 
evangélisták igy írják le : 

Máténál a 3 iV.-bap ez a részjet igazolja a Jézus megkeresz-
teltetését : „ßa/i τ\σ'0·είς ty Ιησονς ενί)νς αϊτό τον νδατος", — 
vagyis: megkereszteltetvén Jézus, azonnal kijőve a vizből. 

Márk az l 9 _ l 0 -ben irja le a tényt eképen : „ . . . έγένετο 
εκείναις τάϊς ημέραις, ψ.'}εν Ίηοονs από Ναζαρέτ τ~ς Γαλιλαίος 

και έβαπτία&η ιπό Ίοάννου εις τον Ιορδάνη ν", — azaz : e lmene 
azokban a napokban Galileának Názáret városából Jézus és meg-
keresztelteték János által a Jordánban" . . . Hozzáfűzvén Márk 
is a vizből való kijövetel leírását eként: „és azonnal feljővén a 
vizből", vagy a mint az eredeti szöveg szól: „και εΟϊέως αναβαίνων 
unó του ύδατος". 

Lukács a 32 , -ben igy irja le a tényt : „lőn, hogy mikor 
mind (az egész) község megkeresztelkedék és Jézus is meg-
keresztelkedett . . ." (ίγένετο δέ tv τω βαητιαΟψαι αιταντα τον 
λαόν, και Ίησοϋ βαπτισ&έντος . . .) 

Jánosnál a keresztelés ténye nincs leirva, hanem a többi 
evangélistáknál is feljegyzett égi jelenés s bizonyságtétel a meg-
történt keresztelésnek a bizonysága, mint a melyek a keresztelés 
nélkül nem mentek végbe. 

A keresztelés tényét tehát az evangéliomi tudósítások alapján 
el kell fogadnunk, mert semmi ok sem forog fenn az elvetést 
illetőleg. Más kérdés aztán az, hogy a ki Szent Lélekkel és tűzzel 
jön keresztelni, miért veszi fel a viz-keresztséget? És az is más 
kérdés, hogy a ki maga az ártatlanság, szentség és igazság, a 
kiben nem volt semmi bűn, miért veszi fel a megtérés és bűn-
bánat keresztségét? 

Az első kérdés kevésbbé jelentős, mint a második. Nem is 
nagyon szokták felvetni, annál kevésbbé kiélezni, mivel a víz, 
tűz és lélek fogalma az utolsó ponton egységet jelent, t. i. tiszta-
ságot. A víz is tisztit, a tűz is, az isteni lélek pedig legfőképen. 
A fokozatosság talán meg is követeli, hogy a viz, tűz és lélek 
egymás után jöjjenek s megnyissák annak az országnak útját, a 
mely az erkölcsi és vallási tisztaságnak az országa. 

A második kérdés fontosabbnak látszik, fontosabbá vált a 
dogmatikus felfogás érvényesülése folytán, a mely azonban a 
befolyásolás miatt szinte ellenszenvessé lett. Ugyanis a kérdés igy 
szokott alakulgatni: kik keresztelkedtek meg a Jordánban ? . . . 

J 
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a megtéréstakarók? a bűnbánok? tehát Jézus is megtéiő s bűn-
bánó vala? Jézusnak is szüksége volt a megtérés keresztségére ? 
ha nem lelt volna szüksége, miért keresztelkedett volna meg? 
ha pedig azért keresztelkedett meg, mert bűnös volt, miként 
állithatni bűntelen voltát a természetfeletti származással egyetem-
ben? ha pedig bűntelen volt, akkor nem is keresztelkedett meg, 
vagy a keresztelkedése egyszerűen tüntetés, újkori rosz kifejezés 
alkalmazása szerint: pózolás vala ! . . . 

Nyilván kitetszik, hogy a kérdés alakúlásai az istenember 
és a kizárólagos ember-Krisztus fogalom összecsapásának, küzdel-
mének s így a Krisztusra vonatkozó positiv és negativ dogmatikus 
álláspontnak a következményei, a melyeknek egyetlen egy szent 
írásbeli hely is elegendő, hogy végett vessen, ha szőrszál-hasogatást 
nem akarnak a vitatkozók végezni. 

De hol van az a szent-irásbeli hely, a mely hallgatást paran-
csol a vitatkozóknak? Melyik az a pont, a mely ellen csak a 
minden áron vitatkozni akarás szállhat sikra ? 

Lehet, hogy az én felfogásomat naivnak is fogják némelyek 
nyilvánítani, — talán tudattalanságnak is fogják egyesek minő-
síteni, de a meggyőződés ereje kimondatja, hogy semmiféle positiv 
és negativ dogmatikai álláspontnak küzdelméről nem lehet beszélni 
ott, a hol maga az idvezitő így szól az evangéliomi tudósítások 
szerint a saját maga megkereszteltetéséről a vonakcdó Jánoshoz: 
„ot'xcu . . . 71QS710V έοτίν f^üv πληρώσαι 7:ctßav διχαιοοννην", — 
azaz : meg kell nekem — úgymond Jézus Jánosnak ! — keresz-
teltetnem általad, mert így illik mihozzánk, hogy teljessé legyen 
minden igazság. Magához ahoz a hivatáshoz illik a vízzel való 
megkereszteltetés, a mely a Jézusra vár s a János keresztségének 
az emberi szivek megtérését jelző mivolta épen a Jézus által 
lesz megerősítve, a ki a keresztség felvételével egygyé válik a 
vele egyesülni akarókkal, a kiknek megtérését az a lélek teszi 
teljessé, a ki maga a tökéletes váltság s idvesség. 

Nem illeti, nem érdekli ez az én felfogásom sem a positiv, 
sem a negatív dogmatikai álláspontot, mert a Jézus vízzel való 
megkereszteltetése nem az ő megtérésének keresztsége, mintha 
neki szüksége lett volna a megtérésére, hanem az ő emberekért 
történő küldetésének elmaradhatatlan feltétele, mert az ő országának 
eljöveteléhez csak a megtérők ragaszkodhatnak s a megtérőknek 
igazságát csak az bizonyíthatja, a ki maga a megtérés országának 
királya. Nem a Krisztus szempontjából bírálandó el az ő meg-
kereszteltetése, hanem az utána vágyódó, megtérő, bűnt bánó 
emberiségnek a szempontjából, a minthogy az Idvezitőnek egész 
történeti szereplése is az absolut isteni jóságon kívül az emberiség 
üdve s boldogsága biztosításának s szükséges voltának szem előtt 
tartásával bírálandó el. Azaz : bár maga az isteni tökéletes jóság 
is megkövetelte a Krisztus megjelenését, mégis mindenek fölött a 
mi emberi érdekünk és üdvünk tette szükségessé azt, hogy a 
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bűntől való szabadulást Krisztus megvalósítsa a mi gyarlóságunk 
megszüntetésével. S hogy a történeti fejlődésben a bűnös em-
beriség elhívása biztosított legyen maga előtt a megtérésre vállal-
kozó, a megtérés keresztségében részesülő emberiség előtt, annak 
legkézzelfoghatóbb bizonysága volt magának az Idvezitőnek vizzel 
való megkereszteltetése, mint a teljes igazság véghezvitele. 

Igaz! de hát a Keresztelő János vonakodása? 
A Keresztelő János vonakodásának vájjon van-e történeti 

alapja ? . . . Ismerte-é ő a Messiást, akinek útja egyengetésére 
küldetett? Vagy benső lelki előérzet súgta meg a Messiás mi-
voltát? Olyan kérdések, amelyekkel nincs szükség leszámolni. 
Ismerte-é, nem-é ? nem fontos. Nem ismerte, nem ismerhette, — 
de nem is volt rá szüksége, hogy közönséges emberi értelemben 
ismerje. Az adatok különben is azt bizonyítják, hogy nem ismerte, 
mert különben nem küld Jézushoz követeket megtudakozni: ő e 
a megígért Messiás? Ha nem ismerte: niiképen szólhatott vonako-
dólag a keresztelést kérő Jézushoz? Úgy, hogy a benső sugallat 
éreztette vele a személy fenséges voltát, akinek azonban lassan 
induló történeti működése s a saját életének megpróbált volta 
mintha azt idézte volna elő, hogy kétely támad a keresztelési 
alkalommal keletkezett benső sugallat s a későbbi időnek nem 
várt bizonytalansága között. A személyi megjelenés természetszerű 
hatása a keresztelési alkalommal és az idő multán is csak lassan 
jelentkező működés közötti áthidalás nem ment egykönnyen végbe 
annak a Keresztelő Jánosnak lelkében, aki egy lábával az ó-szövet-
ségi próféták földjén áll, a másikkal az igéret igaz földjére lép, 
de nem lesz, nem lehet annak birtokosa, mert nagy, a legnagyobb 
ugyan azok között, akik asszonytól születtek, de a legkisebb is 
nagyobb ő nála, aki a Krisztus isten-országának lett polgárává! 

A Jézus megkereszteltetésével kapcsolatos jelenet pedig t. i. 
az égnek megnyilatkozása s az égből szózat hangzása, valamint a 
szózat előtt az Isten lelkének galamb alakjában megjelenése s 
Jézusra rászállása, amint ez 71laté 3, ie—n! Mark 1, 10—11J Lukacs 
3, 2i-2i-ben, mint történeti esemény a folytonosság láncolatában 
van előadva, vagy ahogy János az 1, 3ü-ben, mint saját látási- és 
nem látomási! — tapasztalatát adja elő: nem egyéb ama rend-
kívüli dolgok bármelyikénél, amelyeket csodáknak neveznek, holott 
az u. n. theofániák semmiképen sem csodák, hanem csupán 
csodálatosaknak feltűnők, holott természetesek és megmagyaráz-
hatók, ha előzetesen nem foglalunk állást az egész égi vagy 
isteni jelenéssel szemben. 

Megnyilt-e valóban az ég? Leszállott-e valóban az Istennek 
lelke Jézusra s hallatszott-e égi szózat? ezek a kérdések állanak 
előtérben, hogy a theofánia lehetősége s valósága eldönthető s 
elfogadható legyen! 

Jellemző az ú. n. negativ irányzat képviselőinek felfogására 
nézve, hogy míg a Cselek. 7, 56-ban foglaltakat, t. i hogy István 
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diakónus igy szól: „ιδον, Μεωρώ τους ουρανούς άνεφγμένονς . . . ." 
vagyis: „imé látok megnyilatkozott egeketnem kifogásolják az 
égmegnyilatkozás fogalmának lehetősége vagy valósága szempont-
jából: addig az evangélisták tudósításaiban levő égmegnyilatkozást 
már bírálat tárgyává teszik s tagadásba veszik. Pedig a fogalom a 
fogalommal egy, — valamint a kifejezések is azonosak, mert 
Máténál igy hangzik a fogalom kifejezése: νάνεφχϋ·ηααν . . . dt 
ονρανοί . . .," — Márknál: ,,αχιζομένοις τονς οΐρανονς . . .", — 
Lukácsnál: „άνεφχ&ίjvai τον οϋρανην . , ." Különbséget miért tenni 
há t? . . . István vértanúnak több engedhető, mint a Jézus 
megkeresztelkedési tényének? 

Leszállt-e valóban az Istennek lelke — a megnyilatkozott 
egekből? . . . Ε kérdésnek s az abban foglalt történeti ténynek 
mását az első pünkösti jelenet hasonló lélek-leszállási mozzana-
tában kell keresnünk, amelyre vonatkozólag a negativ irányzat 
ismét különbségtételben utazik, ha másként nem, hát legalább a 
pünkösti jelenet magyarázhatásának elfogadását és a Jézusra le-
szálló Szent Lélek lehetőségének tagadását illetőleg. Azaz: míg a 
kettős tüzes nyelvek alakját legalább átvitt értelmezéssel elfogadják, 
— addig a galamb alakot talán még magyarázást alapul sem hajlandók 
elfogadni, mintha bizony az egyik lehetőség a másiknak lehetetlen-
ségét jelentené. Mi különbség van a Cselek, könyve 2-ik részének 
3-dik versében foglalt eme kitétel: . látának kettős tüzes nyelveket..." 
és a synoptikusok emez előadása között: „. . . . látá az Istennek 
lelkét eljönni, mintegy galambot . . mikor a kettős tüzes nyel-
vek is az Istennek lelke valának épenúgy, mint a galamb, amely 
csakúgy szállott rá Jézusra, mint a kettős tüzes nyelvek ültek az 
apostolokra? . . . Semmi, egyáltalán semmi s igy a lehetőség az 
egyik oldalon: jelenti a lehetőséget a másik oldalon is. Termé-
szetesen ezzel nincs megfejtve a kérdés: leszállt-e valóban az 
Istennek lelke galamb alakjában Jézusra a megnyilatkozott egek-
ből? . . ., de az utalás a negativ felfogás különbségtételére, már 
sejteti a lényeget, amely a kérdésre vonatkozólag az igenlésben 
jelentkezik, mert semmi sem állja útját a történet elfogadásának 
ott, ahol maga a történet valóság. Nem azért valóság, mert a 
IV-ik evangélista bizonyságot tétet e tekintetben Keresztelő Jánossal, 
noha az egyéniséget s különösen az alanyiságot föltétlenül olyan-
nak tartom a IV-ik evangéliom írójánál, amely a legmagasabb 
helyre érdemesiti a világtörténelemben irói szerepet betöltő egyé-
nek között, hanem azért valóság, mert a synoptikusok előadása 
egyező, semmiben sem tér el egyik a másiktól s igy a történelmi 
igazságot még az egyéni felfogás sem változtatta meg, amely 
igazságot költeni nem lehetett, elképzelni sem, mert a synoptikus 
irók sem nem költők, sem nem képzelődök, hanem valóságot 
irásba foglalók. 

És az égi szózat hangzása ? . . . Az is valóság ? Nem sokkal 
inkább helyes az a felvétel, amelyet a negativ irányzat szélsősége 
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hirdet, t. i. hogy valami has-beszélő volt az égi szózat hallalója? . . . 
És a szózat egyenlő-e mindenütt, minden feljegyzésben? 

Ezt az utolsó kérdést lássuk előbb, hogy úgy szóljunk a 
többiről ! 

Máténál az égi szózat ez : ονιός εστίν ό ν'ιός μον ο αγαπητός, 
έν φ ευδόκησα, — azaz: ez az én szerelmes fiam, a kiben meg-
engeszteltettem. (3 17). 

Márk az égi szózatot igy örökíti meg: - ΐ εΐ ό νιός μον ό 
αγαπητός, εν φ ευδόκησα, — vagyis: Te vagy az én szerelmes 
fiam, a kiben megengeszteltettem. ( l n ) . 

Lukács igy jegyzi fel: 2υ el ό ι'ιός μον ό αγαπητός, ίν σοι 
ηνδοκησα . . . azaz: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben nekem 
kedvem vagyon 

Az egyenlőség megvan, mert a kifejezésbeli változás szót sem 
érdemel, lényeget nem érintvén, — tehát a szózat szavainak 
azonsága a valótlanság megállapításához alapúi nem szolgál. S 
ha az azonosság megvan a szózatban, magának a szózatnak való-
ságát mitől kell függővé tenni? Talán a lehetőségtől, mint az ég 
megnyilatkozást? Vájjon a prófétáknak adott, a velük közölt isteni 
szózat valóság-e? . . . Ha igen, — aminthogy a modern lélektani 
törvények szerint is: igen, akkor a Krisztus Jézusnak adott égi 
s isteni szózat is valóság, — ha pedig a prófétáknak adott égi 
szózat hiábavalóság s ezzel romba dől minden, ami a prófétis-
musban több, mint közönséges dolog: akkor az evangéliomokban 
foglaltak annál inkább igazságok, mert az ég és a föld elmúlnak, 
de az Urnák beszédi soha el nem múlnak! 

Jézust megkeresztelte Keresztelő János a Jordán vizében, 
(hogy Bethabarában-é, a Jordánon túl, amint a János ev. 1,28_kan 
van feljegyezve, — vagy más helyen ? . . . a történeti igazságot 
nem érinti), — megkeresztelte a megtérésnek keresztségére, nem 
azért mert Jézusnak erre szüksége volt, hanem azért, mert ez 
hozzá illett az igazság teljességéhez, amelynek betöltésére küldetett 
s egyszersmind ez a keresztelési tény adta meg a mennyeknek 
ország, eljövetelének tökéletes bizonyságát, mert az ég is meg-
nyilatkozott, az Istennek lelke is leszállott s az égi szózat is 
hangzott: ez az én szerelmes fiam, akiben én megengeszteltettem !... 

íme a Jézus és Keresztelő János közötti viszonynak egész 
történeti valósága, igazsága, jelentősége és fontossága, amelyhez 
csupán az tartozik még, hogy Jézus tett-e bizonyságot Keresztelő 
János világtörténeti szereplése s hivatása mellett? 

Ezzel is végezzünk, mert a kép teljességéhez, a történet igaz-
ságához hozzátartozik s attól nem maradhat, abból nem hiányoz-
hatik. De ezt már azzal kapcsolatban végezzük el, ami a próféta 
működésének eredményéről szóló számadásunkban foglal helyet, 
mert ennek mindenek fölött ott van helye, ahol a hatást és ered-
eredményt állapítjuk meg. 

Dr. Tüdős István. 



Magnus Aurelius Cassiodorius Senator isagogikai 
gyűjteménye. Tyconius: Liber de Septem regulis. 

Ez az első a sorozatban. Tyconius1) életrajzát megírta 
röviden Gennadius. (De viris illustribus, cap. XVIII.) A mit 
róla ezenkívül Augustinusnál, Cassiodoriasnál olvasunk, az 
inkább munkásságára vonatkozó bírálat, vagy j'övid meg-
jegyzés. Gennadius szerint afrikai (Afer) származású volt és 
Tbeodosius császár és fia idejében, tehát a 4. sz. második 
felében élt. Az idézett tanúk szerint tanult ember volt, az 
egyházi és világi tudományokban jártas, eszes és ékesen 
szóló, kinek csak az volt a bűne a katholikusok szemében, 
hogy donatista volt. Augustinus megjegyzése: „Hominem 
fuisse et acri ingenio praeditum et uberi eloquio, sed tamen 
Donatistam"*). Donatistasága afrikai származásával és éle-
tével függ össze. I t t keletkezett , Karthagóban, az a nagy 
hullámokat vert mozgalom, mely a kath. egyház laza fegyel-
mével szemben szigorút sürgetett . A donatistálc (Donatus 
püspökük után neveztetve igy) a kath. egyház hiveit igaz 
keresztyéneknek, „tiszták -nak, (mint magukat nevezték), 
nem ismerték el, ezért a hozzájuk térőket újra keresztel ték; 
a ka th . papok egyházi cselekményeit érvényteleneknek nyil-
vánítot ták, a bűnösöket kiközösítették s csak szigorú bűn-
bánat után vették vissza. Majd mikor az egyház ós az állam-
hatalom ellenük fordult, a mozgalom politikai szint is nyert. 
Az üldözésre üldözéssel feleltek és az államnak az egyházi 
ügyekbe való beleszólási jogát tagadták. Voltak azonban 
mérsékeltebb i rányúak is, ezek közé tartozott Tyconius is, 
ki az egyházat az egész emberiség számára rendelt egye-
temes üdvintézménynek tartván, annak üdvszerző hatályát 

') A név orthographiája bizonytalan. Tichonius, Tychonius, Ticonius, 
Tyconius és Thiconius alakokban fordul elő. Ezek közül legújabban Schanz 
a Geschichte d. röm. Litt. IV. 1.-ben (Müller J. Handbuch d. cluss. Altertums-
wissenschaft-jában) Tyconiust fogadta el hitelesnek. Őt követem a név Írá-
sában, bár Gallandi (Bi'bliothcca Veterum Patrum, tum. VIII. 1772.) és Migne 
(Patrologia, !om. XVIII. J848.) kiadása, melyeket használtam, (az utóbbi csak 
lenyomata az előbbinek) Tichonius Afernek irják. 

' ) Contra Epistolam Parmeniani I. 1. 
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nem tet te egyes tagjainak erkölcsi állapotából függővé. 
Lehetetlennek tartá, hogy Istennek az egyházra vonatkozó 
Ígérete egyesek bűnei által megüresíttessék, vagy hogy az 
egyház egységében idegen bűnök megszeplősítsenek valakit. 
Ezért állást foglalt az átlépők ujrakeresztelése, valamint a 
novatianismus túlságos szigorúsága ellen, melynél fogva a 
bűnösöket még vezeklés árán sein vet ték vissza az egyházba. 
És volt hozzá erkölcsi bátorsága, hogy e felfogásának nem-
csak a katholikusokkal, hanem a donatistákkal szemben is 
nyíltan kifejezést adjon. Ez iránya a kath. egyház részéről 
némi rokonszenvet biztosított neki, mint Augustinus meg-
jegyzéseiből is látszik: „Tyconius, homo communionis 
vestrae . . . ., qui magis contra vos pro ecclesia catholica 
scripsit, f rus t ra se ab Afroruin, quasi traditorum communione 
secernens"!). „Contra Donatistas invictissimo scripsit, cum 
fueri t Donat is ta ; et illic invenitur absurdissimi cordis, ubi 
eos non omni ex parte relinquere voluit"·). Épen azt veti 
szemére, hogy bár felismeri az egyház egyetemes, az egész 
földkerekségre kiterjedő rendeltetését, mégis az alrikai 
keresztyéneknek ez egységes közösségből való kiszakitását 
támogatja3) . A donatisták szigorúbb iránya azonban elítélte 
s árulónak bélyegezte Tyconiust ez engesztelékeny maga-
tar tásáért , bár ő a donatismushoz, mint az egyház szigorú 
erkölcsének őréhez őszintén ragaszkodott a kath . egyház 
elvilágiasodásával szemben. Parmenianus, a donatista püspök 
előbb levélben4) igyekezett őt kapacitálni és megjavítani, 
majd zsinatukkal kárhoztatás alá vettet te. 

Gennadius De bello intestino ős Expositiones diversarum cau-
sarum cimű, ma már elveszett műveit említi, melyek szintén a 
felekezetében dúló nagy vitába szóltak bele mérséklőleg, mint 
részint a címből, részint Gennadius megjegyzéséből t u d j u k : 
In quibus ob suorum defensionem antiquarum meminit syno-
dorum. Említi még egy harmadik, szintén elveszett munká-
j á t is, az Apokalypsishez írt kommentár já t , (3 könyvben), 
melyet Cassiodorius, mint láttuk, ismert s könyvtárába 
helyezett5), mely még a 9. században is megvolt egy régi 
könyvtári katalógus szerint Szt. Gallenben6). Tai'talmát, 

') Augustini epistola ad Vincentium Rogatistam c. X. 
') De doctrina Christ. III. 30. 
3) Contra Epistolam Parmeniani. I. 1. 
4) Erre a levélre irta később Augustinus fentebb már idézett cáfoló 

iratát három könyvben, melyből T. irányát és sorsát megismerhetjük. 
5) Tyconius etiam Donatista in eodem volumine quaedam non re-

spuenda subiunxit, quaedam vero venenosi dogmatis sui faeculenta permiscuit. 
Inst. d. litt. IX. 

β) Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn. 1885. Expositio 
Tichonii donatistae in apocalipsim vol. I vetus cimen. Közölve Schanz fön-
tebb idézett róm. irodalomtörténetében. 
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irányát ma részint a belőle készült későbbi kommentárokból 
ismerjük, részint Augustinus egy megjegyzéséből1) részint 
Gennadiusnak rövid, de a fődolgokat mégis összefoglaló kivona-
tából, mely szerint az Apokal.-t egészen szellemileg értelmezte, 
(nihil in ea carnale, sed totum intelligens spiritale). Ε spiri-
talis felfogás mellett is az angyaloknak testi létet tulajdoní-
tott , (angelicam S t a t i o n e n ! corpus dixit esse), viszont azonban 
az igazak fel támadása után a földön remélt ezeréves biro-
dalom iránt kételyét fejezte ki s a kettős testi feltámadást 
is, t. i. az igazakét és bűnösökét, kétségbe vonta s e meg-
különböztetést úgy értelmezte, hogy az igazak első feltáma-
dása nem egyéb abban az időben, mint a bűn halálából a hit 
által való megigazulásuk és a keresztség által örök életre 
ju tásuk. Csak egy testi fel támadás lesz, de az általános, 
melyben rősztvesz minden ember, még az időtlenek és nyo-
morékok is. 

Csak a negyedik műve marad t meg, mely 370 után 
keletkezett , ilyen cimmel: Liber de septem regulis, melyről 
Gennadius igy emlékezik meg: „Composuit et regulás ad 
investigandam et inveniendam intelligentiam scripturarum 
octo, quas uno volumine conclusit". Hogy a szabályok szá-
mát 8-ra teszi, ez valószínűleg a munka nem ismeréséből 
származó egyszerű tévedés, melyet nemcsak a cimből iga-
zíthatunk ki, hanem Augustinus világos előadásából is, ki 
csaknem kor tá rsa volt Tyconiusnak s művét a hét fejezet 
szerint részletesen ismerteti és bírál ja aDe doctrina Christiana 
III. könyvében. 

„Fecit librum — mondja ismertetése elején Augu-
stinus — quem Regularum vocavit, quia in eo quasdam sep-
tem regulás exsecutus est, quibus quasi clavibus divinarum 
Scripturarum aperirentur occulta". Közli aztán a 7 szabályt. 
Ugyanezt lát juk továbbá Isidorus Hispalensisnek (7. sz.) 
világos kivonatából, melyet De septem Regulis cim alatt 
közöl a Sententiarum lib. I. 19-ben e rövid bevezetéssel: 
-Septem esse, inter ceteras, regulás locutionum sanctarum 
Scripturarum, quidam sapientes dixerunt". Ο tehát a ki-
vonatolt mű szerzőjét már nem ismerte. — A munkát , úgy 
látszik, röviden csak Regulae vagy Liber Regularum-nak 
nevezték. 

Bevezető soraiban munkája célja és ér teke felöl igy 
nyilatkozik a szerző: „Szükségesnek tar to t tam mindenek 
előtt, mik nekem ilyeneknek látszanak, a Szabályok 

1) De doctr. Christ. III. 30: . . . . in Apoealypsi Johannis quaerit , 
quemadmodum intelligendi sínt angeli ecclesiarum septem, quibus scribere 
jubetur, et ratiocinatur multipliciter et ad hoc pervenit, ut ipsos angelos 
intelligamus ecclesias. 
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könyvecskéjét megírni ős a rejtélyek törvényeit, mintegy 
kulcsokat és ablakokat megalkotni. Vannak ugyanis bizo-
nyos mystikus szabályok, melyek az egész törvénynek re j -
tekeit birtokukban t a r t j ák ós az igazságnak kincseit né-
melyek előtt lá thata t lanokká teszik. Ezen szabályoknak 
tana ha irigység nélkül elfogadtatik, miként közöljük, min-
den zárt hely megnyílik és homályos dolog megvilágosul, 
hogy a ki a prophetiának egész erdejét bejárja, ezen sza-
bályok által bizonyos módon a világosság ösvényein vezet-
tetve az eltévedéstől megóvassék". A szerzőnek ez önérzetes 
szavait, melyekben reguláit kissé túlbecsüli, kellő ér tőkökre 
szállítja le Augustinus : „Ezek ugyan, ha figyelmesen meg-
vizsgáljuk őket, a mint kifejti , nem kevéssé segítenek az 
isteni beszédek rejtekeibe való behatolásra, de mégsem 
lehet mindent, a mi nem könnyen érthetőleg van megírva, 
ezen szabályok által felfedezni, hanem más egyéb módokon, 
melyeket ezen hetes számba annyira nem foglalt bele, hogy 
ő maga sok homályos dolgot megfejt, a melyekben ezen 
szabályok közül egyet sem alkalmaz, mivel nem is szükséges." 
Például hozza fel a hét gyülekezet angyalainak fentebb 
idézett értelmezését az Apokalypsishez irt kommentárjából 
s aztán igy fo ly ta t ja : „0 azonban, midőn ezeket mintegy 
szabályokúi ajánlja, oly soka t tulajdonított nekik, mintha 
mindent, a mit a törvényben, azaz a szentiratokban homá-
lyosan mondva találunk, ezek ismerete és alkalmazása által 
meg bírnánk ér ten i ' . — „Ha ezt mondta volna: Vannak 
bizonyos myst ikus szabályok, melyek a törvénynek némely 
re j tekei t t a r t j ák hatalmukban", (quae nonnullos legis reces-
sus obtinent), vagy legalább: a melyek a törvénynek nagy 
re j tekei t t a r t j ák hatalmukban (quae legis magnós recessus 
obtinent), nem pedig, a mit mond: az egész törvénynek 
re j tekei t (universae legis recessus); és ha nem mondta 
volna, hogy minden zárt hely megnyílik (clausa quaeque 
patefient), hanem csak: sok zárt hely megnyílik (clausa 
multa patefient): igazat mondott volna ós azáltal, hogy oly 
tüzetes és hasznos munkájának többet tulajdonít, mint a 
mennyit maga a valóság kiván, olvasóját ós megismerőjót 
csalárd reménybe nem r ingat ta volna. Ezt azért tar to t tam 
szükségesnek megmondani, hogy magát a könyvet olvassák 
ugyan a tanulmányozók, mert igen sokat segít az í ratok 
megértésére nézve, de ne reméljenek tőle annyit, a mennyit 
nem adhat. Csak ovatosan olvassák, nemcsak bizonyos dol-
gok miatt, melyekben mint ember tévedett, hanem főként 
azok miatt, miket mint donatist.a eretnek mond". 

Igy szól Augustinus. Most pedig tekintsük át mi is e 
regulákat egyenként. 

Az L-nek címe: De Domino et corpore eius. Az Úr a 
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Krisztus, testo pedig az egyház. A kifejezés tehát egészen 
bibliai. Azt magyarázza, hogy a fej és a test, azaz Krisztus 
és az ekklesia néha egy személyben jelenik meg, azért ne 
akadjunk fenn ra j ta , ha a fejről a testre, vagy a testről a 
fejre megy át a beszéd és még sem tér el egy és ugyanazon 
személytől, tehát külsőleg semmi sem muta t j a az átmenetet. 
A ratio muta t j a meg, melyik rósz melyikre illik. Ezt hosz-
szasan il lusztrálja példákkal.. Az olyan idézetekben, minő 
pl. az Ef. 4,15.16. Kol. 2,19.-ből vett, melyekben a szöveg 
való értelme szerint is Krisztusról, mint főről, az ekklesiáról, 
mint testéről van szó, e bizonyítás könnyen megy. De mikor 
a Jes. nevezetes 53. fejezetében, melyben a szenvedő Messiás 
typusa van megrajzolva szerinte is, a 10. versben már át-
menetet lát a főről a testre s az ott mondot takat az egy-
házra vonatkoztat ja , ebben nemcsak a hagyományos felfo-
gástól tér el, hanem a szöveg valódi értelmétől is. Még 
helytelenebb, mikor a Jes. 61, l0 .-ben és Apok. 18,23.-ban 
említett vőlegény és menyasszony ala t t Krisztust és az 
egyházat é r t i ; avagy a Jes. 45, x-ben a görög szövegben 
(LXX) Κύρω helyett χνρίφ-t olvasva a Kyrosról szóló prophetiát 
a Krisztusra, a 3. verset pedig már (egybevetve az 1. Kor. 
2, g-cel) az 6 testére, t. i. az egyházra vonatkoztat ja . Nem-
csak hogy szótválasztja, mint szokta, az összetartozókat, 
hanem későbbi gondolatot visz be a Deuterojesajah szöve-
gébe s a történeti vonatkozásnak még az árnyékát is el-
enyészteti. 

Ezeket a ratio segélyével hozta ki. Vannak azonban 
esetek, melyekben ez a ratio kevésbbé fénylik s ekkor az 
Isten nagyobb kegyelmére van utalva. Ennek világánál 
magyarázza ki a Mt. 26,64. és 24,30.-ból, hogy itt Krisztusnak 
ket tős eljöveteléről van szó, t. i. először testének, azaz az egy-
háznak eljöveteléről, aztán az ő személyes megjelenéséről, 
holott az egész idézett szöveg egyformán a parúsiára és 
ennek jeleire vonatkozik. Hogy mennyire nincs érzéke a 
biblia történet i vonatkozásai iránt, mu ta t j a a 2. Thess. II. 4. 
magyarázata . Ε vers όντιν.είμενος-Ά (ellenszegülő), ki magát 
Isten gyanánt imádtat ja Isten templomában, nyilvánvalólag 
a római császár. Ő pedig igy magyarázza: „Qui dicitur Deus, 
ecclesia est, quod autem colitur, Deus summus est. Ut in 
templo Dei sedeat, ostendens se, quod ipse sít Deus, id est, 
quod ipse sit ecclesia. Quasi diceret : In templo Doi sedeat, 
ostendens se, quod ipse sit Dei templum. Aut in Deo sedeat, 
ostendens se, quod ipse sit Deus". Épigy félreérti Dánielnek 
Antiochus Epiphanesre vonatkozó szavait (11,36). Szóval 
erőszakos módon viszi bele a páli, különösen az Efez. és 
Kol. levelek e gondolatát az egész bibliába, a mi hermeneu-
tika! képtelenség. 
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A II. regula címe: De Domini corpore bipartito. Ebben 
azt magyarázza a szerző, hogy az Úr teste, azaz az egyház 
két részre u. m. jobb és bal oldalra, azaz jókra és rosszakra 
oszlik, benne e két elem ismerhető fel, anélkül, hogy ezek 
az egy testületben különösebben meg volnának különböztetve. 
Csupán az értelem ismeri fel, hol melyikről van szó. De ezt 
a megkülönböztetést meg kell tenni, mer t az í rásnak az 
egyházra vonatkoztatot t helyei csak akko r adnak igaz értel-
met. „Sicut enim, ut supra dictum est, a capite ad corpus 
ratione sola videtur, ita a par te corporis ad partém, a dextra 
ad sinistram, vei a sinistra ad dextram reditus in supradicto 
capite claret". Ε cimre nézve megjegyzi Augustinus, „hogy 
nem igy kellett volna nevezni. Mert nem az Úr tes te az 
valóban, mely nem lesz örökké δ vele; de ezt kellett volna 
mondani: az Úr igaz és elegyes testéről, (De Domini cor-
pore vero atque permixto)1), vagy: igaz és színlelt testéről, 
(aut, vero atque simulato), vagy más effélét, mivel nemcsak 
örökre, de most sem mondható a képmutatókról , hogy ő 
vele vannak, jóllehet az δ egyházában látszanak lenni. Ezér t 
ezt a regulát igy is lehetet t volna címezni: de permixta 
Ecclesia". Az egyháznak ezt a kétféle elemét keresi az <5-
és ú j szöv.-ből vet t példáknak egész csoportjában, a zsidók-
ban, (Jes. 42, , 6 - 1 7 ; 5 - 8 · 3 7 - 2 8 ; J 4 4 ) 2 1 - 2 2 · )

 a gondos és 
hanyag szolgában, (Luk. 12,43 . s köv. Mt. 24, 46 • s köv.) az 
Énekek-éneke Sulamitjában stb. Ennek (I.B.) e szava i t : 
„Barna, de szép vagyok én, mint a Kedár sátrai ós Salamon 
sátrai" (Fusca sum et speciosa, ut tabernacula Cedar et 
pelles Salomonis) egyenesen a Krisztus kétrészreosztot t tes-
tére vonatkoztatja. A „fusca, ut tabernacula Cedar" az egy-
ház hitvány, szolgai elemét jelöli, a „speciosa, u t pelles 
Salomonis" pedig tiszta, királyi részét. De azért mindket tő 
együtt, egyidőben az egyházhoz tartozik. Hasonló erőszakos 
szétválasztását lá t juk az összetartozóknak a Róni. 11, , 8 
értelmezésében. („Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek 
ti érettetek, a választásra nézve azonban szeretet tek az 
atyákért"). Ε hely mutat ja , hogy egyugyanazon test j ó is, 
rossz is. De szerinte nem ugyanazok a kedveltek, a k ik az 
ellenségek. Hasonló példákkal illusztrálja tovább, hogy mi-
kén t található meg az á tmenet ugyanazon személyekre vonat-
kozó összefüggő helyekben is egyik részről a másikra . 
Augustinus megjegyzi, hogy e szabály az olvasótól éberséget 
kiván, én azonban úgy találom, hogy, a mint T. alkalmazza, 
inkább nagyfokú képzelődóst. 

E g y é b k é n t e r e g u l á n a k a z a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e , h o g y 
a z e g y h á z i g a z i é s l á t s z ó l a g o s k e r e s z t y é n e k b ő l á l l , a b i b l i a 

») h i d o r u s Hisp. igy is idézi . 
Theol. Szaklap. V. é r f . g 
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szerint is, a valóság szerint is igaz. Hasznos is volt, inert 
türelemre inte t t s csillapitólag hatott a novatianusok ós 
donatisták túlzásaival szemben. 

A III. regula igy hangzik; De promissis et lege. 
Augustinus megjegyzi, hogy lehetett volna igy is címezni : 
Do spiritu et littera, sőt igy i s : De gratia et mandato1). Ε 
fejezetben, mikén t a felsorolt címekből látni lehot, azt bizo-
nyítgatja, — főként a Róm. és Gal. levél alapján, — hogy 
nem törvény, hanem hit á l ta l igazulunk meg, s ezáltal nyer-
j ü k az ígéretet, de azért azok között is, kik a törvényt 
cselekedték, voltak, kik megigazultak. „Auctoritas divina 
est neminem aliquando ex operibus legis justificari potuisse. 
Eadem auctori tate firmissimum est non defuisse, qui legem 
facerent et justif lcarentur". Az ígéret ós a törvény közt levő 
ezen ellenmondást akar ja tehá t elenyesztetni. 

Hivatkozik evangeliumi helyekre, melyekben igaz zsidók-
ról van szó : Ján. 1,4 8 .(Natanael)Luk. 1,6. (Zak. és felesége). Luk. 
2,25 .36 . (Simeon ős Anna). Mt. 9,1S., mely igazak léteiét fel-
tételezi. És ki v á l h a t n a kétségbe, hogy Mózes és a prófé ták 
igazak vol tak? És hivatkozik Pálra, Fii. 3,6 , főként pedig a 
Róm. 8,9. és Gal. 5, l 8-ra. A Róm. 8,9.-ből világos — úgy-
mond, hogy Isten ós Krisztus lelko ugyanaz. A prófétákban 
és szentekben Isten lelke lakozott, tehát Krisztusé is, e 
szerint nein vol tak testben. Ugyanez derül ki a Gal. 5,1 8-ból 
i s : Ha a lélektől vezéreltettek, nem vagytok törvény alatt . 
A prófétákat és szenteket Isten lelke haj tot ta , tehát nem 
voltak törvény alatt . Mikor Krisztus eljött , hirdette a hitet 
azoknak, kik közel és távol valának, azaz Izrael bűnöseinek 
ós a pogányoknak. Izrael igazai azonban a hitből csak ugyan-
azon hitre h iva t tak . Mert ők tulajdonképen mindig ehhez 
tartoztak. Ők ugyanis Ábrahám igazi szellemi gyermekei, 
kik nem tes t szerint, hanem az ígéret szerint születtek, 
melynek a hi t a feltétele. Ábrahámnak e szellemi magva 
sohasem szakadt meg Izsáktól Krisztusig. Ehhez tar toz tak 
tehát amaz ó-testamentumi igazak. — Szól a két szövetség 
viszonyáról, szintén a Gal. levél alapján, Hágár ós Sára 
allegóriájával kapcsolatban. Ott van kezdettől fogva mind-
két testamentum, de a körülményekhez képest egyik a 
másiknak neve alatt re j tőzöt t ós rej tőzik. Miként tehát 
akkor az ó-testamentum alat t rejtőzött az új , azaz a kegye-
lem, úgy most is az u j birtokában nem hiányoznak a szolga-
ságnak fiai sem. 

Ε dogmatikus fejtegetéseiben nagyobb tárgyszerűséget 
és világosságot találunk, mint az előzőkben. Augustinus is 

*) Isidorus Hisp. itt ia Aug. javas la ta szerint idézi a cimet: De littera 
et spiritu, id est, de lege et gratia. 
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csak azt az állítását kifogásolja és igazítja ki, és pedig mél-
tán, mely szerint a cselekedetek Istentől adatnak nekünk 
hitünk jutalmául , maga a hit azonban nem Istentől, hanem 
önmagunktól van. Ezzel szemben Augustinus, ki épen e 
kérdésben csatázott életre-halálra a pelagianusokkal, az Ef. 
6,23-ra és Fii. 1,29-re hivatkozva bizonyítja, hogy mindket tő 
Isten ajándéka. 

A IV. regula: De specie et genere, a fajról ós nemről, 
a különösről ős általánosról szól, melyben azt bizonyítja, 
hogy gyakran a mi in specie mondatik, in genere ér tendő 
és viszont. Bevezető soraiban ezt a magyarázatát a d j a : „A 
fajról és nemről szólunk, nem az emberi bölcseség rhetorikai 
jelessége szerint, melyet, a ki mindenkinél inkább tehet te 
volna, (Pál ap. 1. Kor. 2 , 1_ 4 . ) nem hirdetett , hogy a Krisztus 
kereszt jé t hiábavalóvá ne tegye, ha a beszéd segítségére és 
díszére szorulna, mint a valótlanság. De szólunk az égi böl-
cseség titkai szerint a Szentlélek tanítása mellett". Ez pedig 
gyakran a fa j alá rejti a nemet, pl. a régi Jerusalem alá az 
egész ekklesiát, vagy épen egy tagban foglalja össze az 
egész testet egyházat, pl. Salamonban. De nemcsak a szó 
alakja, hanem a különféle elbeszélés is elrejti sokszor az 
értelmet. Gyakran össze van keveredve a fajjal a nem, vagy 
viszont. Mig ugyanis a fa j ról beszól, úgy megy át a nemre, 
hogy az á tmenet nem látszik azonnal világosan, sőt úgy fűzi 
a szavakat, hogy mindkettőre illenek, mig végre lassanként 
túllépi a fa j ha tárá t és az átmenet világossá lesz a nemre, 
vagy esetleg viszont a nemről a fajra. Néha az elbeszélés 
mindkettőre illik, úgy hogy sem a fa j t nem lépi túl, sem a 
nemet nem mellőzi. 

Röviden : synekdocheval van dolgunk, mint Augustinus 
idevonatkozó magyarázatából is l á t juk : „Tyconius negyedik 
szabálya : de specie et genere. Igy nevezi azt, species a la t t 
érteni akarván a részt, genus alatt az egészet1), melynek 
része az, melyet speciesnek nevez, mikén t minden egyes 
állam része a nemzetek összességének. Ez t nevezi ő species-
nek, genusnak pedig az összes nemzeteket". Megjegyzi még, 
hogy itt nem alkalmazandó a megkülönböztetésben az a 
subtilitas, a melylyel a dialektikusok taglalják, mi különbség 
van a rész (pars) ós a faj (species) között . 

Vigyázni kell nagyon az olvasónak, int Augustinus is, 
mikor az irás úgy megy á t a speciesről a genusra, hogy 
látszólag még mindig a fa j ró l beszól, hogy ne keresse a 
speciesben azt, a mit a genusban lehet jobban és biztosabban 
megtalálni. 

') Tehát a synekdochenak egy közönséges f a j a , »per quam, m o n d j a 
Isidorus H., pars p ro toto et totum pro parte accipitur«. 

8* 
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Tyconius példái közül lássuk pl. az Ezechiel 36. fejeze-
téből vettet. A 16—22. verset, melyekben Jahve fenyegotóse 
olvasható a bűnbemerült Izrael ellen, a speciesre, azaz a 
nép egy részére vonatkoztat ja , vagy mint Augustinus mondja 
magyarázólag: „de illa domo Israel, de qua dicit Apostolus: 
Videte Israel secundum carnem (1. Kor. 10,18.), quia haec 
omnia carnalis populus Israel et fecit et passus est". De 
midőn a 23—24. ν. vigasztaló szavait idézi, előre bocsát ja 
Tyconius: illic incipit jüngere genus, Augustinus pedig 
figyelmezteti az olvasót, hogy figyelje meg, miként lépi át 
a speciest s kapcsolja hozzá a genust. A 25—29. v. előt t 
pedig, melyekben Isten t isztulást s boldogságot igér népének, 
megjegyzi Tyconius: aperte excedit speciem. Augustinus 
pedig hozzáteszi: Ez az ú j tes tamentumról jövendöltetik, 
a melyhez nemcsak Izrael maradéka tartozik, hanem a többi 
nemzetek is, melyek igértet tek az δ a tyáiknak, kik a mi 
a tyáink is. Az újjászületésnek keresztsége igértetik itt, mely 
mos t az összes nemzeteknek adatik. Igy nyer tehát az ó-testa-
mentumi jövendölés az egyházra való vonatkozást. Végre a 
29—38. versek idézésekor, melyekben bizonyos korholás 
mellet t nagy áldás helyeztetik Izrael számára kilátásba, ezt 
jegyzi meg Tyconius: Attingit speciem, non tamen relinquens 
genus. Igy különböztet tet ik meg — mondja Augustinus — 
a szellemi Izrael a testi Izraeltől ; de a prófétai mélység, 
midőn arról, vagy ahhoz szól, t i tkon á tmegy erre, ós midőn 
már erről, vagy ehhez beszól, még mindig amarról, vagy 
amahhoz látszik szólni, nem irigyelve tőlünk mintegy ellen-
ségesen az i ra tok értelmet, hanem gyakorolva orvosilag a 
mienket. — Ε magyarázat elég elmés, a ba j csak az, hogy 
i t t is többet lá t a szövegben, mint a mennyi tényleg van 
benne. Ügy a korholás ős büntetés, mint a vigasztalás és 
áldás ott az egész Izráelnek szól, nem egy részének, még 
kevésbbé a keresztyénségnek. Hasonló módon kezeli a többi 
példát is. 

Az V. regula : De temporibus, vagyis a bibliában elő-
forduló időkről szól, melyeknek mennyisége vagy per synec-
d o c h e n , v a g y való számok (legitimi numeri) szerint ér tendő. 
A S y n e k d o c h e t rópus szerint a k e v e s e b b a t ö b b , a rész az 
egész h e l y e t t á l l h a t , v a g y megfordítva. Ily értelemben 
— mintegy ke rek számban — mondják az evangéliumok, 
hogy az Ür 3 nap és 3 éjjel maradt a halálban, jól lehet 
kevesebb ideig. (Mt. 20,18. Mk. 10,83. Luk. 18,32.) Ily érte-
lemben veendő az a 400 év is, a meddig Izrael Egyiptomban 
s z o l g á l t . ( G e n . 1 5 , l 3 . v . ö . E x . 1 2 , 4 0 - n e l ! ) 

A való számok (legitimi numeri) pedig „aut perfectionem 
sfgnificant, aut a parte to tum, aut simplicem summám", 
mondja Tyconius, a mi által azonban felosztását meglehe-
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tősen összekúszál ja . mert a legitimi numeri első két je len-
tése szintén a Synekdoche eseteivel esik össze. Pl. az Apok. 
1,4·!,. ben a bét lélek a bét gyülekezetet , t ehá t a te l jességet 
jelöli, úgyszintén a 119. zsolt. 164. versében: „minden napon 
hétszer, azaz mindig, dicsérlek téged", vagy a Dán. 7, , „-ben 
levő ezerszer ezer és t ízezerszer százezer a te l jessége t 
aka r j a az író szerint a ha tá rozot t számmal jelölni. Helyes, 
de akkor az egész kifejezés nem egyéb, min t Synekdoche, 
határozot t szám a bizonytalan helyett. 

Ilyen eo ipso azon példák legtöbbje is, melyekben a 
rész áll az egész helyett . Pl. Apok. 2 , 1 0 . -ben: lészen nyomo-
rúságtok tíz napig, azaz végig. A való számokon kivül is 
bármely időt bármely számban szokot t rövidíteni a szentírás. 
Pl. 1. Ján. 2, l 8 : utolsó óra, És. 6 1 , 2 : az Úrnak kedves esz-
tendeje . Néha nagyobb egységök kisebbek összetétele á l ta l 
fe jeztetnek ki, pl. Apok. l l , 3 - b a n évek napokka l 11,2-ben 
évek hónapokkal . Egy nap néha 100 óv, Apok. 1 1 , n . , a 
generatio is néha 100 év, Gen. 15, l 6 . , néha pedig csak 10 év, 
Baruch 6, 2 . A hármas szám néha a tizes, pl. Mt. 25 , l 5 . 
Luk. 19, l 3 . Néha egy nap 1000 év, ós ezt a Gen. 2 , 1 7 - te l 
bizonyítja, a hót első nap pedig hétezer év, a mit a Gen. 
2 , 2 . s -nak a Ján. 5 , 1 7 - te l való egybevetéséből hoz ki. 

A teremtés ha t napjában ugyanis az egyház lé trehozá-
sának 6000 esztendejét is lát ja . „Sicut enim istum mundum 
sex diebus opera tus est, ita mundum spiri tuálém, qui e s t 
ecclesia, per 6000 annos operatur , cessa turus die sept imo, 
quem benedixit, fecitque in aeternum". (V. ö. Barn. lev. 15-tel.) 
Az özönviz keletkezésének 40 napjával hozza összeköt te tésbe 
a pusztai vándorlás 40 óvót, Mózes, Krisztus bőjtölésónek 40 
napjá t stb. Igaza van August inusnak, hogy i t t nemcsak cbrono-
logiai kérdések, hanem más, a számokkal kapcsolatos dolgok 
megfej téséről is van szó. Ennek azonban csak reális, históriai 
felfogás mellet t lehetne ér téke. Itt azonban e különben igen 
fontos ős szükséges szabálynak alkalmazását is megront ja a 
szertelen allegorizálás. 

A VI. szabály c íme: De recapitulatio ne. A recapitulat io 
az e lmondot tak rövid összefoglaló ismétlése a beszéd közben, 
különösen a végén. I t t a mi i rónk inkább az előbbi ese t re 
gondol, melyben a beszéd folytonosan előrehaladónak látszik, 
jóllehet előbb már elmondott dolgokra tőr vissza. „Némely 
dolgok ugyanis úgy mondatnak el, mintha időrendben követ -
keznének, — mondja Augustinus, — vagy a dolgok össze-
függése szerint beszél tetnek el, jóllehet előbbi, mellőzött 
dolgokra vonatkozik t i tkon az előadás". A ra t ionak kel l 
felismerni, hogy itt nem az az összefüggés van a tényekben, 
melyet a szószerinti sorrend mutat , hanem recapitulatio van 
az előadásban. Ez tehá t egy közönséges rhetor ikai eset ós 
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szabály. Például hozza fel a Luk. 17, 29—s2"t> hol az Úr 
Sodorna pusztulásához hasonlít ja a parúsia napját s ehhez 
kapcsolja intését, hogy azon a napon senki se igyekezzek 
vagyonát menteni s gondoljanak Lót feleségére. JECz utóbbi 
vers a 29.-ben idézett tör ténet re utal vissza. Az Úr ez inté-
sében így recapitulál: illa liora (id est, tempore,) de ezalatt 
nem épen megjelenése időpontját, hanem az azt megelőző 
időt kell érteni. „Eadem quidem hora, sed in qua parte 
horae, rat ione agnoscitur". Ez példának elég hományos. 
Egészítsük ki az Augustinusnál felhozottak közül egy vilá-
gosabbal. A Gen. 2, 8_15 . először az Éden-kert plántálásáról 
s az embernek beléhelyezóséről szól röviden. Aztán mondja 
el annak a ke r tnek mindenféle fával, (az élet ós tudás fájával 
is), folyókkal, aranynyal, drágakövekkel való felékesítését, 
végül ismét az ember belóhelyezósét. Itt első tekintetre 
észrevehető a recapitulatio. Ez van a Gen. 11, ,_9-ben is a 

2ο· 3i· 32-"höz viszonyítva, mert csak a bábeli eset követ-
keztében tör ténik meg az elszéledés s állnak elő a nyelvek. 
Ilyen eset sok van a bibliában, azért e szabály jól alkal-
mazva csakugyan helyes és szükséges. 

A VII. regula De diabolo et corpore eias cimet visel, 
tehát megfelel az I.-nek (De Domino et corpore eius) A mint 
ugyanis Krisztus az egyház feje, mely neki teste s igy ő 
vele örök dicsőségben uralkodik, úgy az ördög az isten-
telenek feje, ezek képezik az ő testét s vele együtt mennek 
az örök büntetésre. Az átmenet a fejről a testre i t t épen 
azon ratio szerint ismerhető fel, mint amott. Mikor u. i. egy 
és ugyanazon személyről szól az irás, a ratio dönti el, mi 
vonatkozik a fejre, mi a testre. A mit az ördögre mond az 
irás, gyakran nem ő rá magára, hanem inkább az ő testére 
vonatkozik, (synekdoche), melyhez nemcsak azok tartoznak, 
kik határozottan az egyházon kivül állanak, hanem olyanok 
is, kik ideiglenesen az egyházban vannak, mig meghalnak, 
vagy polyvakónt a szórólapáttal elválasztatnak a gabonától. 
Például hozza fel Esaiás 14, i2-2re t ,> melyben a próféta jós 
lelke már lá t ja a babyloni hatalom bukását s Izrael szaba-
dulását. í rónk pedig a babyloni hatalomban az ördög (Lucifer) 
képviseletét ós bűnhődését látja. Ez a birodalom királyával 
együtt az ördög teste. Együt t képeznek egy egészet. Erre 
vonatkozik a 12. v.-ben az égből való leesés, mig a leveretés 
inkább a testre. Az ég az ekklesia. A 13. v. ta r ta lmát az 
ördög igéri magának. A magas hegy, az ő testet jelképezi, 
ez az északi hegy, vagy a Seir. Az Úr teste, az ekklesia is 
hegyen lakik, de a déli hegyen, vagy a Sionon. Dél tehát az 
Úr része, (Énekek-én. 1, e.) észak pedig az ördögé, (Jóel 2, 20.) 
de mindegyik kiterjed az egész világra. A 14. 15. az ördögre 
vonatkozik, a 16 az egész testre, királyra ós népére, a 17. a 
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királyra, a 18. a szentekre, a 19—21. ismét az ördögre, ki 
— miként Krisztus — azonosítja magát övéivel s bennük 
veretik le. A ratio muta t ja meg tehát, mondja a magyarázó, 
mit melyikre kell érteni. Mesteri összebonyolitása a tárgyalt 
rész sima fonalának! S ezt ő magyarázatnak képzeli. Fel-
hozza például a konkolyhintő ördögöt is, ki szintén ember 
testében jelenik meg. (Mt. 13, 2s· 39·) S ez épen jó alkalmul 
szolgál annak a nagy különbségnek szemléltetésére, mely az 
evangeliumi allegória világossága és a mi magyarázónk 
homályba burkoló allegorizálása közt mutatkozik. 

Az elmondottakból világos, hogy e mfí nem irodalom-
történet (isagogika), hanem hermeneutika, azért mint ilyent 
kell bírálnunk. Cassiodorius bevezetésül ajánlotta a szent-
írás tudományos tárgyalásához. Bevezetésnek lehet bevezetés, 
mely sokat mondó s épen ezért ezen jellemző szó akkor 
még nem volt lefoglalva a bibliai tudományok egy specialis 
ágára. Tyconius e munka tanúsága szerint a bibliában igen 
jár tas férfiú volt s amennyire életét és munkásságát ismerjük, 
főtevékenysége és ereje az írás tanulmányozásában állott. 
De egyben igazat kell Augustinusnak is adnunk, hogy e 7 
szabály nem elegendő arra a célra, melyre készült s nem 
volna elegendő e számnak kétszerese, vagy háromszorosa 
sem, még akkor sem, ha nem oly szűkkörű s nem oly túl-
nyomóan egyoldalú, dogmatikai és stilisztikai vonatkozású 
volna is. Hogy a bibliaolvasó a szöveget megérthesse, arra 
nem néhány partialis szabály, hanem sokoldalú ismeret 
képesiti. 

De nemcsak nem elegendő 0 hót szabály, hanem nem 
is helyes Írásmagyarázati módszer szerint keresi a szöveg 
értelmét. Pedig e munka kísérlet akar lenni egy rendszeres 
hermeneutika megalkotására. A szerző belátta, hogy a biblia-
magyarázat körül elkövetett tömérdek visszaélésben valami 
határozott irányelvekre van szükség, melyek szabályozzák 
az egyéni tetszést és a képzelet szabad csapongását. Két 
iskola és i rányzat küzdöt t ekkor e téren egymással: egyik 
az alexandriai, a másik az antiochiai. Ez utóbbiról majd alább 
lesz szó, az alexandriait azonban már Cassiodorius exegetikai 
művei tárgyalásánál úgy ismertük meg, mint e visszás írás-
magyarázatnak terjesztőjét . Alapja az alexandriai vallás-
bölcselet, mely a keresztyén hit igazságait a platói-philói 
philosophia eszméivel támogat ta s ezáltal az akkori mű-
veltség előtt annál elfogadhatóbbakká tenni igyekezett. Ebből 
fakadt speculativ és mystikus jelleme, mely úgy theologiá-
jában, mint exegesisében kifejezésre ju to t t . Nagy appara-
tussal dolgozott. Gondoljunk csak Origenes liexaplájára! De 
nem a szószerinti értelem érdekelte, miként az antiochiai 
iskolát, hanem a benne rejlő allegorikus-mystikus, melynek 
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amaz csak külső burka. Már Plató s követői allegoriailag 
magyarázták Hómért s a népvallás mythoszait, Philo s a 
rabbi theologia, valamint az új-testamentum írói az ó-testa-
mentumot. Most az alexandriai iskola, különösen Origenes 
hatására, e módszert a legnagyobb túlzással alkalmazta a 
bibliára. Origenes hármas, u. m. betűszerinti, tropikus és 
myst ikus értelmet talált benne. Az elsővel csak ott éri be, 
hol a szöveg szószerint is teljesen kielégítő és méltó értelmet 
ad. Ezt a psychikusok is megértik. Más esetben — s az ő 
theosophikus felfogása mellett ez a gyakoribb — allegorikus, 
mystikus értelemben magyarázandó, a mi csak a pneumati-
kusoknak való. Ez természetesen a saját eszméinek bevitelét 
jelentet te a szentirásba.3) 

Ε módszer szerint mindent ki lehetett magyarázni a 
bibliából, melynek hitele igy teljesen tönkrement volna, ha 
nem lép fel a másik irányzat, az antiochiai iskolában, mely 
az Írásmagyarázatot teljes józansággal a grammatikai-hi-
stóriai alapra fektette, mely minden képzeleti csapongást ós 
speculatiot kizárt. 

Tyconius e munkában az alexandriai iskola hatása alatt 
áll. Túlnyomóan az ó-testamentummal foglalkozik, melybe 
azonban beleviszi kora dogmatikai gondolatait. Krisztust s 
az egyházat látja allegorizálva a zsidó nép történetében ós 
irodalmában is. Neki az egész irás homogen, történeti vonat-
kozással, szövegbeli összefüggéssel keveset törődve, sokszor 
a puszta kifejezésbeli hasonlóság elég a legtávolabbiak össze-
kapcsolására, vagy esetleg az összetartozók szétválasztására 
is. Ez pedig ellenkezik a hermeneutika elemi törvényeivel, 
melyek szerint a hermeneuta az illető iró álláspontjára s 
eszmevilágába helyezkedjék, csak az ő gondolatait tolmá-
csolja, semmit azokba bele nem magyarázván. Ez pedig 
nyelvi és tárgyi megértés ós megértetés által történik. Ε 
szempontokból tekintve Tyconius reguláiban kevés a prak-
tikusság, exegesisében pedig a hűség és igazság. 

Latinsága tiszta, de stílusa nagyon tömör és homályos. 
Nehézkességét még fokozza a nagy terjedelemben idézett 
Vetus Latina elütő nyelve. 

Marton Lajos. 

') Lásd Kihn, Theodor ν. Mopsuestia und Juniiius Aí'ricanus 6 a kör . 1. 



Az egyéniség és a személyiség az Ujtestamen 
tumban. 

Midőn igy az érzéki ember és a belső ember mögött, (a 
mely utóbbival a vovg rokonszenvezik) — megtaláltuk a szívben 
az ember Énjét: ellenkezésbe jutottunk azokkal, a kik az ember 
Énjét Pál apostolnál a πνεύμα-ban keresik. Álláspontunkat jelez-
tük ugyan e nézettel szemben: mégis tekintettel a 71 νεύμα 
fogalmának nagy jelentőségére Pál apostol rendszerében s arra, 
hogy az egyéniség és személyiség mibenlétének kérdésére a 
πνενμα tannak közelebbi ismerete nélkül nem felelhetünk — be-
hatóbban foglalkozunk e tannal. 

A kérdés kulcsát Pál apostol világnézetének központi tapasz-
talati tényében keressük: megtérése tényében. — Krisztus meg-
jelent Pál apostol lelkében, bensejében (έ>· ηιοί Gal. 1,16) és 
pedig mint tényleg feltámadott, a kit látni lehet, de csak a benső 
szemmel, a πνενμα-nak megfelelő δόξα alakjában. Kísérői az 
Actorum szerint nem láttak semmit. Igen természetesen, mivel a 
psychikus ember a szellemit nem képes felfogni (I. C. 2 4 . J 5 stb.); 
sőt még a νο~ς is szemben a nvevua megnyilatkozásával termé-
ketlen, meddő, mit sem produkál (I. C. 14, í4). Csak is a szellem 
fogja fel a szellemit; csakis az Istentől származó szellem ismerhet 
fel szellemieket, csak ez kutathatja még az Istennek mélységét is 
(I. C. 2,jo-ti); csak szellemiekkel Ítélhetünk szellemiek fölött 
(I. C. 2,1S). — A Pálnak megjelent Krisztus alakjában — köze-
lebb nézve azt, nem volt semmi ff^f-szerű. Nem is lehetett benne 
σάρί-szerű; mivel ez esetben hiába halt volna meg Jézus s igy 
nem lenne ő a Krisztus, a messiás. Jézus halálának éppen az a 
jelentősége, hogy az a σάρξ, a mely a bűnnek objectiv-egyetemes 
forrása s igy az isteni büntető haragnak a tárgya, Krisztus halá-
lában vette a bűn zsoldját, — megsemmisült. Isten haragja a 
ffofpí e halálával megszűnt, Isten kiengesztelődött. — Kiengeszte-
lődött nem Jézussal; hisz erre nem volt ok. Ő bünt nem követett 
el. Jézus Énje maga a πνενμα volt; közelebb a πνενμα αγιωσννης 
(R. 1,4). Ez érvényesült az ő földi életében σαρί'-jával szemben; 
ez nem engedte meg a σαρξ természetes elhatalmasodását s igy 
a bün elkövetését; ez tette mintegy lehetővé Istennek hatalmi 
tényét, Isten fiának a halálból való feltámadását (ez történt κατά 
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in ενιια άγκοσννης R. 1,4). A bünnélkülivel szemben nincs a <Γ«ρί-
nak s igy a halálnak sem hatalma. A σάρξ ezért is nem valódi 
természetes voltában és hatásában van meg Jézusban; ő csak fv 
όμοιώματι της σαρκός αμαρτίας R. 8 , 3 je lent meg. A άγιωσννη fel-
tételezi már a δικαίωμα-1; az már egy győzedelmes elvnek érvé-
nyesülése. — A Pál apostolnak megjelent Krisztus tehát nem a 
σάρξ, hanem csakis a πνενμα-nak és pedig közelebb a πνεύμα 
ξωοποιονν-ηαί testében, csakis <$ó£«-ban jelenhetett meg. 

Hogy Pál apostolnak Krisztus tényleg a δόξα alakjában, a 
szellemnek testében jelent meg: ezt Krisztus praeexistens állapo-
tának Pál apostoli képe is mutatja. A postexistentiának gyökerei 
praeexistentiában rejlenek. A praeexistens Krisztus-alak tekintetében 
is Istennel egyenlő volt: tehát a δόξα alakjában létezett («> μορφή 
θεον υπάρχων Phil. 2,6); földre jutásával csakis alaki elváltozás 
történt, s igy a nvtlμα, a substantia megmaradt. Nem valóságos 
emberi alak volt ez; mert ez esetben ennek substantiája σάρξ lett 
volna. Krisztus csak εν όμοιώματι ανθρώπων jelent meg. csakis 
σχίϊ,ίία-ja volt ώς άνθρωπος (Phil. 2,7). Földi alakja tehát a meg-
aláztatásnak volt alakja. Nem mint Úr lépett fel, hanem mint 
szolga jelent meg (Phil. 2,7) vagy, a mint ezt a Korinthusiakhoz 
intézett levelében mondja: gazdagságáról lemondott, szegénynyé lett, 
midőn a földre jött (II. C. 8,9). Ez a szolgai, ez a szegény szerep 
azonban csakis külső volt. Bensőleg ő volt a κύριος, a hatalmas, 
éltető szellem, (πνεύμα ξωοποιονν). Az az igazi gazdag, ki másokat, 
az egész világot meggazdagitá (II. C. 8, 9). S váljon mi mozgatta 
ezt az éltető, másokat gazdagitó πνεύμα-1 ? mi ennek lelke, ereje 
s igy lényege?! . . . . a szeretet! A χάρις nyilvánult meg Krisztus 
e tényében. Χάρις hozta le a földre, χάρις gazdagitá a föld sze-
gényeit és pedig azzal a gazdagsággal,^ a melyet Krisztus birt 
mielőtt a földre jött. Az emberben is Úr legyen a πνεύμα, moz-
gassa őt a χάρις, hogy végre ő is részt vegyen a πνεύμα alakjában, 
a <W£«-ban. 

Ez alapról értjük meg Pál apostol soteriologiáját és abban 
a szellemnek jelentőségét. Isten szelleme, Krisztus, a szent szellem, 
valamint Istennek szeretete anthropologiai szempontból magával 
a szellemmel egybeesnek, mind csakis synonimák, a melyek 
külömböző szempontból egyet jeleznek. A kit Isten szelleme 
mozgat — Istennek gyermeke R. 8, , 4 vagyis abban honol a 
fiúságnak a szelleme; a kiben pedig e szellem honol: az nem 
ismeri a félelmet, hanem ellenkezőleg a fiúi vonzalom, a szeretet 
által meghatva Istent atyjának vallja R. 8, ,4.15. Ugyancsak Άββα 
ό πατήρ kiált fel a szeretet erejében az, kinek szivébe Isten az ő 
fiának szellemét küldte Gal. 4, β. A kik a πνεύμα άπαρχη-]Άί 
vették, azok a νιοθ-έσια, a szeretetnek állapotába jutottak R. 8,23. 
A πνευματικός a πραντης szellemében működik Gal. 6, t . Isten az 
ő szent szelleme által a szeretetet önti sziveinkbe R. 5lf>. A szent 
szellem egyrészt, másrészt a türelem és a szeretet: e kettő Krisz-
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tus követőjének igazi egy kincse. II. C 6, Ezért is a szent 
szellem az, ki igazán segít a szeretettel közbenjáró φρόνημα-jávai 
és kimondhatlan sóhajaival. R. 8,2fi.27. Ezért kívánja Pál a 
Romaiaknak, hogy küzdő imájuk ereje Krisztus Urunknak és a 
szellemnek szeretete legyen. R. 15,30; s viszont ezért veszi 
örömmel Epaphras hirét, hogy a Coíossabeli híveknél meg van 
az αγάπη εν πνεύματι Col. 1,8. Ez a szellem azonos Krisztussal. 
6 δε κύριος τό πνενμά ίστι. II. C. 3,17 . Α ki Krisztusé, az birja 
szellemét. R. 8,y; a ki ő hozzá tartozik: vele egy szellemben van. 
I. C. 6, ,7. — Krisztus, szellem, Isten szeretete egy és ugyanazt 
csaki-s külömböző vonatkozásaiban tünteti fel. — Ε kifejezések 
synonim voltát különösen az I. C. levél 12. és 13. fejezete meg-
hatóan magyarázza; — midőn a keresztyén életet charismái, 
ezeken alapuló külömböző hivatásai s mind ebben érvényesülő erői 
szerint mutatja be. — Külömbözők a charismák: egyik a böl-
csesség, másik a gazdag ismeret igéit hirdeti; egyik a hit vallá-
sában erős, másik mások gyógyításában; egyik hatalmasan alkot 
a jelenben, másik a jövőbe tekint s e magaslatról felismeri az 
egymással küzdő szellemi hatalmakat; egyik megelégszik azzal, 
hogy szive teljességét kimondhatlan sóhajokban Isten előtt fel-
tárja, a másik az emberi sziv e teljességét, az isteni kegyelemnek 
az emberi szivben való érvényesülését embertársai előtt is magya-
rázva feltárja. Ε külömböző charismak forrása azonban egy: 
το αντη πνεύμα I. C. 1 2 , 4 . , , . 8 _ 1 1 . — Külömbözők a charismáknak 
külömbözőségén alapuló hivatások is, úgy mint külömbözők a 
testnek tagjai. Vannak a közösségben apostolok, propheták, taní-
tók, suggeralók, gyógyítók, segédek, igazgatók, elragadtatásban 
imádkozók: mind azonban egy testnek, Krisztus testének tagja, 
δ αυτός κι'ριος-ηak szolgája. I. C. 12,5. és 12-3o· Külömböző erők 
érvényesülnek épp úgy a charismákban, mint a hivatásokban: 
de mind ezekben az erőkben a mozgató csak egy: δ αυτός ΰεός, 
ö ενεργών τα πάντα εν näaiv. I. C. 12,6 . Megnyilatkozik pedig épp 
úgy a charismákban, mint a hivatásokban, valamint végre az 
erőkben is a πνεύμα, mely mindegyiknek javát épiti, tehát a 
szeretetnek szelleme I. C. 12,7; ama szereteté, a melynek elragadó 
hymnusát zengi Pál apostol a szorosan ide tartozó 13. fejezetben. 
— Ebben a szeretetben van a charismák charismája, a melyre 
kell, hogy mindenki törekedjék (I. C. 12,30). Még csak is e 
charisma birtokának alapján nyernek a többi charismák értéket 
(I. C. 13,,_3); s akkor, midőn a végességgel adott, csak a rész 
szerintieken nyugvó hivatások mind megszűnnek, s midőn beáll 
a teljesség ideje, midőn nem mások által közvetítve, hanem köz-
vetlenül kiki maga áll szemben hite, reménye, törekvése tárgyá-
val: akkor is ott van a szeretet. I. C. 13, 8_ l 2 ; s végre akkor, 
midőn a mindeneket mindenekben a középülésre működő isteni 
szellem ereje nyilvánvalóvá válik (12, G.7.) s a teljesség idejében 
az erők mind összpontosulnak a hitnek, a reménynek és a szere-
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tetnek erejében: akkor is a szeretet ereje nagyobb a hit és 
remény erejénél 13 , l 3 ; mivel a szeretetben benne van a hit és 
a remény is (ή αγάπη . . . .πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει 13, 6) S 
Isten is a mindenekben mindent művelő erő, illetőleg szellem, a 
szeretetnek szelleme, mely mindeneket προς το συμφέρον (12, G.7) 
művel. — Pál apostol, midőn a keresztyén szellem összes ható 
és áldó erejét a korinthusi híveknek kívánja, egészen a mondot-
taknak megfelelően mindnyájuknak kívánja την χάριν τον κυρίου 
Ιησον Χρίστου και την άγάπην τον 'jeov και την κοινονίαν τον άγιου 
πνεύματος. II. C. 13,13. — S az Ephesusbeli híveket, midőn a 
békesség kötelékében a szellem egysége utáni törekvésre inti: — 
ennek alapját az egy testben, egy szellemben, az egy Úrban, az 
egy hitben, az egy keresztelésben, az egy Istenben keresi, ki 
mindnyájunk atyja, ki mindenki fölött, mindenkin át és minden-
kiben működik Eph. 4,3.4. S midőn végre Pál apostol azt akarja 
kiemelni, hogy az álapostolok tőle, az ő hirdetésétől lényegileg 
külömböznek: a kritériumot abban látja, hogy más az ő Krisztu-
sok, más az ő szellemük, más náluk az Istennek örömhíre, mely 
az evangeliomban nyert testet II. G. 11,4. 

A Pál apostoli πνενμα ezek szerint Krisztusnak, Istennek a 
πνεύμα-ja illetőleg e szent szellemben ténykedő szeretetnek 
szelleme. — 

S, hogy tényleg ez: bizonyítja azt a Pál apostoli hívőnek 
lelke, Énje is. — A kiben Istennek szelleme van, az nem átkoz-
hatja Jézust; s csak is az, a kiben a szent szellem van, az mond-
hatja Jézust Urának I. C. 12,3. Járjanak a hivők ne κατά σάρκα, 
hanem κατά πνεύμα. R. 8 , 4 ; hisz ők nem is lehetnek εν σάρκι, 
hanem csak is a szellemben, ha bennük ugyancsak Isten szelleme 
lakozik R. 8,9 . Ε szellemben buzogjanak R. 1 2 , n . e szellem 
erejében bővelkedjenek R. 15, ) 3 . A hivő ezért is a szellem ere-
jében küzd a σάρξ ellen s viszont a σάρξ a szellem ellen. Gal. 
5, ] 7 . , a mint üldözte volt ο κατά σάρκα γεννήσεις τον κατά πνεύμα 
Gal. 4,29 . S ez természetes is, mivel a σα'ρ^-nak és πνενμα-ΏΆ^ 
természete, eredete, életműködésének a törvénye, valamint végre 
célja is egymással egészen ellenkezik. A σάρξ földi, míg a széllem 
mennyei eredetű. Nem a világ, hanem az Isten a hivők szelle-
mének adója I. C. 2,1 2 . 1. Thess. 4,8. Ő adja lelkünkbe a szellem-
nek zsengéjét, R. 8,18 a szellemnek άρραβώj—ját II. C. 1,22 . 5,5. 
Más a ff«pf-nak életnyilvánulata, más a szellemé. Mig amaz szük-
ségszerűleg létesíti az objectiv bűnt és a νόμος közbejöttével fel-
keltett επιθυμία utján tudatossá teszi azt, úgy hogy az ember 
subjective is bűnössé válik: addig a szellem, mivel a szellemmel 
Krisztus él mi bennünk — mi is a σάρ^-ot s igy fokozatosan a 
bűnt is megsemmisítjük s ezzel szemben megteremjük a szellem-
nek gyümölcseit. A kik Krisztuséi, felfeszítik a <τ«ρ£-οί επι&νμία-
ival együtt, Gal. 5,2 4 . felszabadulnak a νόμος hatalma alól. Gal. 
5,18 . bejutnak a kegyelmen alapuló fiúságnak (αοΰεσία) állapo-
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tába. R. 6,3 stb. 8 , , , stb. Gal. 4,5 stb. II. C. 3,G.J7. — Azért is 
ellentétesek a ηάρξ és a πνεύμα életnyilvánulatai, művei, gyümöl-
csei. A οάρξ álláspontján álló mindenben csak az érzéki rugókat, 
a kellemesnek és a hasznosnak rugóit követi s igy mindenben, 
még önmaga testében is csak eszközt lát. Az élvezet szempontja 
alá helyezi saját testét, eszét is. Önfertőzésével szennyezi be 
amazt (άκα&αρσία) s tivornyázásával, részegeskedésével alázza le 
emezt (uf&at, κώμοι). Embertársában is csak eszközt lát, a sze-
mélyiség önértékének és a személyi viszonyok szentségének tudata 
nincs meg nála. Mind ezen túlteszi magát a paráznaság és buja-
ság élvezetében (πορνεία, ασέλγεια). Sőt még az ember előtt leg-
szentebbet is, még az Istenséget is lerántja magasságából, ember 
alattivá teszi (έιδωλολατρεία) s az ember önző céljainak szol-
gálatába bűvölő eszközként (φαρμακεία) helyezi. — Igen termé-
szetes, hogy a σάρξ hatalma alatt álló ember önzésében minden-
kiben, a ki eszköznek nem használtatja fel magát, ellenséget lát 
(ι'χ&ραι) s ezért is általában az indulat (ΰνμοΐ) hangulata jellemzi 
őt önálló, vagyonos, avagy sajátos véleménnyel biró embertársá-
val szemben. — Ha látja azt, hogy van vagyona, birtoka, az 
irigység és a »stréberség« (φϋονας, έριΰεία) indulatai bántják; ha 
pedig látja azt, hogy van önálló véleménye, civakodik vele (ί'ρις), 
tőle elkülömbözik (διχοστασία) elszakad tőle (όιρέσις)·, sőt önző, 
kapzsi és önfejű indulata által ez önállónak meggyilkolására is 
ragadtatja el magát (φόνος). L. Gal. 5 , 1 9 - 2 1 · 1 ) -

Ezzel egészen ellentétesek a πνενμα-nak gyümölcsei. Nem 
cselekedeteinek, hanem gyümölcseinek mondja a ιινενμα érvénye-
sülését Pál apostol; és pedig azért, mivel κατά τών τοιούτων ουκ 
έστι νόμος Gal. 5,23· Nem külső indításra, parancsolatra állanak 
elő ez úgynevezett erények, hanem tényleg kinőnek magából a 
πνεϋμα-bó 1, a πνενμα-\Άΐ megtelt Énnek talajából. Az ily egyén 
mindent sajátossága szerint értékel. A testnek is van értéke. Az 
élet és a nem fenntartására irányló ösztönök kielégítendők: de 
természetes módon és pedig úgy, hogy azok el nem hatalmas-
kodnak, az emberi méltóságot nem érintik, az embernek uralko-
dása alá kerülnek (εγκράτεια). Minden más emberben az ily egyén 
öncélt lát, mely sajátosságában jogosult s melyet nem ellenség-
ként gyűlölni, hanem barátként szeretni kell (άγάηη)'1·). Istenben 

' ) A αάηξ cselekedeteit a Gal. 5, alapján csoportosítottam, nem-
csak mivel e cselekedetek a szövegnek stb.-je dacára is a ηάηξ cselekede-
teinek typusait magában foglalják, hanem azért is, mivel a második classicus 
hely R. l ) U - t t inkább a σάρΐ-nek perverzitásaival, azok részletezéseivel fog-
lalkozik, a melyeket a πύρξ szolgálatába álló vovs Isten haragjából elkövet. 
Az itt felsorolt bűnök külömben a Galatiai levélben felsoroltak alá könnyen 
helyezhetők. 

') Ezzel az alapviszonyt embertársainkhoz a σάρξ és a ηνινμα állás-
pontján Jézussal is teljesen egyezően jeleztük. Jézus szerint is az ő szellemét 
megelőző korban ellenségről és az ellenség gyülöléséről beszéltek: a« 6 szelle-
mében ellenben nem lehet erről szó. A szeretet érvényesül még azokkal 
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pedig, mint a mindenhatóban és a jóságosban feltétlenül meg-
bízik (πίστις). Az ily ember lelkülete ezért is nem izgatott (&νμος), 
hanem derült (χαρά) s embertársával szemben Isten erejében az 
άγαΰιóavvrj, a jóságosság önzetlen érzelmével telik meg1). Ezért is 
szívesen hallgatja meg a mást, hozzá alkalmazkodik (.τραντης), 
türelmét nem veszti el (μαχροΰνμία), és mindenképpen hasznára, 
épülésére kiván lenni (χρηστότης). — Csend áll be ekkor is; de 
nem a halál (φόνος) csendje, hanem a békességnek nyugodtsága 
(εΐζψη)*). 

A szellem gyümölcseinek ez általános keretébe beleillik 
mind az, a mit a külömböző charismákról, hivatásokról és isteni 
erőkről mondottunk. Ama természeti arravalóságok, a melyek a 
charismák és hivatások lényegét képezik, a szellem e gyümölcsei 
által válnak még csak keresztyéniekké s amaz isteni erők is, még 
csak a szeretet szolgálatában érvényesülnek igazán keresztyéni 
voltukban, a mint azt Pál apostol is — szólva a szellem erőiről — 
kiemeli (εχάστιυ όίόοται η φανέρωσις τον πνεύματος προς τό συμφέρον 
I. C. 12,7). 

Α mily ellentétes a σάρξ és a πνεύμα cselekedete, illetőleg 
gyümölcse: épp oly ellentétes ez életműködés végső célja is. A 
σάρξ a bűnök utján végre elvezet Isten haragja kíséretében a 
halálra, mint a végességnek és bűnnek zsoldjára; mig ellenben a 
ηνεΰμα a vallás erkölcsi élet természetének megfelelően meg-
nyugszik Istenben, a szeretetben (είρψη) s veszi ezzel az életet, 
a mely a ηνεΰμα érvényesülésével, külsőitésével, alakulásával 
megteremti, megtermi a &>£a-nak testét, a ηνενμάτικον σώμα-1. 

A σοίρξ-nak végső gondolatja (φρόνημα) halál: mig a szellemé 
élet és békesség R. 8,e. Legyünk óvatosak ezért is életünk mun-
kájában, mely a magvetésnek a munkája. A ki mint vet: úgy 
arat. A ki a saját σαρξ-jába hullatja magvető munkáját e σάρξ-
ból enyészetet arat; ki ellenben szellemébe vet, e szellemből 
ara t ja az örök életet Gal. 6,7.8. A szellem birtokosának az élete 
ezért is már itt e földön is folytonos átalakulás. Ha a külső 
ember felemésztődik is, a belső napról napra megujul II. C. 4,1 6 . 

szemben, kik minket gyűlölnek és üldöznek. — Ez az igaz isteni szellem, ki 
a napsugár és eső áldásaiban a jóka t és gonoszokat, az igazságtalanokat és 
igazakat egyformán részesíti. Mt. 6, 4 3 -« 8 . 

') Az άγα&ωσννη érzelme mélyebb értelmet nyer, ha az evangeliomnak 
ΰγαϋός jelentését állítjuk szemünk elé. Jézus az ιίγαϋός megszólítását (L. 
Mc. 10, j, és Lc. 18,1β) nem fogadja el; egyedül Isten uyaöós (Mt. 19, t í 
Mc. 10,18. Lc, 18,1β). Ε kijelentést követő történet adja meg a feleletet a m a 
kérdésre, hogy mi jót (il άχα&ύν Mt. 19, f í ) tegyen az ember üdvössége érde-
kében. Ne csak a törvényt teljesítse betűje szerint, hanem tisztuljon meg tel-
jesen minden kapzsi, önző gondolattól, ne magát és a magáét nézze, hanem 
embertársát és a másét. Még az a jó i f jú , kit Jézus megszeretett (Mc. 10, a i ) 
sem volt képes a jóságosság érzelmének e magaslatára félemelke dni. 

*) L. ez erény csoportosítására — a bűnöknek megfelelő csoportosítását 
ugyancsak Gal. 5, „ . „ , 
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Eph. 4,22· -Az a lepel, a mely még Mózes arcát elfödte a szellem 
birtokával lehull; s most szemtől szembe látva Krisztus Urunknak 
szellem alakját, t)o'£ci-ját mi is átalakulunk Krisztusnak, mint a 
szellemnek erejében do^a-ról όόξα-τα II. C. 3, J 0_1 8 . Ez az álla-
pot lesz még csak az igaz szabadságnak állapotja. A test nem 
lesz ekkor akadály, hanem kész organuma a most már szabadon 
ténykedő szellemnek (a κύριος τό πνεύμα εστίν ου όε το πνεύμα 
κιρίον, ελευθερία. II. C. 3 , π ) . — Közelben várja Pál apostol ez 
időt. A πνεύμα birtokosai, ha elhaltak, πνευματικόν σώμα-ban fel-
fognak támadni; az élők ellenben átalakulni. Nem más teste, 
hanem kinek kinek wít-jtia-ján alapuló sajátos teste lesz e όόξα 
teste; mely épp úgy, mint a πνεύμα el nem múl, soha el nem 
enyészik (I. C. 15. fejezet). 

Teljesen más törvény alatt áll a σαρί-nak, mint a πνεϋμα-
nak az élete. Az elsőnek t. i. a bűnnek és a halálnak törvényé-
től megváltott minket a νόμος πνεύματος της ζοή,ς εν Ιηαον R. 8, •.>.. 
Α ζ eddigi materialismusnak már most nincs értelme. Nincs ér-
telme még a törvényeknek sem. A kit a szellem vezet — nincs 
az a törvény alatt Gal. 5,18. Elavult a γράμμα, a szellem élete 
az u j élet R. 7,6. Nem az evés és az ivás rendeletei, hanem a 
szent szellemben birt όικαιοσίνη, ειρήνη és χάρα érzelmei biztosít-
ják Isten országát R. 14,17. S nem külső jel, nem a külső körül-
metélkedés jele biztosítják ez országhoz való tartozást. Nem az a 
zsidó, ki külsőleg az; nem az a körülmetélkedés, mely a testen 
nyilvánvaló; hanem az az igaz zsidó, ki bensőieg az, s az az 
igaz körülmetélkedés, mely a személyi élet központjában, az igaz 
Énben, a szívben megy véghez és pedig nem a betű, hanem a 
szellem erejében, s melyet nem ember, hanem Isten dicsér 
R· 2,28.29. — Mi vagyunk a körülmetéltek, kiket Isten szelleme 
vezet a szolgálatban, kik mitsem adnak a σάρ^-ra, a világ-
nak szavára, de igenis mindent a Krisztus Jézusnak dicséretére 
Phil. 3,3. 

Ha szivünk e szellemmel telik meg: úgy mi Isten épületévé 
épülünk fel a szellemben azon alapon, a melyet az apostolok és 
a próféták vetettek meg, s melynek szögletköve Krisztus Eph. 
2,20-22· Istennek vagyunk temploma, a melyben Istennek szelleme 
lakozik I. C. 3 , ] 6 ; testünk (σώμα) a mi bennünk létező szent 
szellemnek temploma, azon szellemé, a mely nem tőlünk, hanem 
Istentől származik I. G. 6,19. s a mely szellemmel eltelve 
szivünk érzelme megnyilatkozik zsoltárokban, hymnusokban, 
szellemi énekekben és dicsőítő zsolozsmákban, hálát mondva 
Jézus Krisztus nevében Istennek, a mi atyánknak Eph. 5,18_2o· 
Col. 3,16. — Ε szellem szolgálata igy válik (fóía-nkká II. C. 
3,8, mi pedig megszentelve a szent szellemben leszünk Istennek 
kedves áldozatai R. 15, , 6 . 

A mi bennünk megnyilatkozó szellem ugyanaz, a mely 
Jézus Krisztus Énjét képezte: ugyanaz az eredete, ugyanaz lénye-
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gileg a megnyilatkozási formája, ugyanez a végső célja. — Isten-
ben van e szellem eredete. Célja a όόξα. — Csak is működési 
formájára kell még néhány szóval vissza térni. Krisztusnál az ő 
Énjét alkotó szellem a Római levél szerint a ηνενμα αγιωσννης 
R. 1 , I g e n fontosnak és jelentősnek tartom ezt. — Krisztus 
midőn a földre jő már nem és még nem a Ίτνεϋμα absolute. Az 
ő ηνεϋμα-ja, az δ Énje nem tisztán jelent meg, hanem a σάρξ-ban, 
de ebben sem tisztán, hanem csak έν ύμοιώματι της σαρκός 
αμαρτίας R. 8,3 . Ha ugyanis Krisztus tényleg a teljes emberi 
fftt'el-ban jelent volna meg: úgy kikérülhetlen lett volna reá 
nézve is a bűn s e szerint a bűnsúly, a mely καιάκριμα-t, 
δικαίωμα-1 kivánt; kivánta volna azt, hogy ez alapon ő maga is 
e bűnéért meghalljon, πνεΐμα-ja ez esetben első sorban πνείμα 
δικαιοσύνης és még csak azután lett volna ηνενμα άγιωσννης. — 
Krisztus halála ez esetben csak is subjectiv jelentőséggel birna 
— nélkülözve üdvtörténeti jelentőségét. Igy azonban, — mint 
hogy az a σάρξ nem az a teljes emberi, a mellyel feltétlenül jár 
a bűn elkövetése, hanem olyan, a mely fölött kezdettől fogva 
uralkodik a ηνενμα, s mely mint ilyen, kezdettől fogva a άγιωσννη, 
a megszentesülés hatása alatt áll. — Krisztus nem követett el 
bűnt s néki mint ilyennek nem is kellett volna meghalnia. Mégis 
meghalt. Halálának — a mint azt a feltámadás mutatja, nincs 
subjectiv jelentősége. Isten tett Krisztusnak dicsőségben való fel-
támasztásában bizonyságot (I. C. 15.) mellette. Így tehát Krisztus 
halálának nem Isten és Jézus, hanem kizárólag az ember és Isten 
közti viszonyára nézve van jelentősége. Az embernek σαρκικός 
természete, mely a bűn utján kiérdemli a halálitéletet (κατάκριμα), 
most Krisztus σαρί-jában elvette méltó büntetését R. 8,3 . II. C. 
5 , 2 1 ; a bűn miatt haragos Isten pedig (όργή R. 4,5) miután a 
törvénynek elég van téve, a σάρξ halálában kiengesztelődött a 
világgal (καταλλαγή του κόσμον R. 11,15. II. C. 5,18.19) s lé t rejöt t 
az Isten és ember közti normális viszony, a δικαίωμα-n R. 1,32 . 
és kül. R. 5, , e . l 8 . 8 , n y u g v ó δικαιοσύνη állandó, elvi jelentőségű 
viszonyban, illetőleg állapotában (II. C. 5, 2i · τον μή γνόντα αμαρτία ν 
νηερ ημών άμαρτίαν έηοίηοεν, ϊνα ν,μείς γενώμεΰα δικαιοσύνη $εον 
Ιν αντιΤ). — stb. helyek). Ezért Krisztusnak πνενμα-ja, mely 
személyére tartozik — nem a δικαιοσύνη, hanem a αγιωσννη 
szelleme. 

Egészen másképpen áll ez az embernél. Az ember az δ ter-
mészete szerint nem birja a άγιον ηνενμα-1, de igenis meg van 
benne a σάρξ a maga teljes valóságában és végzetes hatásában. 
Az ember ezért is igen természetesen, ha magában áll Istennel 
szemben — δίκαιος nem lehet — mind addig mig él; mivel a 
bűnnek zsoldja, δικαιωμα-jd a halál R. 6,23, Az embert magában 
— csak a halálnak kétségbe ejtő gondolata foghatja el, mint 
végső gondolat. — ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος τις Uc ρνσεται ε Λ 
τοϋ σώματος τον θανάτου τούτον; R. 7,24· 
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Ezen bénító, megsemmisítő dissonantiának Krisztus vetett 
véget. Az, ki Krisztusával igazán egyesült: az σάρξ-ja szerint már 
meghalt Krisztus halálában s πνεύμα-ja szerint feltámadt Krisz-
tusnak dicsőséges feltámadásában. A bűn-test halálában kiengesz-
telt Isten most χάρις-a alapján belehelyezi a bűn rabszolgaságában 
volt s most már dt'/.atoc-szk vált egyént az Istenfiuságnak (νω&εσία) 
kegyelmi állapotába. R. 6,3 stb. II. C. 3,16.17. Gal. 4 , 5 stb. — 
Most kezdi még csak meg a Krisztussal egyesült egyén azt az 
életet, a melyet Krisztus a földre jőve élt, t. i. a πνεΐμα αγιωσννης 
szerinti életet. De van még ez életre tekintve is egy lényeges 
külömbség. Krisztusnál a földi élet csak is εν όμοιώματι της σαρκός 
αμαρτίας. R. 8, η. folyt le, holott a mi σαρξ-unk valóságos σ«ρ| 
s még akkor is, midőn Pál apostollal azt mondhatjuk, hogy 
Krisztussal felfeszíttettem s immár élek, de nem én, hanem 
Krisztus él bennem: még akkor is kénytelenek vagyunk ugyan-
csak Pál apostollal azt mondani: ο δε νυν ζω εν σαρν.ί, εν πίστα 
ζώ. Gal. 2,20.2ΐ. Elvileges az a győzelem, a melyet a σάρξ fölött 
Krisztusban vívtunk, de még nem teljes. Minden nap, mindég 
egészen életünk végéig kell σάρ^-unk ellen küzdeni, annak elha-
lását művelni. R. 6,12 stb. és kül. R. 8, ] 3 . et δέ πνέυματι τάς 
πράξεις τον σώματος άανατοντε, ζησεο&ε. Α πνενμα nem a maga 
teljességében működik mi bennünk. Uralkodása is csak elvi. 
Birjuk a szellemet, de még csak mint άπαρχη-t, mint άψραβών τον 
πνενματος-Ι. R. 8, ϊ 3 . II. C. 1,2 2 · 5 ,5 . — Azért is a δικαιοσύνη is 
csak elvileg van meg; ezt az elvet, a πνενμα erejében érvényesí-
teni is kell erkölcsi életünkben a άγιωαννη életében, a πνενμα-nak 
föntebb ismertetett gyümölcseiben és a do^a-ban való végső 
győzelmében. 

A szellemnek a mi életünkben való megnyilatkozása lényegi-
leg egyezik tehát a Krisztusi πνεΐμα-nak megnyilatkozásával: 
csak hogy a σάρξ kitevője itt is, ott is más. Míg a Krisztusban 
nem elv, hanem substratum; addig az emberben elvi jelentő-
ségű hatalom a σάρξ. Azért is Krisztus πνενμα-jéX az a σάρξ nem 
folyásolja be s igy a πνεϋμα uralkodására nézve közönyös, hogy 
mikor hal el benne a σαρξ. Ő Istennek mindég — halála előtt, 
valamint halála után is egyformán kedves fia volt. — Mi ellenben 
úgy vagyunk, hogy mi magunkban még elvileg sem szabadulhat-
nánk fel a σάρξ hatalma alól, soha sem menekülhetnénk meg ez 
életben Isten haragjától, sohasem juthatnánk a csak Isten kegyelmé-
ből elnyerhető πνενμα birtokába. De még a Krisztusban megiga-
zultnak s az Isten kegyelme alapján a Krisztusi szellem birtoko-
sának élete is külömbözik a σαρξ kitevője miatt Krisztusnak 
szellem életétől. Mig Jézusnál a földi élet az ő szellemének az ő 
Énjének mindent szentesítő explicatiója: addig az embernél a 
szellem e természetes érvényesülése mellett ott van még a σάρξ, 
a mely ellen folytonosan kell küzdenie s a csak elvileg elholtat, 
tényleg is megbénítani, hatástalanná tenni hatásában. 

Theol. Szaklap. V. ért ' g 
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A πνεύμα által szivében, Énjében meghatározott ember mint 
a ki az emberi eszmény által van meghatározva — ugy azonban, 
hogy az ember sajátos charismái, sajátos hivatásköre is el van 
ismerve, s kit ez önkifejtésében elvileg misem zavar meg — : 
ez az elvileg szabad ember II. G. 3, Gal. 4, g,. 5, x—13· a ki 
midőn a történeti hatalom állal meghatározott Énjét a közérde-
kében («'s συμφέρον) érvényesíti, igazán ethikus egyéniség, avagy 
személyiség. 

A kérdés csakis az, hogy mi vezet át ama régi embertől — 
ez u j emberhez; miképen lehetséges, hogy az ember ezt a Krisz-
tusi ható elvet, πνεύμα άγων magába fogadja s igy személyiségét 
megalakítsa?! 

Az exegeták az ember részéről egyedüli feltételként a h i t e t 
á l l í t j á k oda. A hitből származó szellem utján nyerjük a δικαιοσύνη 
reményét Gal. 5 , 3 ; a hit által vesszünk a szellemnek igéretét Gal. 
3, j 4. Még közelebb — a hitnek hallásából vesszük a szellemet 
Gal. 3, 25· Ε hallást pedig megmagyarázza az Ephezusi levél, mi-
dőn a hallás tárgyául az igazságnak igéjét, az ember üdvére vo-
natkozó evangéliumot jelöli meg. Ebbe hisz az ember s midőn 
hisz az igazság igéjében, akkor veszi az evangéliom szent szellemé-
nek pecsétjét vagyis veszi igazán és biztosan a szent szellemet 
Eph. 1, l 3 . Ily értelemben Istennek igéje a szellemnek kardja, a 
mely megnyitja a hit számára a sziveket Eph. 6, , 7 . 

Mind ez szép: csak hogy a hallottat nemcsak hallani, hanem 
érteni is kell! Már pedig az emberben nincs, a mi e hallottnak 
megértését közvetítené. Az ember a σάρξ elve alatt a teremtéskor 
vett isteni lehelet következtében élő lélekké vált (ψυχή ζώσα). Ez 
a ψυχικόν az első, még csak azután következik a πνευματικόν. I. 
C. 15, 45 stb. S az első a másodikkal épp oly ellentétben van, 
mint az első és a második Ádám. Az ψυχή csak az érzékiség élete, 
melynek másra nézve éltető hatása nincs: míg a πνεΰμα nem-
csak élet, hanem éltet is (πνεΰμα ζωοποιοΰν I. C. 15, 4 5 ) A ψυχικός 
ανδρωπος ezért is ου δέχεται τά του πνεύματος τοΰ 3εοΰ I. C, 2, ί 4 . 
Hallja tehát az érzéki ember az isteni igét, de nem fogadhatja 
be, meg nem érti azt (ού δύναται γνώναι u. ο.) és éppen azért addig 
is, míg a σάρξ hatalma alatt áll az ember, hit sem keletkezhetik 
benne, a szent szellemet nem fogadhatja magába. Még egy más 
nehézség is áll előttünk. Vannak helyek Pál apostolnál, a melyek 
a πνεΰμα birtokának nem subjectiv feltételét, tehát a priusát látják 
a hitben, hanem a hitet mint a szellem gyümölcsét, következ-
ményét, tehát posteriusát tüntetik fel. — A hitet szembesíti Pál 
a látással II. C. 5, 7. I. C. 13, l 2 . A hit azon forma, a melyben 
mi a tökélyt, az ígéretet reményképpen anticipáljuk (L. R. 4 feje-
zetet) s hitünk tárgyát a Krisztus személyében és művében üd-
vözítő örök értékű folyamatot mi is átéljük. A hit ily értelemben 
nem előzi meg a πνεΰμα-t, hanem ellenkezőleg a πνεύμα ténykedé-
sének a formája. Nem lehet más formája, mivel még a σάρξ 
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testében vagyunk, mivel fejlődünk, benne vagyunk a άγιωσννη 
folyamatában; mivel azért hitszerüen halunk meg, hitszerüen tá-
madunk fel, hitszerüen vagyunk Istennek fiai, hitszerüen uj teremt-
mények II. C. 5,1 7 . Gal. 6, l 5 . hitszerüen az έ:ιαγγελία-ί örökösei (R. 
4). és a feltámadás dicsőségének részesei (I. G. l 5). Ily értelemben a 
hit magának a nvííua-nak érvényesülése, avagy gyümölcse Gal. 
5, 22· és az egész keresztyén élet erkölcsi erejében és hatásában 
nem egyéb, min t πίατις ői αγάπης ενεργούμενη Gal. 5, 6. 

Hitből származik a πνενμα és viszont a /«'sJ/ía-nak gyü-
mölcse a hit. Circulusban mozgunk, mely annál is végzetesebb, 
mivel a hitet keletkezésében nem köthetjük össze az érzéki em-
berrel, a ki a hit tárgyának a hirdetését, Isten igéjét nem érti meg. 

De nem köthetjük össze a voCtj-szal sem. A νοϊς ugyanis 
mind addig, mig a σάρξ elvének hatása alatt áll — a mint azt 
láttuk — theoretikai irányában éppen a keresztyén üdvtényekben 
bolondságot lát; gyakorlati irányában pedig egészen pervers alak-
ban szolgálja az érzéki indulatokat. Csak is a πνενμα hatása és 
befolyása alatt válik a νους a szellemi emelkedés és a szellemi 
életnek, nevezetesen theoretikai irányban, fontos eszközévé. — Az 
ily irányú működés tehát nemcsak, hogy nem közvetíti a πνεϋμα-1, 
hanem ellenkezőleg feltételezi a nm^or-nak ható lételét a mi 
Énünkben. 

S tényleg ez Pál apostolnak nézete. Az emberben tényleg 
létezik a πνενμα és pedig mint emberi πνενμα az istenivel, a 
szent szellemmel szemben; — sőt Pál apostolnál még^ettől is 
eltekintve van a πνενμα-nak még más értelme is. — Érdekes, 
hogy e nagy apostolnál e legfontosabb fogalom az ő etymologiá-
jában rejlő legelemibb fokozatától áthaladja a gondolható külöm-
böző fokozatokat, mig végre elérkezik Istennek szentek szentjébe. 
— A πνενμα-t legelemibb értelmében használja, midőn a Krisztus 
szájából jövő lehelettel (πνέω — fújni, lélekzeni) semmisítteti meg 
az istentelent II. Thess. 2,8. Elvontan, tisztán formai szempontból, 
mint mozgatót s igy az istenivel szemben, mint az Isten elleneset 
mozgató hatalmat használja, midőn a Rómaiakat arra figyelmez-
teti, hogy nem a szolgaságnak πνεΐμα-ydt, hanem a fiúságnak 
szellemét vettek R. 8 n 5 ugyanígy a Timotheushoz irt levélben 
II. Tim. 1,7; hogy a zsidóság isteni végzés következtében esett ki 
egyelőre az üdvből, mivel Isten őket bűneik miatt az elkábulás 
szellemével (πνειμα -/.αταννξεως) sújtotta R. 11,8; midőn hang-
súlyozva kiemeli a külsőségekre hajló Korinthusiakkal szemben, 
hogy ő nem a világnak a szellemét, hanem Istenét vette I. C. 2,12. 
Ez elvont szellemek — Pál apostol korának megfelelően con-
cretizalódnak, határozott személyi jelleget is nyernek és pedig 
Isten ellenes iránnyal. A hitetlenekben működő szellem a levegő 
hatalmának uralkodója Eph. 2,2 ; e szellemek járnak-kelnek a 
hivők közt azzal, igazgatva őket Pál apostoli megbízást hazud-
tolva, hogy az Úrnak a napja megérkezett II. Thess. 2,2 . Maga 

9 * 
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az isteni szellem jelenti ki Pál apostolnak, hogy e végső napok-
ban tényleg tévesztő szellemek közelednek majd a hívekhez, 
azokat hitüktől eltántorítják. I. Tim. 4, , ; ezek ellen, a levegőben 
tartózkodó gonosz szellemek ellen küzd már most is az apostol. 
Eph. 6,12; — hatalmat képviselnek ezek, szervezve vannak, 
élükön fejedelmük »e világ Istene* áll, ki a hitetlenek elméjét 
elvakítja, úgy hogy Krisztus evangeliomából kisugárzó fényt nem 
látják Π. C. 4,4 . — Cf. I. C. 2, ß.8. Nem is könnyű eme szelle-
meket kiismerni. Isten egyeseket e szellemek megkülömböz-
tetésének (δια/.ρίσις πνενμάτων) kegyadományával látta el. I. 
C. 12, l 0 . 

Ez Isten ellenes szellemen kivül ismer azonban Pál apostol 
szellemet az emberben és pedig még akkor, mielőtt az ember 
Krisztus halála és feltámadása alapján vette volna a megigazulás 
és szentesülésnek szellemét. 

Az ember eredeti természetéhez tartozik a πνενμα is, a 
melynek alapján képes az Istenre vonatkozókat (r« του πνεύματος 
τοΰ ΰεον) felismerni, képes Istenbe is elmélyedni, szellemiekkel a 
szellemieket megítélni [πνευματιγ,οίς πνενματιν.ά συν/.ρινείν). I. C. 
2J10-151)· Ábrahámot e szellem vitte hitre. A hit alapján vette 

') A jövő kornak nagy theologusa Müller Miksa kiilömböző alakban 
ád ugyanezen meggyőződésének kifejezést. — Természetes vallásnak, arra 
valóságnak, isteni ösztönnek, eredeti kijelentésnek nevezi az emberrel adott 
e nrtvua-t, mint a mely a későbbi kijelentések befogadhatóságának feltétele. 
De hadd világosítsák meg az ő szavai az őskeresztyénség nagy theologusának 
gondolatát. 

L. Essay: Beiträge zur vergleichenden Religionswissenschaft. 
I. 17: „Er ist es der uns geschaffen hat" . . . dies der „Grundton 

aller Religion, sei sie nun Religion des Alterthums oder der Neuzeit, Natur-
religion oder Offenbarungsglaube." 

I. 306: „Dieses ursprüngliche Schauen Gottes und das Gefühl der 
Abhängigkeit von einer höhern Macht, kann nur das Resultat einer ursprüng-
lichen Offenbarung im wirklichsten Sinne jenes Wortes sein." 

I. Bevezetés XXIX 1.: Ha mélyebbre hatolunk, ugy találjuk „dass, was 
sie mit Verachtung Natürliche Religion nennen, die grösste Gabe Gottes ist, 
die den Menschen zu Theil geworden, und dass ohné sie Geoffenbarte Religion 
keinen Halt und Stütze, keine lebendige Wurzeln im Herzen der Menschen 
haben würde." — u. o. VIII. és IX. 1. A vallás ős elemei — „obgleich oft 
bedeckt und verhüllt kommen doch stets wieder zum Vorschein, und hätten sie 
nicht zur hochzeitlichen Ausstattung der menschlichen Seele auf Erden gehört, 
so würden wir nie von Religion gehört haben und selbst Engelzungen würden 
den Ohren des Menschen nur wie ein tönendes Erz oder eine klingende 
Schelle geklungen haben". 

Müller Miksa főművében: „Einleitung in die vergleichende Religi-
onsgeschichte" ugyan e gondolatot Kanti szellemben, illetőleg a theoretikus 
irányban Kanton túlmenve a 15 dik lapon a következőképen fejezi ki. Az 
általános értelemben vett vallásról szólva — erről állítja rjene allgemeine 
geistige Anlage welche den Menschen in den Stand setzt, das Unendliche un-
ter den verschiedensten Namen und den wechselndsten Formen zu erfassen, 
eine Anlage, die nicht nur unabhängig von Sinn und Verstand ist, sondern 
ihrer Natur nach im schroffsten Gegensatz zu Sinn und Verstand steht. Ohne 



Λ ζ e g j é u i s é g és személyiség az Ú j t e s t a m e n t u m b a n . 1 3 3 

az Ígéretet, a melynek áldásában a pogányok is minden köze-
lebbi üdvtörténeti intézmény, tehát az eredetileg nekik adott 
πνεύμα alapján részesülhetnek Gal. 3,6.14. 

A törvényt is bírják a pogányok mint eredeti isteni ado-
mányt, a melyet szivükben őriznek, _ a mely szivükbe van bele-
írva, a mely tehát mind az ember Énjével természeténél fogva 
egybe van forrva. R. 2, l4.,5. Hatályos ez a törvény, épp oly 
hatályos, mint az a törvény, a melyet az Izraeliták kaptak a 
pusztában, úgy hogy a pogányok, kiknek ez a törvényük nincs 
— mégis a szivükbe irt törvény alapján cselekszik a törvény-
szerűt. — R. 2,14.15. Ha ama törvény πνειματιν.ός. R. 7,14 úgy 
ez a szívbe írt törvény is πνευματικός. A pogány is birja a szel-
lemet. Hogy Pál apostol nem köti a szellemet a különös kijelen-
téshez, melyet a zsidók a törvény és később a propheták utján 
vettek s hogy nevezetesen mindezt megelőzőleg is a szellem 
vezette az embert, s a szellem képezte igaz táplálékát földi élete 
sivatagában is: ezt I. C. 10, ϊ _4 mutatja. A λόγος σπερματιν.ος-mk. 
gondolata lép elibénk ama tüzes felhőben, a mely vezette az 
Izraelitákat a pusztában s ama sziklában, a melynek forrásvizéből 
táplálkoztak. 7ΐνευματιν.υν βρώμα, πνευματική πέτρα volt ez s [ή 
πέτρα ψ υ Χριστός. Innen van, hogy a nem keresztyén álláspontra 
emelkedett ember is az ő belső embere szerint gyönyörködik a 
törvényben R. 7,22. 

Feltétele emez emberben létező πνεϋμα az isteni πνεΰμα-nak 

diese Anlage, ohne dieses Vermögen, ohne diese Gabe oder diesen Instinct, 
wie wir es nennen wollen, würde jede lieligion, selbst die niedrigste Form 
des Fetischismus und des Götzendienstes unmöglich sein, und wenn wir nur 
Ohren zum Hören haben, so werden wir gar bald in allen Religionen jenen 
Hefen Grundton der Seele entdecken, der sich in dem Streben, das Unbe-
greifliche zu begreifen, und das Unnennbare zu nennen offenbart, nennen w r 
nun das Streben eine Neugierde nach dem Absoluten eine Sehnsucht nach 
dem Unendlichen oder Liebe zu Gott.'1 

Az ember görög nevének (ανΟοωπος) akár igaz. vagy csak jellemzően 
felvett etymologlájában J άνω ΰ9ρώι· ugyan ezt látja kifejezve. „Der nach Oben 
schauende" das was den Menschen zum Menschen macht, ist sein Blick nach 
Oben, seine Sehnsucht nach einem Etwas, das weder Sinn, noch Verstand 
ihm bieten kann." 

Érdekes már most, hogy Müller Miksa a positivismusnak a hatása alatt 
a következő művében: „Vorlesungen über Ursprung1 und Entwicklung 
der Rel igion" kiakarja mutatni, hogy ez a sensus numinis már a legelemibb 
érzékletben is meg van, hogy bár mi véges nagy vagy kicsiny is a végtelen-
ség hátteréről emelkedik le, úgyhogy akkor, midőn az egyest érzékeljük — 
ugyanekkor érzékeljük a végtelent is. Míg előző munkájában Kantnak hatása 
alatt kereste a végtelennek orgánumát az észben és pedig theoretikai irány-
ban is (tehát nemcsak gyakorlati irányban, mint Kant): addig ebben arra 
utalt, hogv ez az orgánum tevékeny már az érzékletben is: ugy hogy a po-
sitivismusnak — (jobban mondva sensualismusnak) igaza van, midőn azt 
mondja hogy nihil est in intellectu, quod non fuerit antea in sensu. 

L. 28. 1. „Ich bin ganz bereit statt seiner (Anlage facultas) potentielle 
Energie (potential energy) zu sagen, wonach dann die subjective Seite der 
Religion in der potentiellen Energie, das Unendliche zu erfassen bestehen 
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befogadására nézve: de bár rokon, még sem azonos azzal. Az 
emberi nemesebb érzelmek, az egymáshoz való vágyódás, az egy-
másért való aggodalom és a remény érzelmeinek hatása alá 
kerülhet, úgy hogy Pál apostol az ő szellemében nyugtalankodik 
Titus miatt. II. G. 2,13 szelleme úgy, mint a Korinthusiaké a járó 
kelő hírnökök utján megnyugszik. I. C. 16, l S s Titus szelleme 
is a Korinthusiak által megvigasztaltatik. II. G. 7,13. 

De nemcsak ily nemes socialis érzelmek iránt fogékony az 
ember πνεΐμα-ja. — A szeny (μολνσμός) és gáncs is fér a szellem-
hez. II. G. 7 n . I. Thess. 5,2 3 , sőt nincs kizárva, hogy e szellem 
is elvesszen. I. C. 5,5. Ezért is szükséges, hogy ez emberi szellem 
isteni táplálékban részesüljön (I. C. 10 ; 1_4), hogy Isten szelleme 
által erősödjünk a belső emberre nézve. Eph. 3,1G, hogy a szel-
lemben ujjuljunk meg. Eph. 4,2 3 , a szent szellem adta ujulás 
utján. Tit. 3 , 5 illetőleg szellemünk is szentté legyen Krisztusra 
szegzett gondolataink utján. I. C. 7,3 4 . II. C. 4, l 6 . 

Igy már most értjük, hogy Pál apostol akkor, midőn az 
üdvvel összefüggő gondolatot úgy tünteti fel, mint a mely teljesen 
megbízható, mint a mely ellen ő sem külső, sem belső érvet fel 
nem hozhat s a melyet ezért is őszinteségében senki más sem 
vonhat kétségbe: hogy ekkor állítása kritériumául az ő benne 
létező πνεϋμα-naí egyezését a szent ηνενμα-χal állítja fel. — Ha 
szellemünk szózatát a szent TíJítf/cí-nak igéje megerősíti: ugy e 

würde. Noch besser wäre das „Noch nicht" 36 1. Das Einzige, was 
wir behaupten ist, dass der Keim oder das Noch nicht dieser Idee in den 
frühesten sinnlichen Eindrücken eingeschlossen liegt, und dass so wie der 
Verstand auf der einen Seite sich in den endlichen Eindrücken der Sinne 
entwickelt, so der Glaube — oder sollen wir es Vernunft nennen? — sich 
an dem, was in unseren Eindrücken unendlich ist, herausbildet." — 52 1. 
„Wir als endliche Wesen, sind im steten Verkehr mit dem Unendlichen, als 
dem notwendigen Hintergrund alles Endlichen, und ohna diesen wirklichen 
Contact mit dem Unendlichen — würde dasselbe später gar nicht für uns 
existieren können." — Ha mi tényleg saját szemeinkkel nézünk és sa já t ér-
telmünkkel Ítélünk, „so werden wir finden, dass schon beim ersten Grauen 
unseres persönlichen Bewusstseins — das UnendLche von Angesicht zu An-
gesicht vor uns gehabt haben 53. 1. 

Méiyebben és általánosabban fejezi ki ezt a nagy Goethe e néhány sza-
vai : rAUes Vergängliche ist nur ein Gleichniss." 

Α ππνμα-ί Pál apostol értelmében, mint a szellemiek felfoghatóságának 
feltételét jelzik — e gyakran citált szavak: 

Wär nicht das Auge sonnenhaft, 
Die Sonne könnt' es nicht erblicken, 
Läg' nicht in uns des Gottes eig'ne Kraft, 
Wie könnt' uns Göttliches entzücken ? 

Ezt, valamint a Müller Miksa utolsó művében kifejezést nyert gondolatot 
combinálja Albert Zeller kedves költeménye : 

Wer nicht im Kleinsten und Geringsten 
Etwas von Gottes Hauch verspürt, 
Für den giebt es kein Fest der Pfingsten, 
Auch wenn sich Erd' und Himmel rührt. 
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szózat igaz, teljesen megbízható — bizonyos. — Midőn Pál apostol 
központi gondolatát: az Istenfiuságnak gondolatát fejti ki a σ«ρ|-οη 
nyugvó szolgaság gondolatával szemben, 's midőn az Istenfiuság 
gondolata által álhatotlan Istenhez, mint atyához kiált fel: az 
Istenfiuság ténylegessége mellett a szent szellemnek a mi szel-
lemünk melletti tanúbizonyságát hozza fel: ccvtó τό Ίΐνεϊμα (a 
szent szellem) σννμαρτνρέϊ wo ηνείματι ημών, ότι εσμεν τέκνα Οεον. 
R. 8, , c. Ugyan így érvel R. 9, , ben. Az előző fejezet utolsó ver-
seiben Istennek Jézus Krisztusban megnyilatkozó szeretetéről, 
annak erejéről, mindenek fölött az élet, halál, az angyalok és a 
hatalmasságok, a mult és a jövő fölött győzedelmeskedő erejéről 
szól az apostol. Ezt a szeretetet birja 6, ebben győzedelmeskedik 
ő is mindenek fölött. — Tudatának e boldogító magaslatáról nézi 
az ő vérbeli rokonait, testvéreit, a kik az evangeliomtól elfor-
dulnak. Ezek üdvözülése érdekében kész volna még Istennek e 
boldogító, mindenek fölött győzedelmeskedő szeretetéről is lemon-
dani, kész volna Isten haragját önmagára leesdeni, elkárhozni 
(áva'hua είναι), mivel oly, nagy és folytonos szivének fájdalma a 
zsidók hitetlensége miatt. Érzi Pál apostol, hogy olyasmit mondott, 
a mit bajosan lehet elhinni. Ezért is állítja, hogy Krisztusban 
igazat mond, hogy nem hazudik s ezt megokolja, mint a mihez 
immár kétség nem fér azzal, hogy az ő lelkiismerete a szent 
szellemben is tanúskodik erről. R. 9, ,_ 3 . A lelkiismeret a szel-
lemünkbe írott törvénynek érvényesülése, ugy hogy szellemünk 
szólal meg a lelkiismeretben s nincs megnyugtatóbb, nincs bizo-
nyosabb, mint ha ezen mi szellemünk megnyugszik a szent szel-
lemben.1) — Olt, a hol a m i szellemünk a szent szellemmel egy: 
ott vége a kételynek, vége az okoskodásnak, a bizonyításnak, ott 
tényleg megvan a tiszta igazság, a megdönthetetlen bizonyosság. 

Nincs tehát áthidalhatlan köz az uj és az ó ember közt, 
nem szakad kelté az egy ember egy pogánynyá és egy keresz-
tyénné. Egy az ember, élete psychologiai folytonosságot mutat. 

Nem tagadom, hogy vannak helyek, a melyek e folytonosság 
ellen látszanak bizonyítani. Pál apostol rögtöni megtérésének hatása 
alatt tényleg más embert látott a keresztyéneket üldöző Saulban, 
mást a keresztyénségért önmagát feláldozó Pálban. Uj teremtésnek 
érezte magát. Ez élettapasztalatnak hatása alatt értjük, hogy ő 
a római híveket arra inti, hogy ugy tekintsék magukat, mint a 
kik a bűnnek megholtak s élnek Istennek Krisztus Jézusban 
R. 6, l 0 . u . A keresztyénnek élete nem önmagában való, — hanem 
Krisztusban való élet. R. 8,2 . 14, 8. Istennek szeretetét és kegvel-

*) Augustinus szép szava: „Cor nos t rum inquieium, donec requiescat 
in Deou igy nyer mélyebb értelmei, a melyet Retr. I., 13 maga is Pál apostol 
szellemében megmagyaráz: „Res ipsa, quae nunc religio Christiana nuncu-
patur, erat apud antiquos, nec defuit ab initio generis bumani quousque 
Christus veniret in carnem, unde vera religio, quae iam erat, coepit appelari 
Christ iana". 
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mét Krisztusban bírja R. 8, 39. I. C. 1, 4. 16,24. szabadsága 
Krisztusban van meg; Gal. 2,4., ezért is dicsekvése, vigasza,· 
reménye is Krisztusban van R. 15, 17. Phil. 2 , 1 9 . 3, 3. s a szent-
ségre, valamint tökéletességre is csak Krisztusban jut el I. C. 1 , 2 . 
Phil. 1, x. 4, 2i· Col. 1,28· A hívőnek viszonya az egyház, valamint 
a gyülekezethez is Krisztusban birja alapját, ugy hogy a gyüle-
kezetek, a munkatársak, a testvérek, az atyák is nem magukban 
léteznek, azzá még csak Krisztusban válnak Gal. 1, 22. I· C 4, 15. 
Col. 1,2 . R. 16, 3. Krisztus által megragadtatva Phil. 3, 12. Krisztust 
felöltve Gal. 3 , 2 7 . immár nem mi élünk, hanem Krisztus él mi 
bennünk Gal. 2, 20. — Ha pedig valaki Krisztusban él: uj teremtés 
az; a régi elmúlt — s minden ujjá lett. II. C. 5, 17; a régi világ 
jelszava, a körülmetélkedés, törvény — mind ez elnémul, mivel 
uj a világ, uj e világnak teremtménye I. G. 7, 19. Gal. 5, e. 6, 15. 

Nem tagadom, hogy az idézett helyek a keresztyéni uj 
állapotot, a régivel oly élesen állítják szembe, hogy a személyi 
egység veszélyeztetett és pedig annál inkább, mivel, az utolsó 
idézetek egyenesen Krisztussal helyettesitik az eddigi Ént. — De 
még ezek a helyek sem bizonyítanak igazán. Ez az élet éppen a 
főhely szerint még csak elvileg van meg, még csak létesítendő, 
ma tényleg nincsen meg. 

Dr. Schneller István. 



A pietismus paedagogikája. 
— Kiváló tekintettel a magyar pietista neveló'kre. — 

MÁSODIK RÉSZ. 

A pietismus nevelési rendszere. 

III. A pietismus nevelési czélja és eszközei. 
Spener és Francke kiváló theologusok voltak. Természetes-

nek fogjuk tehát találni, hogy a nevelés czélját nem a philoso-
phiai, hanem a theologiai erkölcstanból vették át. Isten országa 
és Isten dicsősége vallásos fogalmában is fenséges czélját. 

Francke egyetlen rendszeres neveléstani művének első tétele 
is ez: „Istennek dicsőségét tartsa mint fő célt szeme előtt minden-
ben mindenki, de különösen a gyermekek nevelésében és tanítá-
sában úgy a praeceptor, mint a neki alá rendelt növendékek". 
(Kurzer u. einf. Unterricht. Richter, Paed. Bibi. 46. 1.). S midőn 
később a theologusok neveléséről szól, akkor is azt köti elsőben 
lelkükre: értsék meg ugy, a mint kell, hogy miben áll Istennek 
országa vagy az igaz keresztyénség, mert ez a legszükségesebb, 
ennek tudása nélkül hol ide, hol oda fognak vetődni s a dolog 
lén vegét nem értik meg. (Idea stud. theol. Anhang. Halle 1712. 
28. Ί.). 

Spener azután a maga és az irás szavaival szépen rajzolja 
le Isten országát, mint ilyen magasztos életcélt. „Minden hivők 
szent közösségben állanak másokkal és egymás között az Istennel 
való közösségüknél fogva, mint egy testnek tagjai, egy léleknek 
és egy örökségnek osztályrészesei, azért mind egyik örüljön a 
másik üdvének és elvett ajándékainak és használjon néki; egy-
más között a szeretet által összekapcsoltatván legyen közösségük 
a példaadásban és könyörgésben s ez nyújtson nékik az ilyen 
test egységéből eredő vigasztalást". Ε mondását igazolja azután 
az írásnak szavaival és pedig oly szépen, hogy ennél találóbban 
sem az élet, sem a nevelés célját meghatározni nem lehetne: 
„Hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestűi fogva 
nevekedjünk abban, a ki fő, tudni illik a Krisztusban, kiből az 
egész test szép renddel és móddal egybeszerkesztettetvén és 
kötöztetvén, minden tagoknak egybebocsátatások által, minden 
tagnak mérték szerint való belső cselekedetének ereje által, a 
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testhez illendő növekedést vészen magának felépíttetésére a szeretet 
által". (Ephes. 4, 1 5_1 6 . Spener, Lautere Milch des Evangelii 
1717. évi kiadás 122. 1.) Ugyan e szentírási helylyel fejezi ki egy 
ujabb paedagogus is, Bctur Gusztáv theol. tanár a nevelés célját. 
(Erziehungslehre, Giessen 1887. 4. kiad. 10. 1.) Iine a pietismus 
atyja és a XIX. század theologus nevelője így találkoznak egy-
mással 200 év múlva. 

Igy ítéli meg a pietismus nevelési célját Schmidt is: „Az 
oktatásnak valamint az erkölcsi nevelésnek célja — ugy mond — 
Isten országának a gyermek szivében való építése, és ez alapból 
kiidulva és ezen építve a nevelést és az oktatást minden fokon 
és minden irányban ugy kell felfogni mint egy rendszert, egy 
nevelést és egy oktatást". (Gesch. der Paed. 4. kiad. III. 473. 1.) 
Francke ugyan más helyeken nevelési célnak mondja „Istennek 
élő ismeretét és az igaz keresztyén életet" vagy „az igaz kegyes-
séget és keresztyén okosságot", de mind ezek csak feltételei az 
Isten országában való részvételnek s csak alárendelt célok, az 
Isten országa mint főcél mellett, melyet elég határozottan hang-
súlyoz úgy Spener, mint Francke. S ez Isten országában mint 
nevelési eszményt, az élő Krisztust állítják a paedagogusok elé 
(A mint vagyon az igazság a Jézusban Eph. 4, 2 t . Idea stud. 
theol. 29. 1.) hogy az élő példa nevelő erejével hasson kicsinyekre 
és nagyokra egyaránt. 

Ily magasztos szellemi életközösségnek, az Isten országának 
való alárendeltség nem lehet az emberre nézve lealázó (még azok 
szempontjából sem, a kik az élet célját nem a theologiai erkölcs-
tanból veszik át) hanem csak is felemelő és megszentelő. Igaz, 
hogy ily módon minden önző egoismus kizárásával az ember 
igazi életcélját nem önmagában találja meg, hanem abban az 
eszményi istenemberben, a ki őt elveszett, elkárhozott embert 
megváltotta, megszabadította, hogy sajátja legyen és az ő orszá-
gában ő alatta éljen és neki szolgáljon ; de azért az ember mint 
öncél is kellőleg érvényesülhet, mert hisz Istennek országa mi 
bennünk is vagyon s így feltételezi, hogy minden egyes tag a 
maga egyénisége, a neki jutott természeti tehetségek, illetve kegyelmi 
ajándékok mértéke szerint is szabadon fejlődjék, növekedjék és 
érvényesüljön. Isten országának fogalma ezt ^ magában rejti és 
feltételezi. Mert hiszen minél individualisabb erők és tehetségek 
fejlődnek benne ritka, kiváló charismákkal és talentumokkal, 
annál fokozattabb mértékben fognak Isten országának épülésére 
és növekedésére szolgálni. 

Igy fogták fel és becsülték meg az emberi egyéniség értékét 
Spener és Francke. Előttük nagy ára volt minden egyes léleknek 
és jól tudták, hogy az ajándékokban külömbség vagyon. Francke-
nak különböző irányú iskolái vannak, külön neveli a fiukat és 
leányokat. Egyéniségüket, tehetségeiket megfigyelik, tanári kon-
ferenciákon megbeszélik és kit-kit a neki megfelelő helyre állítanak. 
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Az árva gyermekeket már az elemi iskolában megválogatják. 
Csak a tehetséges mehet át a középiskolába, a többi nyomdász 
lesz vagy más mesterember. A paedagogiumban az u. n. recrea-
tionalis tantárgyakat és foglalkozásokat kiki szabadon választhatja. 
Spener és Francke egyként kárhoztatják az oly szülőket, a kik 
előre papnak szánják és kényszeritik fiaikat a nélkül, hogy haj-
lamaikat és tehetségeiket figyelembe vennék. A pietismus nagy 
sikereinek egyik titka épen abban áll, hogy nagy mértékben 
megvolt bennük a lelkek megvizsgálásának ajándéka, az alapos 
emberismeret, tudták, kit válasszanak tanítónak, kit inspectornak, 
kit lelkésznek, kit missionáriusnak. Az egyéniséget számba vették 
és megbecsülték. S ehez képest a nevelői eljárást is mindig indi-
vidualizálták. Túlszigoru és igaztalan Richter és Scherer ítélete, a 
kik szerint Francke a természetes akaratnak tervszerű, rendszeres 
megtörésével, a sok áhilatossági gyakorlattal és folytonos felügye-
lettel a növendékben az egyéniséget, a szabadságot is elölte. 
(Richter, Paed. Bibi. 331. 1. Scherer, i. m. 303. 1.) Nagy volt az 
általános erkölcsi romlottság, sok a csábító példa és Francke 
intézeteibe épen a legromlottabb növendékeket hozták javítás végett. 
Ebből érthető, hogy az erkölcsi nevelés erősebb eszközeit kellett 
alkalmazniok, de azért a szabad fejlődés útját nem vágták el. 
Sok kiváló elme, önállóan és szabadon gondolkodó tanférfiu 
került ki a hallei iskolából. A magyar pietisták sem esküdtek 
mindenben a mester szavaira. 

Valamint az emberi szabad egyéniség, úgy érvényesüllek 
Isten országa mellett az ennél szűkebb körű erkölcsi testületek 
is, mint külön jogosult nevelési célok. A pietismus elismerte, 
hogy a nevelésnek külön feladatai vannak az egyházzal, a nem-
zettel és családdal szemben s nem hagyták számításon kívül, hogy 
ezeknek maguknak is mily nagy a nevelői hatásuk. 

A pietismus maga is teremtett egy, ha nem is egészen új, 
de mégis különnemű közösségi formát a collegia pietatis vagy 
ecclesiolae in ecclesia alakjában. De az egyháznak nem mellőzésére, 
hanem inkább építésére szolgált ez az intézmény. Benne voltak 
a papok s a gyülekezet azon tagjai, a kik lelki szegénységüket 
érezve már jobb útra tértek, többet tanulni és a jóban épülni 
törekedtek. Az írást olvasták, magyarázták és az életre alkal-
mazták. A lelkész és nyáj közötti bizalmat erősítették az ily 
összejövetelek, a hol kiki a maga kételyeit, bajait szabadon 
közölhette és tanácsot, vigasztalást nyert. Spener méltán remélte, 
hogy a kik az ily összejöveteleken részt vesznek, azok majd a 
családi gyülekezetben (Hauskirche) is jobban tanítják a gyerme-
keket és cselédeket. Ezekben akarta ő nevelni a gyülekezet 
magvát (Kernchristen), és oly elemet, mely majd kovászként 
hassa át az egyháznak egész tésztáját. 

Spener egyházi célt szolgált, egyházfelekezete számára nevelt 
felnőtteket, mikor ez összejöveteleket tartotta. Az apostoli kor 
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kisebb, szabad gyülekezeteit akarta felújítani I. Kor. 14,31. verse 
alapján: „Mert egyenként mindnyájan magyarázhatjátok, az irást, 
hogy mindenek tanuljanak és vigasztalást vegyenek". És a Kol. 
3,10 versében foglalt intést követte: „A Krisztusnak beszéde lakoz-
zék ti bennetek bőséggel, minden bölcsességgel, tanítván és intvén 
egymást ti magatok között psálmusokkal, dicséretekkel és lelki 
énekekkel, nagy kedvvel énekelvén a ti szivetekben az Urnák". 
(Pia desid. 98—102. 1.). 

Az egyetemes papságról írt művében is ajánlja — miként 
Luther a schmalkaldi cikkekben — hogy a jó barátok hasonló 
célra összegyülekezzenek, de kiköti, hogy ne legyenek ezek népe-
sebb összejövetelek, a melyek a különválás és nyilvános gyülekezet 
látszatával bírhatnának s óva int, hogy ezek miatt a közönséges 
istentiszteleteket el ne hanyagolják, a lelkészeket meg ne vessék, 
napi munkájokat és hivatásokat el ne mulasszák s általában 
minden rossz látszatot kerüljenek (Geistl. Priesterth. 77. 1.). 

Spener a vallásos összejövetelekkel sokat használt és soha 
sem ártott egyházfelekezetének. Ő a szentírás és a symbolikus 
könyvek, különösen Luther kátéja értelmében tanít az egyházról. 
Az egyház, és pedig az ág. hitv. evang. egyház számára nevel. A 
református egyház ellen, bár a jót elismerte benne, ha szükség 
volt reá, polemizált is. Több apologetikus és polemikus dolgozattal 
szállt sikra egyháza érdekében. Szintúgy Francke, bár a hitvitákat 
kerülte s más vallásúak iránt türelmes volt, de Luther kátéja, az 
ágostai hitvallás és egyéb symbolikus könyveink szellemében 
tanított és nevelte az ifjúságot. A pietismus tehát a fő célt, Isten 
országát soha szem elől nem tévesztve egyszersmind a látható 
egyház számára is hű és hitbuzgó tagokat nevelt, nevelése egy-
házi jellegű volt. 

Ly őrizték meg mindenkor hiven nevelésüknek nemzeti jellem-
vonását is. Isten országa mellett a német nemzetnek nagysága is ott 
lebegett előttük mint nevelési cél. A külön nemzeti műveltségnek be-
csét és szükségét már Comenius is elég erélylyel hangsúlyozta. Hasonló 
módon és még korábban a németek között Ratke. Ezek örökébe 
lép most a pietismus, midőn az anyanyelven való oktatást és az 
anyanyelv művelését sürgeti az iskolákban. Kikelnek a latin nyelv-
nek zsarnoki szerepe ellen, mely súlyos békót ver a nemzeti 
haladásra. A keresztyén vallástant — mondja Francke — német 
nyelven kell előadni és német nyelvű tankönyveket kell hasz-
nálni, mert különben megunják a keresztyénséget. A földrajz 
tanításában Palaestina mellett Németországra fordítanak legnagyobb 
gondot. Francke nevelő intézeteiben a hazafias nemzeti szellemet 
ápolják. A pietisták első sorban mindig a német néphez, német 
ifjúsághoz fordulnak. Ezt a nemzetet akarják erőssé, nagygyá 
tenni s a nevelés és művelődés terén is vezető szerepre juttatni. 
Nemzeti önérzetük minden alkalommal ki-kitör és megnyilatkozik. 
De hazaszeretetük még sem teszi őket elfogultakká. Elismerik 
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és méltányolják más nemzetek műveltségét is. Tanítják a francia 
nyelvet. A mi jó, azt az idegentől is átveszik. Francke a nationum 
seminariumban egyéb nemzeti nyelvek tanítását is tervbe veszi s 
a mi szellemi kincscsel rendelkezik, azt készséggel közli más népek 
fiaival. 

A szélesebb kereteken belül végre a pietismus a család szá-
mára is nevelt, hogy a keresztyén mint Isten országának tagja 
ne csak a hazának hű fia, az államnak jó polgára, hanem egyszers-
mind hű családtag is legyen, a ki előbb mint gyermek, utóbb 
mint szülő és családfő töltse be tisztének minden igazságát. A 
hol a kátét oly buzgalommal tanították mint a pietistáknál, ott a 
szülők iránti tiszteletet és a családi tűzhely iránt tartozó köteles-
ségeket mélyen beoltották a gyermekek szivébe. Francke jól ismerte 
azt a kölcsönhatást, mely a család és iskola között van. Tudta, 
hogy ha hű családtagokat nevel, ezzel az iskola dolgát könnyíti 
meg. Nevelő intézeteit, melyek bennlakással voltak összekötve, az 
árvaházat családias szellemben vezette. A tanítóktól atyai szere-
tetet kivánt mindenek előtt, az árvaház vezetőjének árvaatya volt 
a neve és szerepe, a leányokat özvegy papné gondozta. Ily módon 
igyekezett a családi érzelmeket ápolni és a családi kötelességeket 
a szívbe vésni. A nevelés üdvös és jogosult formájának ismerte 
el Francke a magán vagy házi nevelést is. Készséggel ajánlott ily 
célra is theol. hallgatókat és részletes utasításokkal látta el az 
ily házi tanítókat, hogy miként viselkedjenek a család körében. 

Az a nevelés, mely a legfőbb cél mellett az emberi társas 
életnek isteni eredetű összes formáit így kellőleg méltatta, szint 
ily összehangzatosan igyekezett.az embernek összes erőit is művelni 
és fejleszteni. A testi nevelés szükségét belátták a pietisták is. A 
test mozgást, a testi munkát, a sétálást és kirándulásokat, ez 
utóbbiakat mindig tanítással összekötve, megtaláljuk náluk is. 
Rendszeres tornagyakorlataik azonban még nincsenek s a játéknál 
sem engedtek a növendéknek annyi szabadságot, mint Comenius. 
A szellemi nevelés terén az ismerő tehetség becsét és fontosságát 
a pietismus épen úgy elismerte és Isten legbecsesebb ajándékának 
tartotta, mint bármely más paedagogus. De mégis legtöbbre becsülte 
és a többiek fölé helyezte a pietismus a szív és ez akarat neve-
lését vagyis az u. n. erkölcsi nevelést. 

Azt monja Francke: a cultura animi az értelem és az akarat 
nevelésében áll. A hol csak az egyikre fordítanak gondot, ott 
semmi jót se lehet remélni. Főként arra kell törekednünk, hogy 
a természeti akaratosságot megtörjük. A ki csak az elmét míveli 
és az akaratot engedelmesség alá szorítani elfeledi, az hiába 
való munkát végez. És Francke kijelenti, hogy ő az akarat neve-
lését tartja legfontosabbnak (Kurzer und einfält. Unterricht 3. és 
4. §.). Es mivel az élet és nevelés célja közvetlenül az akarat 
és gyakorlati tevékenység által valósitható meg, azért méltán 
helyezi Francke az erkölcsi nevelést legmagasabbra. De mindenkor 
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kiemeli mellette az értelmi nevelés becsét is, azt mondván, hogy 
az értelemnek is üdvös tanokat kell elsajátítania, hogy az akarat 
kényszerítés nélkül engedelmeskedjék (U. o. 3. §.). 

Az ismeretnek és akaratnak ezt a viszonyát hangsúlyozza 
már Spener is. Ő a szorgalmas vallástanitással e kérdésre akart 
gyakorlati választ adni: Wie bringen wir den Kopf in das Herz? 
S már kegyes óhajtásaiban is kimondja: arra kell az embereket 
tanítani és szoktatni, hogy elhigyjék, hogy a keresztyénségben a 
tudás még egyáltalán nem elégséges hanem sokkal inkább a 
gyakorlásban (praxis) áll az. Idézi Ján. 13,17 versét: Ha ezeket 
tudjátok,r boldogok lesztek, ha cselekeszitek azokat. (Pia desid. 
110. 1.). És mily nyomatékkal fejezi ki ugyan e gondolatot Francke! 
„Egy szemernyi élő hit — ugy mond — többet ér, mint puszta 
történeti ismeretből egy egész mázsa és egy cseppnyi igaz szeretet 
többet ér, mind minden titkok tudásának egész tengere. (Idea 
stud. theol. 53. 1.). Ugyancsak e viszonyra vonatkozólag mondja 
Spener: „Qui proficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit, 
quam proficit. (Pia desid. 129. 1.). Ezért helyezett oly kiváló 
súlyt a pietismus a hittan mellett az erkölcstanra. 

Igy akarta az orthodoxismusnak amaz ismert hiányát és 
egyoldalúságát, mely szerint csak az ismeretre és az értelem 
fejlesztésére fordított minden gondot, pótolni. Az orthodoxismus 
képviselői a maguk igazhitűségében elbizakodva erkölcsi téren a 
legnagyobb szabadságot engedték meg. Szinte tüntetőleg vettek 
részt a világi élvezetekben még a lelkészek is. Lipcsében pl. az 
orthodoxia szinte tüntetve engedte meg a nyilvános helyen való 
táncot és az akkor még nem annyira általános dohányzást. A 
pietismus tiltotta ezeket s az ellenkező túlzásba esett, midőn a 
játékot időpazarlásnak mondotta s a sétálást is csak akkor en-
gedte meg, ha tanulással és épüléssel volt összekötve. 

Az erkölcsi nevelésnek eme nagyrabecsüléséből szükségképen 
következett a pietismus nevelésének gyakorlati iránya. Isten országa 
számára nevelvén, Spener és Francke a menny mellett a földet 
sem feledi el. A pietismus egyik megkülönböztető sajátsága, hogy 
a keresztyénséget gyakorlativá, a kegyességet gyümölcsözővé tette. 
A mire főgondot fordítanak, az a praxis pietatis. Az élet szá-
mára gyakorlati férfiakat neveltek. A reális tantárgyaknak helyet 
adtak iskoláikban. Tanintézeteik különböző irányúak voltak a 
különös gyakorlati cél szerint, a melyre a különböző sorsú és 
tehetségű gyermekeket neveltek. Habár a vallási tárgyakra szen-
teltek legtöbb, a mai kor Ítélete szerint túlságos sok időt, neve-
lésük az akkori időkhöz képest még sem volt ósdi, hanem reális 
irányú modern nevelés. Megértették a kor szükségleteit s nevelé-
süket ezekhez szabták. Iskoláik e részben előnyösen ütöttek el 
úgy az egyoldalú orthodox evang. tanintézetektől, mint a latin 
nyelven tengődő jezsuiták nevelésétől. 

A keresztyénségnek gyakorlati oldalát a pietisták előtt senki 
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nem hangsúlyozta s a nevelésnél senki nem méltatta annyira, 
mint ők. Spener még a főiskolai theologiai oktatásról is azt 
mondja: „Mivel a theologia habitus pradicus és nem pusztán 
tudomány, azért nem is elégséges a puszta tanulás és elmélet, 
hanem szükségesek az exercitiumok is. Alkalmat kell adni az 
ifjaknak olyan cselekvények végezésére, a milyenek a lelkészi hivatal-
ban várakoznak reájuk; tanítsák a tudatlanokat, vigasztalják a bete-
geket és főként a predikálásban gyakorolják magukat (Pia desid. 
144 és 149. 1.). 

Ezt a gyakorlati szempontot, az élet számára való nevelést 
még több figyelemre méltatja Francke. Neveléstani művét is már 
cime szerint e két részre oszt ja: miként kell a gyermekeket 
1. igaz kegyességre 2. keresztyén okosságra nevelni. Ez utóbbi 
részben épen arról szól, hogy miként lehet a kegyességet e világ-
ban megőrizni és az életben gyakorlati téren okosan használni. 
Több bibliai helyre hivatkozva hangsúlyozza, hogy mily szükséges 
az életben az okosság: „Legyetek okosak mint a kígyók és szelí-
dek, mint a galambok" (Máté 1 0 , „ É s dicséré az Úr a hamis 
sáfárt, hogy eszesen cselekedett volna; mert e világnak fiai esze-
sebbek a világosságnak fiainál az ő nemek szerint" Luk. 16,8. Ez 
az okosság megköveteli a világnak ismeretét. Tehát a kegyességet 
tapasztalatokkal, reális ismeretekkel kell párosítani. Francke szerint 
két forrása van az okosságnak: a tudomány és a tapasztalat. Azért 
kell a gyermekeket korán a megfigyelésre és gondolkodásra szok-
tatni (Kurz. u. einf. Unterricht 4. 21. és 22. §.). 

De habár így a nevelést szorosan az életre alkalmazzák és 
gyakorlati embereket akarnak nevelni, azért az utilitarismus 
veszedelmébe, a mely pedig Comeniusnál is nagyon ott kisért, 
nem esnek. Francke megkívánja és szükségesnek tartja, hogy a 
gyermekeket gyakran emlékeztessék a nevelés fő céljára. Jól a 
szivükbe kell vésni, hogy a mit a nevelők velők tesznek, az mind 
az élő Istennek dicsőségére történik s ennél fogva ők is Pál 
apostol amaz intéséhez tartsák magukat: Akár esztek, akár isztok, 
akár mit cselekesztek, mindeneket az Isten dicsőségére míveljetek 
I. Kor. 10,3! . (I· m. 8. §.). 

Nem helyesli Francke — és ebben eltér Comeniustól — 
hogy az ifjúság elé, ennek buzdítása végett különféle mellékes 
célokat állítanak, ilyen formán például: tanuljatok, hogy egykor 
kancellárok, doktorok lehessetek, hogy előkelő, tekintélyes állásra 
jussatok a világban, hogy kenyereteket megkereshessétek, meg-
gazdagodhassatok és jó napokat láthassatok stb. Ha így beszélnek 
a nevelők, akkor az ifjúság a fő célt hamar szem elöl téveszti 
és ilyen Ízléstelen mellékcélt választ annak helyébe. Az emberi 
sziv a nélkül is igen hajlandó önmagát bálványozni s azok közé 
sűlyedni, a kiknek hasuk az ő istenük. Ily mellékes célok hangoz-
tatása hiúságot, fösvénységet és irigységet ébreszt a szivekben 
(i. m. 2. §.). Isten országa az ily önző nevelési célokat nem tűri. 
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Végül a pietismus nevelésének még egy szép jellemvonása 
van, mely a főcélnak, Isten országának a fogalmából önkényt 
következett, s ez az egyetemesség. Miként Isten országának s álta-
lában a keresztyénségnek universalis hivatása van, hogy minden 
népeket nemzeti, társadalmi és nemi különbségre való tekintet 
nélkül mint egy nyájat az egy pásztor alatt összegyüjtsön és 
üdvözítsen: úgy kellett, egyetemességre törekednie annak a neve-
lésnek is, mely fő célját Isten országában lelte meg. És e tekin-
tetben igazán nagyszerű, merész tervek forrongtak Franckenak 
soha pihenni nem tudó agyában, „Delineation des ganzen Werkes" 
c. tervrajzában (közli Schmidt i. m. III. 506.) egyenesen kimondja: 
„Az a célunk, hogy az itteni egyetemnél universalis intézményt 
létesítsünk az egész keresztyénségnek, de sőt az egész világnak 
általános hasznára." 

A külföldi nemzetek számára tervezte a nationum semina-
riumot. Saját szavai szerint példát akart mutatni és tanítókat 
akart nevelni idegen népek számára is. Tényleg igen sok külföldi, 
köztük magyarok is nagy számmal látogatták Hallet. Majdnem 
oly vonzó erővel birt e város, mint a reformáció korában Wit-
tenberg. Örömmel hirdeti Francke, hogy néhány évvel ezelőtt 
két tatár fiu is nevekedett intézeteiben, az egyik meghalt, a másik 
pedig Moszkvában praeceptor egy nyilvános iskolában. Sőt mivel 
Isten országa minden keresztyénre azt a kötelességet rója, hogy 
a pogányok megtérítését is tőle telhetőleg előmozdítsa, missiona-
riusokat nevel és küld ki Indiába, felveszi nevelési programmjába 
a Jcülmissiót. Valóban kevesen tettek annyit Isten országáért, mint 
Francke, kevesen vontak le Isten országa fogalmából minden 
követelményt oly lelkiismeretesen, mint ő. 

Mig Francke így a legszélesebb körben idegen népek közt . 
és más földrészeken is árasztja a nevelés áldásait, addig Spener 
a legközelebbi bajt orvosolja s arra tekint, hogy a maga népe 
körében jusson minden osztály társadalmi állásra való tekintet 
nélkül a maga jogához. Spener atyja grófi tisztviselő, keresztanyja 
özvegy grófnő volt. Később két pfalzi gróf fiúnak a nevelője, 
majd fejedelmek udvari papja és főrangú hölgyek kedvelt gyón-
tatója. S ez a magas aristokrata körökben forgolódó pap van arra 
praedestinálva, hogy népnevelő legyen. A környezet őt meg nem 
szédíti. Benne oly nagy az evangéliomi igazság ereje, hogy a 
harmadik rend, a mellőzött köznép jogaiért küzd, legjobban érzi 
magát, midőn a nép fiai közt katekizál a templomban. Ő az ud-
vari pap megszégyeníti a falusi papokat. Spener ebben sokkal 
nagyobb, mint Zinzendorf, a gróf, ki a mustármag egyesületet 
főrangú ifjakból alakította s később is papi köntöse fölé kiakasz-
totta a rendjelet (Palmer, Pietismus i. h. 77. 1.). 

Spener a nép egyszerű fiait is nagykorú és másokkal egyenlő 
jogú keresztyénekké akarta nevelni, hogy ismerjék kötelességeiket 
és tudjanak jogaikkal élni. A consistoriumokba, melyekben eddig 
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csak földesurak és jogászok képviselték a világi elemet, ő a köz-
népet is bele akarta vinni. Ezért törekedett a nevelést általánossá 
tenni. A legszegényebb pór fiu se legyen abból kizárva. Ezt a 
szép nevelési eszményt azután Francke még azzal egészítette ki, 
hogy az árvákat, a koldus gyermekeket is begyűjtötte intézeteinek 
falai közé. Glauchában az első évben pénteki prédikációiban 
mindig a gyermeknevelésről beszélt és ilyen alkalommal monda: 
az én akaratommal és a mennyire raj tam áll, az egész gyüle-
kezetben egy gyermek sem marad a nélkül, hogy benne a keresz-
tyénségnek igaz alapját minden buzgósággal meg ne vessük. 

És a mint a nemességgel, úgy másfelöl a papsággal szem-
ben is hangsúlyozta a köznépnek a művelődéshez és neveléshez 
való jogát. Spener korában még az evangélikusok közt is szokás-
ban volt a nem lelkészeket laikusoknak nevezni. Spener e korlátot 
Luther szellemében elveti. Ő nem ismer klérust, kiváltságos papi 
rendet, mely a nevelés és tudomány áldásait is a maga számára 
akarja lefoglalni s mintegy a lélek szerepét játszani az ez által 
mozgatott test, a laikusok tömege mellett. Ezért ő általános nép-
nevelést sürget. A nevelés, műveltség áldásaiban ne csak a leendő 
pap részesüljön, hanem az egész gyülekezet. A nép e joga követ-
kezik az egyetemes papság tanából: „Ti pedig választatott nem-
zetség, királyi papság, szent nép vagytok". (I. Pét. 2,9 . és Jel. 
1, 5- 6 ; 5,io·)· Spener meghatározása szerint az egyetemes papság 
„az a jog, melyet Üdvözítőnk, Jézus Krisztus minden emberek 
számára megszerzett és a melyre a benne hívőket a Szentlélek 
által felkeni, a minek erejénél fogva kell, hogy Istennek kedves 
áldozatokat hozzanak, magukért és másokért imádkozzanak és 
mindenki magát és felebarátját építse". (Geistl. Priesterth. 1. kérdés). 

Ε tanból következik, hogy a nevelés ne kizárólag a papság 
tiszte legyen, hanem hogy minél általánosabbá és minél ered-
ményesebbé válhasson, vegyen részt abban minden keresztyén 
nagykorú, különösen a szülők, a kiknek az iskolával összhang-
zatosan kell eljárniok. 

Végül a nevelés általános áldása és kötelezettsége terjedjen 
ki a nőkre is. Spener felveti a kérdést: Haben christliche Weibs-
personen auch Teil an solchen priesterlichen Ämtern? És határozott 
igennel felel, hivatkozva az irás szavaira: Nincsen sem zsidó, sem 
görög, nincsen sem szolga, sem szabados, nincsen sem féríiu, sem 
asszony közölt válogatás, mert ti mindnyájan egy vagytok a Jézus 
Krisztusban Gal. 3,S8. (I. h. 60. kérd.). Gyönyörű szép bibliai 
helyekkel rajzolja azután a nők papi hivatását. Csak egyet tilt 
meg nekik, hogy a nyilvános gyülekezetben ne tanítsanak, de 
másutt taníthatnak is. A nőt keresztyéni magas hivatásának betöl-
tésére csak a nevelés képesítheti. Azért fordított a pietismus a 
nőnevelésre is kiváló gondot. Francke az árvaházban a leánykák 
és az árva-anya számára külön utasítást adott. Intézetei közt 
volt gynaeceum is, hol a nőt nemére és hivatására való tekintetlel 
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nevelték, tanítójuk is nő volt. Francke Feneionnak a nőnevelésről 
irt úttörő munkáját is lefordította és kiadta. 

íme a modern paedagogika legfontosabb követelményei a 
pietismus nevelésében mind megvoltak. Helyes volt a kitűzött fő 
cél, Spener és Francke mint alaposan képzett theologusok jól fogták 
fel a keresztyénség lényegét és ismerték az életet. Azért vezették 
a nevelést helyes irányban. A pietismusnak az ujabb neveléstörté-
netben már csak kitűzött céljánál és nevelési irányánál fogva is 
alapvető jelentősége van. A pietismussal egy időben alakult porosz 
királyság a nevelési elveket ettől vette át, és az állam gyors 
emelkedésében nem csekély szerepe volt a nevelésnek. 

Az eszközöket, melyek által a nevelés célja megvalósítható, 
Francke többször említett neveléstani művében (Kurzer u. einfält. 
Unterricht) sorolja fel. Jóllehet egyetemi felolvasások alapján 
készité e művecskéjét, mégis az a felosztás és logikai rend, a 
melylyel a nevelés eszközeit és módszerét tárgyalja, nem elégít 
ki bennünket. Szorosabb összefüggést, jobb felosztást, szóval 
nagyobb rendszerességet óhajtanánk. Hiányos is műve, pl. a testi 
nevelést és ennek eszközeit majdnem egészen figyelmen kivül 
hagyja. 

Egyetemes nevelési eszköz Francke szerint a cultura animi, 
a lélek művelése (2. §.), mely kettőt foglal magában: az értelem 
és az akarat művelését. Fontosabb az utolsó, azért nevelési irá-
nyának megfelelően különösen az erkölcsi nevelés eszközeit emeli 
ki. Sajátszerű felosztása szerint (1. igaz kegyességre és 2. leer, 
okosságra való nevelés) a világi tudományokat és a tapasztalatot, 
mint nevelési eszközöket művének csak második részében veszi 
figyelembe. 

A nevelési eszközöket azután ilyen, eléggé meg nem okolt 
sorrendben tárgyalja: a) példaadás 5. §., b) a vallásoktatás 6. és 
7. §., c) az intés 8. §., d) az erények és bűnök élénk rajza 9. §. 
a mely erények közül az ifjúságra nézve az igazságszeretetet, 
engedelmességet és szorgalmat tartja legfontosabbnak 12. §., e) az 
Ígéretek és fenyegetések 10. §., f) az imádság 13. §., g) a jó tár-
saság 14. §., h) a büntetés, melynél a testi fenyítés sincs kizárva 
16. §., i) a tudomány 21. §., k) a megfigyelés 22. §., 1) a tapasz-
talat 23. §., m) az előítéletek és babona kiirtása 24. §., n) a 
tanultaknak alkalmazása és helyes használata 25. §., o) a jó 
könyvek használata és a rosszak mellőzése 28. §. 

A módszerről alább az iskolarendszer után fogunk szólani 

IV. A pietismus iskolarendszere. 
Francke a pietismus nevelési célját az általa alapított külön-

böző fokozatú és irányú iskolákban és nevelőintézetekben igye-
kezett megvalósítani. Tervezete, melyet irataiban lerajzolt, igazán 
nagyszerű és ideális. Nevelni, Isten országa számára megnyerni 
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akarja ő nemcsak a nagy Németországot, hanem az egész 
keresztyénséget, sőt az egész világot. Ily világra szóló, nagy 
szabású terv tette szükségessé a sokféle intézetet. Lázas sietséggel 
veti meg az egyiknek alapját a másik után. És a mibe bele kezdett, 
azt dűlőre is vitte és nem homokra épített. 

A porosz trónörökösnek Frigyes Vilmosnak átadott „Projec-
tum" és a „Declination des ganzen Werkes" szerint (közli 
Schmidt Κ. i. m III. 503—509. 1.) hogy célját megvalósíthassa, 
9 fő intézetre van szüksége, melyeket már részint felállított, 
részint pedig még ezután kell felállítania, de már mindegyikhez 
megvetette az alapot és tett némi előkészületet. A 9 intézet a 
következő: 1. árvaház, 2. az árvaházi iskolák, 3. a paedagogium, 
vagy is nemes ifjak nevelőintézete bennlakással, 4. seminarium 
praeceptorum, 5. a nőnevelő intézet (gynaeceum), 6. kórház, 
7. dologház, 8. collegium Orientale, 9. seminarium nationum. 

Ez intézetektől Francke a következő eredményeket várja: 
az állami szolgálatra alkalmas férfiakat nevel, az egyetemek, 
gymnasiumok és népiskolák számára alkalmas tanítókat képez; 
a kiválóbb elmék a közjót előmozdítva fogják a tudományokat 
művelni, a szegények és árvák gondozásával elhárulnak ama 
(socialis) bajok, melyek a szegényügy elhanyagolásából szoktak 
támadni, az egyetem még nagyobb virágzásra jut, a poroszkirály-
ságnak nagy anyagi haszna is lesz, külföldi nemzetek ide jönnek 
és a példát utánozni fogják s a missionáriusok a barbár pogány 
népek közé is elviszik a Krisztus evangeliomát. 

Ime a nagy alkotó lélek gondolatai, ki a közeli gyakorlati 
célokat, a legmesszebb álló ideális dolgokkal köti össze. Franckenak 
igen sok tervezete volt, majd minden évben bocsátott ki egyet-
egyet külön nyomtatott iveken és füzetekben. De minden gondolatát 
ő sem tudta megvalósítani. Elég sok és a világtörténelemben 
eddig páratlan volt az is, a mit valósággal megalkodott és pedig 
oly szilárd, reális alapokon, hogy intézetei két évszázadnak viharai 
után ma is virágoznak és hirdetik Francke nevét. Az őt oly jól 
ismerő és híven jellemző Frick, hallei árvaházi igazgató mondja 
Franckenak eme terveiről, hogy ha ezek közül sok igen magas 
röptűnek, sőt phantastikusak látszik és soha megvalósítható nem 
is volt, azért eszméinek és intézetei szerves összefüggésének nagy-
szerűsége mindig bámulatra késztet és az alapitót mint igazi 
teremtő tehetséget ismerteti meg velünk. Az egységet s a szerves 
összefüggést Francke terveiben és megvalósított intézeteiben Frick 
is elismeri. „Francke irataiban — úgymond — újra és újra ki-
fejezésre jut az a felfogás, hogy különféle intézetei mind meg annyi 
seminariumai a keresztyén hitnek, ker. tudománynak és ker. életnek, 
a melynek célja a népéletnek megújítása; és így a különféle 
egyes seminariumok a sociális kérdésnek keresztyén szellemben 
való megoldása céljából egy egyetemes intézetté illeszkednek 
össze organikusan". (Die Franckeschen Stiftungen Halle 1892. 18. 1.). 

10* 



148 Raffay Sándor . 

Az egységes rendszer, a szerves összefüggés Franckenak 
egyéb emberbaráti intézményei között is megvan, de még szembe-
tűnőbben mutatják ezt iskolái és nevelőintézetei. Hasonló, a nevelés 
minden fokozatára kiterjedő iskolarendszert Francke elölt csak 
Comeniusnál találunk „Didactica magna" művében. Az a kérdés 
hogy nem közvetlenül ettől vette-e át Francke a magáét? 

Találkozási pontokra a két nagy paedagogus között már 
eddig is többször akadtunk. Itt az ideje, hogy egymáshoz való 
viszonyukot tisztázzuk. Scherer wormsi iskolai igazgató ujabb 
neveléstörténeti nagy művében (Die Paedagogik vor Pestalozzi, 
Leipzig 1897, 304. 1.) párhuzamot vonva a két nagy nevelő között, 
azt mondja, hogy Francke Comenius nevét sehol sem említi ira-
taiban. Schulze Ottó is Franckes Paedagogik c. tanulmányában 
(Langensalza, 1898. 7. 1.) a reáltárgyakról szólva úgy nyilatkozik, 
hogy Francke Comeniustól függetlenül, bizonyos tekintetben a 
nevelés fejlődési folyamatán kivül jutott saját nézetéhez. Ellenben 
Richter Károly becses és részletes tanulmányában (i. h. 302. 1.) 
úgy mellesleg említi, hogy Francke a paedagogium tanítóinak 
Comenius Orbis pictus művét is ajánlotta tanulmányozásra. Kár, 
hogy az ide vonatkozó helyet nem idézi. Briese külön művecskét 
írt „Paed. Verwandtschaft zwischen Comenius und Francke" 
czímen (Leipzig 1887), de jellemző e német tanférfiura nézve, 
hogy míg a legnagyobb részletességgel kutatja ki a találkozási 
pontokat, addig csak egy szóval sem említi, hogy e rokonság 
egészen esetleges-e vagy pedig Franckenak Comenius műveivel 
való ismeretségéből ered. Egész művecskéjében sehol sem árulja 
el — a mi szinte boszantó — hogy volt-e és mi volt a véleménye 
e paedagogiai rokonság eredetéről? 

Francke neveléstani műveinek többszöri átolvasása közben 
sem akadtam reá a Richtertől idézett helyre. De másfelöl semmi 
okunk sem lehet az ő szavahihetőségét kétségbe vonni. A való-
színűség is a mellett szól, hogy a tudós Francke előtt egy európai 
hírnevű nevelőnek neve és munkássága nem lehetett ismeretlen. 
Hogy műveiben· csak egyszer említi Comenius nevét, ez lehet 
egészen esetleges dolog. Francke feltételezhette, hogy olvasói is-
merik Comenius tanait. Ennek hatása ekkor már Némethonban 
is több helyen volt észlelhető. Kézi könyveit használták a hersfeldi 
gymnásiumban már 1649-ben, a danzigi gymnasíum 1653. évi 
tanterve szerint a Vestibulum és Janua, a stargardti és nürnbergi 
gymnasiumban az Orbis pictus volt kézi könyv (Raumer, Gesch. 
der Paed. 1847. II. 159.). A gothai jeles iskolában pedig egészen 
Comenius iránya volt uralkodó. 

De azért hogy kellőleg méltányolták volna Comeniust, azt 
még sem mondhatjuk. Elfeledték. Mint Browning mondja iratairól: 
„Meglepetéssel tapasztaljuk, hogy ennyi bölcseség feküdt 250 év 
óla a paedagogusok útjában, a nélkül, hogy érte lehajoltak és 
kincses házukba felvették volna (Bpesti Szemle LXX. 26 1.). Nie-
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meyer hallei árvaházi igazgató a XVIII. század végén kezdte a 
tudós világot ismét Comeniusra figyelmeztetni, ez óta tanulmányoz-
ták őt jobban s nagy meglepetéssel találtak nála sok oly dolgot, 
a mit eddig Pestalozzi érdemének tartottak (Scherer, i. m. 264.1.). 

Igy volt vele Francke is. Ismerte Comeniust, de nem eléggé. 
A büszke német tudós világ a jövevény morva papot és szláv apostolt 
kicsinyelte. Másként nem érthető, hogy Francke intézeteiben Come-
niusnak egy kézi könyve sem szerepel és paedagogiai műveiben 
— az egy helyet kivéve — sehol sem hivatkozik reá, holott 
francia nevelőről többről is vesz tudomást. 

De közvetve a góthai iskola és a Kegyes Ernő-féle Schul-
methodus révén Comenius mégis nagy hatással volt Franckera, ki 
egész gyermek- és ifjúkorát a gothai iskolában töltötte s az em-
lített Schulmethodust jól ismeri, neveléstanában idézi is (Richter 
Paed. Bibi. 51. 1.). 

Igy tehát nem volt ismeretlen Francke előtt Comeniusnak 
iskolarendszere sem, mely alapvető és irányadó lett az ujabbkori 
paedagogika számára. Comenius ismert fokozatos iskolái ezek: 
1. schola materna, 2. vernacula, 3. latina, 4. academia. Ezeket 
foglalta ő céljuk és feladatuk szerint szerves egységbe össze. 
Francke e fokozatok közül az elsőt, mint a melynek nem az 
iskola, hanem a szülői ház a színhelye, elhagyja, a többi hármat 
azonban még Coménius elnevezéséhez is ragaszkodva megtartja. 
Az ő iskolarendszere e fokozatokat foglalja magában: 1. deutsche 
Schulen (anyanyelvű vagy elemi népiskolák), 2. lateinische Schulen 
(közép iskolák), 3. Akademie oder Universität (főiskola.). 

Francke is úgy, mint Comenius, az egységes nevelési cél 
alapján összefüggő, egységes rendszerbe foglalta össze ez iskolákat, 
a melyben a nélkülözhetetlen alap volt a mindenkire nézve köte-
lező népiskola. A népiskolának e fontos alapvető jelentőségét ép 
oly nyomatékkal hangsúlyozza Francke is, mint Comenius. Ezért 
mondja Schmidt, hogy a népiskolának igazi fogalma a pietismus 
által nyert realitást és a népiskola ügyének újjáalakulása ez 
által lendült fel leghatalmasabban. 

De a másik két felsőbb fokú iskola által is nagy befolyást 
gyakorolt Francke az ujabb nevelésügyre. Mert mig Comeniust 
hálátlanúl elfeledték, mellőzték, addig a hallei iskoláknak szeren-
csésebb körülmények között világszerte nagy volt a hire és hatása. 
És a Comenius-féle iskolarendszer nem maga a mester, hanem 
ennek szerencsésebb szellemi örököse, Francke által futotta meg 
hódító hadjáratát a világ körül. 

A már említetten kivül még egy másik különbség is van 
Comenius és Francke iskolarendszere között. Comenius azt akarja, 
hogy ugyanazon egy iskolába járjon a szegény és a gazdag, a 
nemes és a jobbágy gyermeke, hogy már itt is ápoltassék az 
emberiségben az összetartozás és egyenlőség érzete, az állás és 
rang szerint való elkülönítést károsnak tartja. Comenius idealista 
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volt a XVII. században. Francke ellenben kénytelen volt a 
viszonyokkal, a kényszerítő helyzettel is számolni. A pietistákat, 
hogy gyűlöletesekké tegyék a nemesség előtt, több oktalanságon 
kivül azzal is vádolták, hogy a rendi és osztály különbségeket el 
akarják törölni. Francke neveléstani művében (68. 1.) kénytelen 
ez ellen tiltakozni. Ε kényszerhelyzetnek tulajdonítható, hogy 
Francke az elemi és középiskolában — miként a jezsuiták telték — 
a különböző sorsú és állapotú növendékeket egymástól elválasztva 
nevelte és tanította, de mindig egy és ugyanazon keresztyén szel-
lemben: nincsen sem szolga, sem szabados, mindnyájan egy 
vagytok a Jézus Krisztusban. Comenius eljárása minden esetre 
ideálisabb, bátrabb, de a praktikus Franckenak eljárása is meg-
leli a maga mentségét. 

Francke iskolarendszerében 3 fokozaton így a következő 
iskolákat találjuk: 

1. Anyanyelvű elemi vagy népiskolák. Ezek külön nemei 
voltak: a) az árvaházi iskola, b) a szegények ingyenes iskolája 
(Armenschule, Freischule), c) a polgárok tandíjas iskolája (Bürger-
schule). Ide számítható még d) a leánynevelő intézet (gynaeceum) 
is. A tanítás lényegileg egy és ugyanazon fokozatú volt mind e 
négy elemi iskolában; az elkülönítés csak a szülők életben léte 
vagy elhalálozása, jobb vagy mostohább anyagi helyzete és a 
gyermekek nemi különbsége alapján történt. 

2. Latin vagy középiskolák. Ε csoportba tartozott a) a paeda-
gogium, mint nemes ifjak iskolája bennlakással, gondos felügyelettel 
és társadalmi állásuknak megfelelő ellátással és kiszolgálással, 
b) a latin iskola, a mai gymnasiumnak megfelelő középiskola 
polgári családok gyermekei számára szintén bennlakással össze-
kötve, de egyszerűbb és olcsóbb ellátással. Tervezett Francke, 
c) reáliskolát is, de ezt ő maga még nem tudta megvalósítani. 

3. Főiskolák. Ezt a legfelsőbb fokot képviselte Halléban az 
ú j egyetem theologiai, philosophiai, jogi és orvosi szakkal. Az 
egész egyetem alapításában és szervezésében is kiváló szerepe 
volt Franckenak Thomasius mellett, de a theologusok nevelése 
meg teljesen az ő gondjaira bízatott. Az egyetemi oktatás ugyan 
Francke intézetein kivül történt, de étkezésre, részben szállásra 
az árvaházba sereglettek össze naponként a theologus ifjak, itt 
volt a seminarium praeceptorum és seminarium selectum, itt 
gyakorolták magukat napi két órán át a tanításban és főként a 
katekizálásban. Kiadott értesítőiben és tanterveiben Francke mind 
egyik fokozaton részletesen közli az iskolák célját, a tananyagot 
és a módszert. 

1. F r a n c k e e l e m i i s k o l á i . 
Mint fentebb láttuk, Francke iskolái között időrend szerint 

legelső volt az 1695 alapított ingyenes iskola (Armenschule) Francke 
szobájában. Az ebben működő, szűken díjazott tanítónak kezei 
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alá azután egyes polgárok is beadták gyermekeiket és szívesen 
fizettek némi tandíjat, mert látták a jó eredményt. Már az év 
végen annyira szaporodott az iskolában a gyermekek száma, 
hogy Francke a szomszédjától volt kénytelen két szobát bérelni 
s ezekben külön helyezte el az ingyenes szegény gyermekeket és 
külön a polgároknak tandijat fizető gyermekeit. Mindegyik cso-
portnak külön tanítót adott. Ez utóbbiból fejlődött ki a polgárok 
tandíjas népiskolája az u. n. Bürgerschule. Később az árvaház 
megépítése után külön alakult az árvaházi iskola, melynek növen-
dékei a maguk szerény ellátásával szinte bennlakók voltak. 

Magasabb igényű volt, de azért szintén csak elemi iskolai 
fokozaton állott és igy itt említendő fel Francke nőnevelő intézete, 
a gynaeceum. Francke, a ki Feneionnak a nőnevelésről írt művét 
kellőleg méltányolni tudta, nem feledkezhetett meg a serdülő 
leányokról, a leendő anyákról sem. Fentebbi elemi iskoláiban is 
különválasztotta őket a fiuktól. A jobb módú leányokról pedig a 
kor kívánalmaihoz képest másként is gondoskodott. Már 1698. 
évi értesítőjében is (Entwurf der gesamten Anstalten) szól külön 
nőnevelő intézetről: „eine Anstalt zur Erziehung Herrenstandes, 
Adeliger und sonst fürnehmer Leute Töchter". De csak 1709. 
tudta tervét megvalósítani, ekkor is csak úgy, hogy a Charbonnet 
Lujza francia nő által Glauchában, a maga külön házában ala-
pított „Gynaeceum" nevű intézetet szerződésileg az árvaházzal 
kapcsolta össze. Ez a nő állott az intézet élén 1714-ig, a mikor 
Francke ennek épületét is megvásárolván, a nőnevelő teljesen 
az ő birtokába került. Most Munier Zsuzsanna lett az ú j vezető 
nevelőnő, a kinek halálakor 1740 meg is szűnt az intézet. Ha 
Francke még életben van, ezt alig engedte volna. A hallei árvaház 
csak 1835 bővült ki ismét felső leányiskolával és tanítónők képző 
intézetével. 

Francke a maga elemi iskoláit a latin iskoláktól megkülön-
böztetve német, tehát anyanyelvű iskoláknak mondja. És e név 
meg is illette azokat, mert száműzve volt belőlük a latin nyelv, 
a mi a nevelés történetében nagy haladás. Az anyanyelv pedig 
nemcsak a tanításnak nyelve volt, hanem a vallástan mellett a 
tananyagnak is egyik fontos része. 

A népiskola által akarta Francke megadni azt a nevelést, 
melyre minden embernek, még a koldus gyermeknek is nagy 
szüksége s a melyhez szent joga is van. A népiskola által akarta 
a nevelést közkincscsé, általánossá tenni. Hogy még a legelhagya-
tottabb se nőjön fel iskoláztatás nélkül, erre célzott különösen az 
ingyenes és az árvaházi iskola. A népiskola igazán csak a pietis-
mus által lett azzá, a mivé Luther és a reformáció azt tenni 
akarta. Igy hát e részben is méltó és hivatott örököse a pietismus 
a reformációnak. 

Ε mellett Francke adta meg a népiskolának megillető helyét 
az iskolák rendszerében, a mennyiben a felsőbb fokú iskolákkal 
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szemben alapvető jelentőséget szerzett néki s a latin iskoláktól 
külön választotta. Nem kevert tantárgyai közé olyanokat, a melyek 
csak felsőbb fokon érthetők és szükségesek. Francke volt az, ki 
a népiskolát, mint egyetemes és nélkülözhetetlen alapot helyezte 
be az emberi művelődés egységes organisrnusába. 

A népiskolai oktatás tárgyai Francke szerint: 1. vallástan, 
2. olvasás, 8. irás, 4. számolás, 5. éneklés, 6. kézimunka és a 
rendes órák keretén kivül 7. egyes reális tárgyak, 8. testgyakorlat. 

1. Vallástan. Spenner és Francke vallásos világnézetéből 
kifolyólag ez volt a főtárgy már a népiskolában. A többi tárgya-
kat ennek rendelték alá úgy, mint Luther is tette. Mai mértékkel 
mérve a dolgot a vallástan minden esetre több időt foglalt le, 
mint a mennyit a többi közhasznú tárgyak sikeres tanítása még-
engedhetett volna. Franckenál jóval több a heti vallásóra, mint 
Comeniusnál. 

Francke a vallásórákban nemcsak tanított, kátét és írást 
magyarázott, hanem imádság, éneklés és irásolvasás az ily órákat 
épületesekké is tette, gyermek-istentiszteletekké változtatta át. Ily 
áhitatossággal kezdődött az első leckeóra naponként úgy reggel, 
mint délután is, mely a következőképen folyt le: a) egyházi éne-
ket énekeltek „szép lassan, alázatosan és teljes áhítattal" b) imád-
koztak c) egy fejezetet felolvastak a bibliából és d) felmondtak 
egy fejezetet a kátéból minden magyarázat nélkül csupán hitval-
lásképen épülés céljából. Ez az áhítatosság reggelenként teljes 
óráig tartott; csak délután volt valamivel rövidebb, a mikor a 
bibliaolvasást és káté felmondást elhagyták. A tanítás befejezése 
is délelőtt és délután szintén hálaadó imádsággal és énekléssel 
történt. A gyermekek felváltva maguk imádkoztak, egy-egy napon-
ként fennhangon, külön helyen állva, összetett és felemelt kezekkel. 
Tiltva volt a természetellenes hanghordozás, taglejtés és arckifejezés. 
Az 'apró gyermekek helyett a tanító imádkozott. Egyes fontosabb 
alkalmakkor pl. ha nagyobb vétségek fordultak elő, vagy ha az 
általános bűnbánati ünnepre készültek, szintén maga a tanító mon-
dott imádságot állva vagy letérdelve. A gyermekek tanítás közben 
abban is gyakorolták magukat, hogy bajaikat, vágyaikat vagy a 
tárgyalt bibliahely és kátészakasz tartalmát rövid imádság alak-
jában tudják elmondani. A gyakori imádkozást igen sokszor sür-
geti Francke az iskolai szabályzatokban. Mert minél szorgalmasabban 
imádkoznak — úgymond — a gyermekek, annál engedelmesebbek 
lesznek. Azt azonban nem akarja, hogy az imádságok felette 
hosszúak legyenek, mert megunják a gyermekek. 

Az iskolai áhitatosságon kívül imádsággal kezdték és végez-
ték a templomban tartott katekizációkat is, a milyenek naponként 
voltak minden délután nyáron 5, télen 3 órakor. Vasárnapokon 
a délelőtti és délutáni istentiszteleten és pénteken a heti prédi-
káción mindig ott voltak a gyermekek és a gyülekezettel együtt 
énekeltek és imádkoztak. Azt akarta továbbá Francke, hogy min-
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den szerdai napon a szülők, házigazdák vagy tanítók otthon még 
egy külön imaórát is tartsanak, a mikor a gyermekekért, ezek 
jelenlétében imádkozzanak, hogy bizalmuk a vezetőik iránt annál 
inkább növekedjék, s ily módon is minél jobban megtanuljanak 
saját szavaikkal szabadon imádkozni. Ajánlja úgy szinte, hogy a 
gyermekek maguk közt is többször gyülekezzenek össze közös 
imádkozásra. A buzgóbbak ezt megtették s a tanórák közt a szüne-
tekben összeálltak s imádkoztak. Kirándulások, séták alkalmával 
is az uton imádkoztak és szent énekeket zengedeztek a hiu gon-
dolatok elűzése végett. Ha még ehez hozzá vesszük, hogy felkelés-
kor, lefekvéskor és asztal felett szintén imádkoztak, sőt bibliai 
szakaszokat és kegyes elmélkedéseket is olvastak: nem lehet ta-
gadnunk, hogy Francke e részben túllépte a kellő határt. Többet 
kívánt, mint a mennyit a gyermek természete megbír. Hisz a 
gyermek fejlődő, kutató szelleme nem csak a láthatatlan Istent 
és a távoli eget akarja megismerni, hanem a hozzá közelebb 
eső látható világot is, a melyben mozog, az embereket, a kik 
közt él. Érdeklődését, röpke figyelmét ezek kötik le leginkább. 
És ha imádsággal, szent dolgokkal túlterheljük, csak ajkán lesz 
Isten neve, szeme és gondolatai másfelé kalandoznak. Ily túlhal-
mozás mellett a pogány bőbeszédűség (πολυλογία) veszedelme 
(Máté 6,7) alig kerülhető el. Az a buzgó vallásosság, az imádság, 
ének és ige legyen igenis mindennapi kenyere a léleknek, de 
ezzel a jó, egészséges eledellel se szabad a gyermeket túlterhel-
nünk. Spener nem kívánt ily túl sokat az áhitatoskodásból. Nem 
szerette a koravén gyermekeket. Félt, hogy kihal belőlük a vigor 
ingeniorum. De Francke az imádságot és kegyes elmélkedést tar-
totta a bűnös akarat leghatalmasabb megfékezőjének, azért kívánt 
belőle ennyit. 

A szorosabb értelemben vett vallásoktatásnak két tárgyát 
ismerték a pietisták s ezek: a) a káté b) a szentírás. Mind a ket-
tőre nagy gondot, sok időt fordítottak. Az iskolai áhítatosság és 
vallásoktatás több tanórát vett igénybe, mint a többi tantárgyak 
összesen. 

a) A káté. A káté tanításának felelevenítése Spener érdeme. 
Példájával, műveivel és módszerével ő tette a katechesist ismét 
népszerűvé, s az ő fellépése korszakot jelez a katechesis történeté-
ben. Francke már járt ösvényt talált maga előtt. A glauchai elemi 
iskolákban természetesen Luther kis kátéját használták. A függelék-
ben foglalt imákat és a házi táblát épen úgy tanulták, mint a fő-
részeket. Az imádkozás előtti keresztvetésről, melyet Luthertől 
még Dévay is átvett a maga „Orthographia Ungarica" könyvecs-
kéjébe, s a melyet még a XIX. században is egyes lutheránus 
lelkészek mint az imádkozás, keresztelés, sőt a kenyérszegés alkal-
mával is gyakorlandó igen szép dicséretes keresztyén szokást 
ajánlottak, Francke azt mondja, ne tiltsuk meg a gyermekeknek 
mint valamely babonás dolgot, hanem csak annyit mondjunk 
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róla, hogy üres jel az, ha áhítattal nem használjuk a megfeszített 
Jézus emlékezetére, a kenyérszegésnél pedig egyáltalán szükség-
telen. (Eckstein, Die Gestaltung der Volksschule durch den Francke-
sehen Pietismus. Leipzig, 1867. 29. 1.) 

A Luther kátéja szövegének szószerinti emlékelését kívánta 
meg úgy a növendéktől, mint még inkább a tanítótól. De a rna-
gyarázatos kátékat csak a tanítók használták, a gyermekek ezek 
tartalmát nem emlékelték. A magyarázatnál, melylyel a' fiatal 
kezdő tanítóknak sok bajuk volt, Spener fentebb elsorolt műveit 
használták. 1722-ben pedig Francke tanítványa, Hambach írt egy 
katechetikát: „Der wohl unterrichtete Katechet" eimen a tanítók 
számára. 

A káté tanítása, a mint ezt már Spener megállapította, a 
következő módszerrel történt: a) recitatio, felmondás b) explicatio, 
magyarázat és c) applicatio, alkalmazás. Ε szerint első volt a 
sorrendben a kátészöveg betanulása felmondás céljából, ami már 
magában elhibázott, mert ezt az explicationak, a szó- és tárgy-
magyarázatnak kellett volna megelőznie. Ε bajon segítendő meg-
kívánja Francke egyes utasításaiban, hogy a tanítók,' mielőtt a 
betanulandó anyagot feladják, röviden értessék meg. A részletesebb, 
kifejtő magyarázat azonban csak a felmondás után következett. 
Az alkalmazás Francke szerint megmutatása annak, hogy a be-
tanult és megmagyarázott ismeretanyagot miként tehetik hitüknek 
alapjává és miként használhatják életüknek megvizsgálására és 
megjobbítására. És ez — úgymond — ne hosszú beszédekkel, 
vagy csupa igen és nem feleletekkel, a tárgytól való messze csa-
pongással vagy épen bottal történjék, hanem egyszerű kérdésekkel 
és feleletekkel, szeretettel, szelídséggel és nyájassággal. Ide vonat-
kozó egyéb észrevételei is egészen helyesek. 

Különösen itt a káté tanításnál ajánlja és alkalmazza Francke 
a kérdezve kifejtő tanalakot. A közlő alakot sem száműzi teljesen, 
de a kérdezőnek előnyeit nagy nyomatékkal hangsúlyozza. „Ezt 
a methódust — mondja — melylyel kérdések és feleletek által 
tanítjuk a gyermekeket, minden tárgynál igen ajánljuk a tanítók-
nak, nem csak azért, mivel ez által a tárgy és annak megértése 
legjobban bevésődik a lelkükbe, hanem azért is, mivel ez által az 
ő, különben oly szórakozott lelkük központosul és figyelmes ma-
rad. (Itt és a következőkben fő forrás „Ordnung und Lehrart in 
den deutschen Schulen", melyet Richter rendszeres előadásban is 
tárgyal. Paed. Bibi. 218—255 és 399—438. 1.) 

b) A szentírás. A pietismus iskoláiban a bibliának a káté 
mellett csak másodrendű szerep jutott. De mind jobban felfogják 
ennek becsét s alapvető jelentőségét is és már Spenertől Franckeig 
is nagy e részben a haladás. Feltűnő, hogy Spener a katechesis 
tárgyául a hitigazságnak csak másodrendű forrását, a kátét válasz-
totta s nem magát az első forrást, a bibliát, melynek történetei 
a gyermek lelkéhez sokkal közelebb állanak s igy a káté előtt 
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volnának tárgyalandók. Ő is szívesen olvastatná a gyermekekkel 
az újszövetséget, sőt képek által szeretné a bibliai történeteket 
szemléltetni, de hozzá teszi: meo si ageretur arbitrio. (Consil. 
theol. latina II. 32.) Nem tudta megvalósítani, amit akart. Úgy 
látszik, még ő is kénytelen volt tűrni az orthodoxismus amaz 
előítéletét, hogy a szentkönyv nem laikusok és nem gyermekek 
elé való az iskolába, azt csak a tudós theologus magyarázhatja 
a szószéken, a biblia ismertetésének egyedüli módja a prédikáció. 
(Palmer ; Spener, Sclnnid, Paed. Encyklop. IX. 86). Spener kate-
chetikájában a bibliai helyek csak mint dicta probantia szerepel-
nek a káté tanának bizonyítására. 

De Francke népiskoláiban már a biblia is tárgya volt a 
vallásoktatásnak és pedig kezdettől fogva, mikor a gyermekek 
még olvasni sem tudtak. Itt is az volt a methódus, mint a káté-
nál: recitatio, explicatio, applicatio. A még olvasni nem tudók a 
tanító elmondása után addig mondogatták a bibliai dictumokat, 
egyik mondatot a másik után, együttesen karban, de halk hangon 
kiabálás nélkül, míg az egészet szórói-szóra be nem tanulták s 
egyenként is felmondani nem tudták. Az ily bibliai helyeket azu-
tán szintén katekizálás utján értették meg velők. A nagyobbak, 
kik már írni tudtak, a bibliai mondatokat szépen és rendesen 
egy külön könyvecskébe írták be, pontosan megjelölve a helyet 
a hol a bibliában feltalálhatók. Ez a nehézkes eljárás azonban 
feleslegessé vált, midőn Töllner inspeclor 1800 az u. n. dictumos 
könyvecskéket (Spruchbuch) meghonosította. Ez az u j és sokáig 
használt iskolai tankönyv, amilyent sokan készítettek, a pietismus 
terméke. Benne a szentirásbeli dictumok dogmatikai locusok sze-
rint bizonyos csoportokban voltak összeállítva, s a feladott mon-
datokat a gyermekek aláhúzással jelölték meg. Később azután az 
egész újszövetséget is kezükbe kapták a gyermekek a zsoltárokkal 
s ezekből kellett különösen a perikopákat betanulniok. 

A szent könyvel a templomban délutánonként tartott kate-
kizációkra is el kellett vinniök, hogy felüthessék az ott idézett 
helyeket. Tanítás közben és az iskolai áhitatosságok alkalmával 
annyiszor olvasták és ismételték az újszövetség egyes könyveit, 
hogy évenként többször is átvehették annak egész tartalmát. Ismer-
niük kellett az egész biblia beosztását, s az egyes könyvek tartal-
mát, célját és hasznát. Nemcsak a bibliai helyek felkeresésében 
gyakorolták magukat, de megtanulták azt is, hogy mint kell a 
szent könyvet lelkük épülésére használniok egész életükben. 

A gyermekek a teljes bibliát vagy legalább is az újszövet-
séget kapták kezükbe. Válogatott szakaszokat bibliai történetek 
vagy az ujabb bibliai olvasókönyv alakjában Francke még nem 
állított össze. De megjegyezte, hogy ha a hatodik parancsolatról 
vagy paráznaságról, házasságtörésről, szóval ily kényes helyekről 
kell a tanítónak katekizálnia, akkor a legnagyobb óvatossággal 
járjon el, ne részletezzen, ne írja le az ily bűnök elkövetése módját, 
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sőt a nemzés és szülés ismertetését is mellőzze, hogy a gyerme-
keket meg ne botránkoztassa és bűnös vágyakra ne ingerelje. 

Hogy a kátét bibliai történettel kell összekötni s a hittani 
anyagot,,quasi per catechismum aliquem historicum" kell tárgyalni, 
ennek szükségét Francke is érezte és hangoztatta Elbeszéléseket — 
úgymond — szívesen hallgatnak a gyermekek. Történeti keret-
ben a kátét több kedvvel tanulják s igy lehet őket előkészíteni 
a biblia olvasásra. Hivatkozik ileury Kolozs francia egyliáztörténet-
iróra, XV. Lajos nevelőjére (f 1726), aki ily történeti kátét irt: 
Catechisme historique, contenant en abregé I Histoire sainte et la 
doctrine Chrestienne. Paris, 1679. Ebben Fleury Francke állal is 
helyeselt jó utasításokat ad a káté és a bibliai történetek anya-
gának együttes tárgyalására. A cimnek megfelelően az első rész 
29 fejezetben bibliai történeteket foglal magában; minden fejezet 
után kérdések és feleletek következnek az anyag ismétlése végett. 
A második rész az egyház tanait közli szintén 29 fejezetben s a 
végén ismét kérdésekkel és feleletekkel. Ezt a müvet Sechendorf 
ismertette bő kivonatban a német világ előtt (Acta Eruditorum, 
Lipsiae 1689.). Francke dicsérettel halmozta el. Hühner János 
hamburgi lelkész pedig ezt vette" mintául „Zweimal 52 auser-
lesene bibi. Historien" című népszerű, nálunk is elterjedt müvé-
ben, mely Lipcsében 1714. jelent meg először és 140 év alatt 
106 kiadást ért meg. Igy ez az ú j és népszerű tankönyv is a 
pietismus korában és ennek hatása alatt keletkezett (Richter, 
Paed. Bibi. 54. és 155. 1.). 

2. Az olvasás. Ebben Francke módszere nem mutat haladást. 
Nála is a nehézkes syllabizálás járja. Külön olvasókönyve nincsen. 
De vannak iskolájában fali táblák nagy betűkkel és ábécés könyvek. 
Akik már syllabizálni tudtak, azok elsőben a kátéból, azután 
az ujtestamentomból olvastak. Hasonló célra az énekeskönyvet 
nem használták. A népiskola három csoportba tanulta az olvasást. 
Az elsőben a betűk neveit tanulták, a 2-ikban szótagoltak a szokott 
mód szerint: a, b, ab; e, b, eb, stb. a 3-ikban már folyékonyan 
olvastak. Hogy a kis gyermek figyelmét kitartóvá tegyék, az el-
járás váltogatását ajánlották: először a táblán mutogatták, majd 
az ábécés könyvben kerestették fel ugyanazon betűket stb. A 
nagyobbaknál az olvasás folyékonyságát tartották főcélnak, azért 
az olvasmány tartalmának megértetésére nem fordítottak gondot 
és időt. A hasonló betűk közti különbségre külön is felhívták a 
gyermekek figyelmét. És a német betűk után a latin betűket is 
megtanulták, melyek szintén ott voltak a fali táblákon és ábécés 
könyveikben. 

3. Az irás tanításában már határozott érdemei vannak a 
pietismus népiskoláinak. Franckenak magának is nagy betűs, 
szabályos, szép kézírása volt s nagy gondot fordított e tárgyra. 
Mivel a tanítók írásával sem volt megelégedve, 1697-ben Host 
Gottfried személyében külön irástanítót hozott Lipcséből. Ez hono-
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sította meg az u. n. árvaházi írásmódot, melyet bizonyos szögletes, 
feszes merevség jellemzett. S a tanulók irása annyira hasonlított 
egymáshoz, hogy már erről is meglehetett ismerni Francke növen-
dékeit. Csak később irtak Glauchában is simább, gömbölyűbb és 
tetszetősebb betűket. (Az árvaházi alkalmazottak sokoldalúságának 
példája ez a Rost is, akit irástanítónak hívtak, de mester volt új 
vízforrások felkutatásában is és alkalmas vízvezetékkel látta el 
az árvaházat. Richter, az árvaházi orvos egyetemi tanár volt s e 
mellett kitűnő gyógyszereket és egyházi énekeket is készített stb.). 

Mint az olvasásnál, úgy az írás tanításánál is 3 csoportba 
osztották a gyermekeket, a szerint amint betűket, szótagokat vagy 
már összefüggő szöveget irtak folyékonyan. A legkisebb gyerme-
kek kötelezőleg még nem tanultak írni, csupán csendes foglal-
kozásúi rajzolgattak betűket szabad tetszésük szerint. Az első 
csoport elsőben a latin betűket másolgatta, mint a németnél 
könnyebbeket és pedig oly módon, hogy a tanító megrajzolta 
zöld és piros tintával a betűk alapvonásait s a tanulók e voná-
sokat húzogatták át újra fekete tintával. Majd azután előrajz 
nélkül is írogattak. Később a tanító írt a gyermekek elé minta-
lapokat, melyeket azután lemásolgattak, majd a könyvből és 
dikíálás után is irtak. A belüket nem abéce rendben vették 
amint eddig szokásban volt, hanem genetikus és fokozatos sor-
rendben, előbb a könnyebbeket, azután a nehezebbeket. Hogy az 
irássorok egyenesek legyenek, vonalzott lapokat használlak. Az 
irásfüzetek nyolcadréíüek voltak, hogy a sorok rövidebbek legye-
nek s igy könnyebben írhassanak egyenesen. Az iráshibákat a 
tanitó veres tintával igazította ki a gyermekek szeme előtt s a 
kéz és a test tartására is ügyelt. A szépírással kapcsolatban 
tanulták a helyesírást s a polgári életben szükséges leveleket, 
nyugtákat, kötelezvényeket irtak, valamint fejből szentírásbeli 
helyeket s ezekből levont tanulságokat, hogy a kézügyességgel 
együtt egyszersmind az elme is élesedjék. 

4. A számtan nem állott magasabb fokon, mint más isko-
lákban. A tanítás még mindig inkább csak gépiesen történt. Szá-
molni csak azok kezdtek, akik már olvasni tudtak. Először a sor-
számokat tanulták, azután az egyszeregyet, a négy alapműveletet 
és valamit a törtekből. Francke nem engedi, hogy felette nagy 
számokkal számoljanak, mert ilyenek — ugy mond — nem for-
dulnak elő az életben. Ő is, miként Comenius, figyelmeztet arra, 
hogy a tanítók megnevezett mennyiségeket, tallért, mázsát stb. 
mondjanak, hogy a gyermekek a számtannak az életben való 
hasznát is lássák. Utasítja továbbá tanítóit, hogy ne a szabálylyal, 
hanem példával kezdjék a tanítást. A gyermekeknek külön-szá-
molókönyvük is volt: Habélii practica és utóbb Beutel Tóbiás 
számolókönyve. Az ezekben foglalt feladványokat dolgozták ki 
otthon és az iskolában. A tanítók maguk Struntzen számolóköny-
vét használták. 
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5. Az éneklés. Ebből Francke többet nyújtott, mint mai nép-
iskoláinknak legnagyobb része. Igaz, hogy kevesebb is volt tan-
tárgyainak a száma Az énektanításra vonatkozó részletes utasí-
tásain meglátszik, hogy alapos, gyakorlott zenésztől vette át azokat, 
t. i. vejétől Freylinghausentől. 

A kisebb gyermekek az énekórákon hallgatva csendben ültek. 
A leányok is csak az egyszerű choráldallamokat tanulták meg 
hallás után, de a fiuknak már a hangjegyeket is meg kellett is-
merniük s ezek szerint énekeltek nemcsak chorálokat, hanem 
élénkebb és változatosabb ritmusú dallamokat is, u. n. áriákat. 

Halléban ugyanis az u. n. Geistreiches Gesangbuch 1698 óta 
hangjegyekkel volt ellátva. Ireylighausen ezt 1704-ben bővített 
szöveggel és uj dallamoknak, az u. n. hallei melódiáknak hang-
jegyeivel megtoldva adta ki. Ily formában az énekeskönyv 8 év 
alatt 7 új kiadásban jelent meg. Ε melódiák ellen is nagy volt 
az orthodox Wittenberg kifogása, azt mondván, hogy világias 
jellegűek, nincs meg bennük a kellő gravitás. S. ebben igaza is 
volt. A pietista, kegyes Halle praktikus irányánál fogva, melylyel 
mindenben az élethez alkalmazkodott, az egyházi zenében a diva-
tos világi operák és áriák modorát utánozta. Sűrűen használt 
pontozott hangjegyeket és szerette a dactilus lábakra mért % ütenyt. 
Igy az egyházi ének is a tánczene felé közeledett. S a pietisták 
ellenségei gúnyolódva szóltak az ugrándozó, galans hallei melódiák-
ról. (Koch, Gesch. des Kirchenliedes V. 584. 1.) Haliénak ez a re-
formja tényleg rosszúl sikerült. Nem jól számítottak és rossz ízlés 
vezette őket, midőn azt hitték, hogy a szent ének is a divatos 
zene után indulhat. Vallásos szövegre és templomi közénekre az 
áriaszerű ritmikus dallamok nem alkalmasak. 

Ez a tarkább — mint Francke mondja — figurális éneklési 
mód tette szükségessé a behatóbb zenei oktatást már a népisko-
lában. Az idevonatkozó utasítások nagy haladást jeleznek e téren 
és oly jók, hogy ma is megállják helyüket. 

A hangjegyek neveinek betanulása után elsőben a felfelé 
és lefelé menő hanglépcsőket énekelték a gyermekek egyenlő 
időméretű egész hangjegyekben a tanítónak fuvola vagy lantjáték 
kíséretével. Majd a félhangok és nagyobb hangközök eltalálásában 
gyakorolták magukat. Csakhamar azután egyszerű choráldallamo-
kat is énekeltek hangjegyekről, előbb ismerteket, azután ismeret-
leneket. Igy nyomban meggyőződhettek a hangjegyek hasznáról. 
Óva int Francke, illetve Freylinghausen, hogy zene elméletből 
egyszerre sokat ne adjunk, a gyermeket túlterhelve a dolgot 
meg ne unassuk, hanem a mit tanult, annak vegye is hasznát 
azonnal. 

Az üteny nemeit és a hangjegyek különböző időméreteit 
csak akkor tanulja meg a gyermek, mikor már a változatosabb 
áriák éneklésére haladhalnak elő. Itt is a páros számú ütenyekkel 
kezdjék a gyakorlatot s csak azután térjenek át a 3/ l és más 
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páratlan ütenyü darabokra. Majd diskant és alt csoportokra osztva 
két hangon is énekeltek összhangzatosan. Mindegyik szólamot külön 
gyakorolták be s csak midőn biztosan tudták szerepüket, akkor 
énekeltek együtt. Ily művésziebb énekelőadásokat a vizsgákon, 
néha Francke udvarán s egyes ünnepi alkalmakkor tartottak, 
nagypénteken a passiót énekelték. 

A gyermekek a karból kiválva egyenként solo is énekeltek, 
hogy annál bátrabb és biztosabb legyen az éneklésük. Francke 
szerint a hangjegynek és szövegnek egyszerre való olvasása meg-
nehezíti az éneklést, a gyermek a szöveget olvasva nem nézi a 
hangjegyet. Azért vagy a szöveget emlékeijók be előre, vagy pedig 
kezdetben a dallamot csak szöveg nélkül tanulják be s a szöve-
get csak később énekeljék hozzá, mikor a dallamot már tudják. 
Az uj dallamokat, melyek az énekeskönyvben meg nem voltak, 
emlékköny nagyságú u. n. dallamos könyvecskékbe (Arienbuch) 
kellett szép rendesen beirniok. Ez a szokás a legújabb időkig 
megvolt a német iskolákban. Világi énekek tanításáról nem szól 
a tanterv. Az énekeskönyvet naponként elhozták az iskolába. 
Szokott reggeli énekeik voltak: Ébredj fel szivem s vigadj, Menny-
nek földnek teremtője, Dicsérlek, Uram, tégedet, Oh te dicső szent 
háromság stb." Francke kimondott elve volt, hogy Luther és 
mások régi jó énekei mellett ujakat is kell tanulni. (Ordnung und 
Lehrart, Richter i. m. 400. 1.) Már a népiskolában is utaltak a 
zenének a számtannal való összefüggésére, a mi ezen a fokon 
mindenesetre túlhajtott dolog volt. 

6. Közhasznú reális tárgyak. A pietismus is még annyira hatása 
alatt állott a régi hagyományos rendszernek, hogy e tárgyakat 
nem is merte a rendes leckeórák közé felvenni. Tehát a reális 
tárgyakért még közelről sem mert oly nyíltan és erélyesen sikra 
szállani, mint Comenius, akinek anyanyelvű népiskolájában már 
rendes kötelező tárgyak voltak: alkotmánytan, gazdaságtan, világ-
történet, természetrajz, földrajz, a méréstan gyakorlati alkalmazása 
és az iparoktatás elemei (Scherer, i. m. 256.). A tervezetben leg-
alább ennyi volt, de kérdés, hogy a valóságban lehetett-e ezt mind 
már akkor tanítani. 

Természeti, földrajzi és történelmi tárgyak Francke elemi 
iskoláiban még nem szerepelnek az elsőrendű, fontosabb tantár-
gyak sorában. De egész nevelési irányából kifolyólag éreznie 
kellett ezeknek nagy szükségét is. Maga mondja, hogy annak is, 
ki tovább nem tanul (középiskolában), ha értelmes, hasznavehető 
ember akar lenni, ismernie kell a csillagászat, földrajz, physika, 
a történelem és hazai alkotmány elemeit; kinek-kinek tudnia 
kell, hogy mint ismerhetjük meg Istent az ő müveiből, mint 
különböztethetjük meg egyik országot a másiktól, hogyan kell 
utazni, a szántóföldet felmérni, a naptárt használni stb. Francke 
a rendes leckeórák során kivül szorított helyet a reális tárgyak 
számára és mint recreationalis tárgyakat tanította. Ezeket — ugy-
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mond — pihenő óráikban, sétáik alkalmával, mintegy játszva 
tanulják meg a gyermekek. (Kurzer u. e. Unterricht 70. I.) A 
tanitó séta közben mondott el egyes történeteket, ismertette 
Istennek műveit, a természetet. Néha nyáron valamely orvos 
növendék egyetemi hallgató „herbatim vezette" a fiukat, hogy a 
füveket, virágokat megismerjék és gyógyfüveket * keressenek a 
gyógyszertár számára. Különös tekintettel voltak az árvaházi fiuk 
jövendő élethivatására. A leendő nyomdászok már a népiskolá-
ban tanulták a latin, görög és héber szöveg olvasását, a leendő 
gyógyszerészek pedig a füvek ismeretében és gyűjtésében gyako-
rolták magukat. 

7. A kézimunka szintén a rendes órarend keretén kívül 
nyert helyet, de nagy gondot fordítottak reá. A leányok fonni, 
kötni, varrni tanultak; az árvaházban mostak, vasaltak, a kony-
hában segédkeztek, sőt fát is vágtak. A fiukat is befogták hozzá-
juk illő munkára. Mai nap meglepő lehet, hogy a fiuk is rend-
szeresen tanulták a kapcakötést és foltozó varrást. Külön Strick-
meister volt az árvaházban. Francke még jövedelmi forrást is 
remélt a kötésből, de csalódott. Azért taníttatta a fiukat ily 
dolgokra is, hogy ne kelljen minden csekélységgel a szabóhoz 
futniok. 

8. Testgyakorlat, rendszeres, nem volt a népiskolában. Francke 
ismeri ugyan a testi nevelés nagy fontosságát, a testi egészség nagy 
becsét (Kurzer u. e. Unterricht 69. 1.), de a lelkiekért való nagy 
buzgalmában nem lett eleget az érdekében. A gyermekek iskolai 
szünetet egyáltalán nem ismerve igen sokat ültek zárt falak közt, 
iskolában, templomban. Testi mozgásúi szolgáltak a házi teendők 
és kézimunkák. Reggel, este, ebéd előtt és után, ha az időjárás 
megengedte, az intézeti udvarban mozoghattak a tanítók felügyelete 
alalt; néha hosszabb sétákra is kivezették őket a mezőre. A leá-
nyokat az árvaházi anya vezette ki hetenként egyszer egy nem 
messze levő kertbe. A játékot csak igen korlátoltan, 1713. óta 
pedig egyáltalán nem engedték meg. Evangeliomi módon akarták 
meggyőzni az ifjú lelket, hogy a játék hiábavalóság, elidegenít 
Istentől és kárára van a léleknek. Csalódtak, ha ezt lehetőnek 
vélték. Lapdajáték, fürdés, korcsolyázás, szánkázás, vásári bódék 
és komédia házak látogatása, mind ez tiltva volt. Természet-

' ellenes módon örömtelen világba száműzték a gyermeket. A nagy 
elhanyagoltság és romlottság s a felette féltett erkölcsi cél e téren 
megtévesztette, szigorúvá és rideggé tette azt a Francket, akinek 
különben oly melegen érző szive volt. Comenius világnézete e 
részben sokkal emelkedettebb. Ő szabad teret engedett a játéknak 
és az öröm hajlékává tette az iskolát. 

Francke elemi iskolásai hetenként 42 órán át ültek isko-
lában. Délelőtt 4 órán, délután 3 órán át naponként. S vasár-
napon s egyéb ünnepeken délelőtt és délután ismét az iskolában 
összegyülekezve mentek a tanitó felügyelete alatt templomba. 
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A régebben szokott szerdai és szombati félnapi szünetet Francke 
nem adta meg, mert attól tartott, hogy a gyermekek elfeledik és 
levetkezik magukról azt a jót, amit az iskola rajtuk egész héten 
épített. Nem volt nyári nagy vacatio sem. Ez a szünet nélkül 
való túlfeszités bizonyára káros hatású volt a gyermekseregnek 
úgy testi, mint lelki fejlődésére. A tanítók könnyebben kibírták, 
mert átmenetileg csak 2—3 évig és naponként csak két órán 
tanítottak. 

A tanidő beosztása az egyes tantárgyak szerint a következő 
volt: vallási tárgyakkal foglalkoztak naponként 4 órán, tehát heti 
24 órán, az olvasással napi 2, heti 12 órán, az írással napi 1 
órán, mely időre a kisebbeket haza bocsátották; a számtanra 
heti 4 óra, az éneklésre heti 2 óra jutott. Az árvaházi gyermekek 
tanórája valamivel kevesebb volt. Reggeli áhitatosságuk befejezése 
után csak 2 órájuk volt délelőtt és 2 délután. 

Évenként kétszer volt nagyobb nyilvános vizsgálat (examen 
solcmne) a szülők jelenlétében húsvét és Mihály nap körül. A 
félévek derekán Francke mint igazgató is tartott vizsgálatot 
(examen minus solemne.). Havonként pedig az inspector jelenlé-
tében volt mindig examen speciale. Az ünnepélyes vizsgálatok 
alkalmával Francke jutalomkönyveket és vallásos tractatumokat 
osztott ki a gyermekek között. 

Payr Sándor. 

Theol. S/.aklap. V. évf. 11 



Lapszemle. 

Religion und Geisteskultur. Zeitschrift für religiöse Vertie-
fung des modernen Geisteslebens. 1907. 1. sz. 102 1. 

Ε cimen a jelen év elején egy új évnegyedes folyóiratot 
indított meg lic. Th. Steinmann, a herrnhuti testvérgyülokezet 
gnadenfeldi seminariumán a philosophia és a rendszeres theo-
logia tanára, kinek „Die geistige Offenbarung Gottes in der geschicht-
lichen Person Jesu" cimű 1903-ban megjelent s a herrnhuti 
gyülekezet benső vallásosságát komoly tudományossággal párosító 
munkája annak idején a kritika részéről meleg elismerésben 
részesült. (L. Theol. Literaturbericht 1904. évf. 8. sz.) A folyóirat 
megjelenik Göttingenben Vandenhoeck és Ruprechtnél; évi elő-
fizetési ára 6 márka. 

Már maga a cim sokat ígér s kíváncsivá tesz az új vállalat 
programmja iránt. A folyóirat első cikke rokonszenves alakban 
elégíti ki ezt az érdeklődést, de csak, hogy fokozott mértékben 
vigye át a programmról magára az egész vállalatra. Lássuk a 
programmot. 

Folyóiratokban manapság különösen Németországban iga-
zán nincs hiány. Mindenféle vallási, egyházi, theologiai, philosophiai 
s egyéb irányzatnak s árnyalatnak megvan a maga irodalmi 
szerve. S ha most egy új folyóirat lép a szellemi élet munka- és 
harcterére, joggal elvárjuk, hogy létjogosúltságáról eleve számot 
adjon s e végett nem elég pusztán subjectiv velleitásokra hivat-
kozni, hanem szükség, hogy az új vállalat egy objective létező 
szükségletre támaszkodjék s életrevaló célt tűzzön ki maga elé. 
Minemű szükségletet akar kielégíteni a „ líeligion u. Geisteskultur" 
és miben áll az a cél, melyet szolgálni akar? 

Korunk kulturája, és pedig különösen szellemi kulturája 
egy évszázad diadalmas előhaladásának útján bizonyos forduló-
vagy legalább is nyugvóponthoz ért, melyen számot igyekszik 
magának adni eddig elért tényleges sikereiről, azokról a mara-
dandó értékekről, melyeket magának kivívott, s összes szellemi 
birtokát rendezni egy egységes világ- és életfelfogásban, mely 
egy új kor életének és munkájának szilárd alapját képezhetné. 
Bármennyire eltérnek is e tekintetben a különböző szellemi irá-
nyok és törekvések tartalmilag, alakilag ebben a célban min-
dannyian megegyeznek. Ε mellett a jelenkor nemzedéke, a men-
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nyiben magasabb szellemi életre törekszik, mindinkább érzi 
szellemi birtokának fogyatékos és ingatag voltát, mindinkább 
tudatára ébred annak, hogy valóban egységes és szilárd világ-
és életfelfogásra, igazán gazdag és erős, benső és mély szellemi 
életre csak a vallás segítségével juthat el; érzi ezt annyival 
inkább, mert épen a tényeket kereső modern kor embere ő előtt 
domborodott ki a történelmi kutatások útján a vallás mint az 
emberiség szellemi életének leghatalmasabb ténye és tényezője. 
Az Isten-keresés, a valláshoz fordulás, a vallási kérdés előtérbe 
nyomulása, a vallás iránt és pedig a keresztyénség iránt is mint 
vallás iránt való fokozódó érdeklődés, a vallásnak a modern 
kulturával valami módon való közvetítése, a kettőnek egymással 
kibékítésére való törekvés a korszellem méhében többé-kevésbbé 
öntudatlanúl végbe menő nagy változásoknak és átalakulásoknak 
fölötte érdekes és biztató jelei. Igaz, hogy a vélemények és törek-
vések még a legkülönfélébb irányokban elágaznak és a hang-
zavar, mely ebből származik, szinte bábeli; de alig vonható 
kétségbe az a tény, hogy a munka, a harc az egységes világ-
nézetért, az élet magasabb szellemi értékeiért, a küzdelem a 
vallási kérdés körül az irodalom nyilt terén és a lelkek mélyén 
manapság tán lázasabban folyik, mint valaha, s ez a tény a 
keresztyénség számára ú j világtörténelmi situatiót, ú j világtörté-
nelmi feladatot jelent. 

Ebben a szellemi kor-situatióban igyekszik állást foglalni 
a szóban forgó új folyóirat a maga programmjával, mely, egészen 
általánosságban fejezve ki, a modern szellemi életnek a vallás 
irányában s a vallás útján való kimélyitésére, a vallás és a 
szellemi kultura helyes viszonyítására irányúi. Ε cél megvalósí-
tására, korunk ezen legmagasabb rendű problémájának minden-
oldalú, beható és pártatlan megvitatására s a megoldáshoz közelebb-
vitelére akar munkateret nyitni. De ez nem azt jelenti, hogy a 
szürke, jellemtelen és történetietlen általánosságok körében akar 
mozogni, sem azt, hogy ama bábeli hangzavar grammophonjaként 
kíván szerepelni. A vallás terén minden egészséges fejlődés csak 
a történeti múlttal való életteljes kapcsolat fenntartása mellett 
mehet végbe. Az európai kultur-emberiség jelenlegi vallási hely-
zete s legnagyobbrészt kulturája is a keresztyénség eddigi tör-
téneti fejlődése által van meghatározva. Azért ebben a történeti 
helyzetben a vallás és a szellemi kultura helyes viszonyítása, a 
modern szellemi életnek vallásos kimélyitése csak a keresztyén 
vallással való komoly, őszinte és igazán mélyre ható foglalkozás 
útján lehetséges. Erre a komoly munkára ős célra akarja a 
folyóirat egyesíteni úgy a munkatársakat mint az olvasókat. 

Az a mindennapiságnak magasan felette álló cél, melynek 
a folyóirat szolgálni kiván, hozza magával, hogy munkatársait 
nemcsak egy bizonyos egyházi, theologiai vagy philosophiai 
irányzat vagy párt köréből veszi, hanem, amennyiben a vállalat 
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programrajával egyetértenek, a legkülönfélébb irányok és tudo-
mányszakok képviselőit igyekszik közös munkára összegyűjteni. 
A munkatársak eddig bejelentett lajstroma, melyben sok kiváló 
névvel találkozunk, a r ra mutat, hogy ez, legalább egyelőre, 
sikerült, de reméljük, hogy a jövőben is sikerülni fog s hogy 
a positiv irányú theologia képviselői is, elfogulatlanul és szere-
tettel megértve a jelenkor nemzedékének legbensőbb szellemi 
szükségleteit, kiveszik a munkából a maguk részét s becsülettel 
megállják helyüket. 

A magunk részéről a siker őszinte kivánatával üdvözöljük 
ezt az előkelő s valóban korszerű vállalatot s azt hiszszük, jó 
szolgálatot teszünk folyóiratunk olvasóinak, ha munkáját ezentúl 
állandóan figyelemmel kísérjük és ismertetjük. 

Közli: Pröhle Károly. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift" 1907. év fo lyamának 1,— 3. 
füzete a következő változatos tartalommal jelent meg. Az 6 tes-
tamentom körébe vág Caspari Vilmos cikke: „Die Chaldäer bei 
Habakuk". A szerző, ak i az assyr-babyloni bűnbánati zsoltárok 
első legalaposabb ismertetésével és méltatásával lett ismeretessé, 
ezen cikkében is az ékírásos feliratokból állítja össze a kaldeusok 
viszonyainak rövid ismertetését, hogy vele illustrálja Habakuk 
1. rész 5. sk. verseit, melyek a kaldeusokkal foglalkoznak. Fejte-
getéseinek eredménye az, hogy a próféta a karkemisi csata által 
beállt változást előre mondta ős így Habakuk működése a 626. 
és 605. év közé esik. 

Uj testamentomi cikk egy van Knoke, göttingeni tanártól: 
„Der ursprüngliche Sinn der 6. Bitte." Az úr imája 6. kérésének 
eredeti értelme e szerint az, hogy az isten ne küldjön ránk 
szenvedést, bánatot; azaz πειρασμός = itt szenvedéssel ós nem 
kísértéssel. Ezen értelmek a káté magyarázatában való mikénti 
felhasználása befejezi a cikket. 

Egyháztörténeti tárgyú cikk ket tő van. Az egyik folytatja a 
mult évfolyamban megkezdett Thomas Naogeorgusról szóló ismer-
tetést, míg a másikban Geyer nürnbergi lelkész a Gerhardt-jubileum 
alkalmából ismerteti Gerhardt Pál egyházi énekeit. Apologetikai 
cikk is kettő van a 3 füzetben. Az egyikben Beth bécsi tanár 
a teleologia kérdését fejtegeti a természettudományokban. Ren-
desen a természettudósok törekvése oda irányul, hogy ezen 
fogalmat a tudományból száműzzék. Különösen a darwinismus 
volt az, mely ezen törekvést megvalósítani akarta. De mai nap-
ság mindjobban eltávolodik a tudomány Darwin genuin állás-
foglalásától. És a legtöbben megelégednének, ha a mechanismus 
elvét megmenthetnék. Csakhogy ujabban mind többen lépnek fel 
a mechanismusnak az organikus világban való érvénye ellen és 
egy uj vitalismus ú t já t egyengetik (Herlwig, Wolff, Bunge, Driesch). 
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Az ő törekvéseiknek betetőzése Pauly müncheni zoölogus könyve: 
„Darwinismus und Lamarckismus" (1905.), amely az életjelensé-
geknek egy valóságos teleologiai theoriáját adja és evvel egy 
tapasztalati teleologia alapjait. Ezt mutatja ki aztán a szorzó' Pauly 
könyve tartalmának vázolásával. A másik apologetikai cikket 
Hoppe hamburgi tanár írta: „Geist oder Instinkt". A fejlődéstan 
kedvéért vagy az emberi szellemet az állat lelkéhez szokták 
lealacsonyítani vagy pedig analógiákat mutatnak fel az állat 
életében az ember szellemi életéhez s így az ösztön helyébe 
léptetik a szándékot. Ezen törekvésekkel szemben a szerző ki-
mutatja, hogy az érzéki észrevétel, az ösztönök (Triebe) és a 
reflexmozgások terén ember és állat közt nincs ugyan különbség, 
de van különbség köztük a fogalmak és eszmék alkotásában és 
az ezekre vonatkozó emlékező tehetségben. Ezekben nyilvánul 
meg az ember szellemi élete, amely megnyilvánulásaival együtt 
t. i. a kultura, a művészet müveivel ős a vallásos és erkölcsi 
élettel az embernek sajátossága, melyben az állattól különbözik. 
A cikk az idevágó lélektani és physiologiai stb. tudományok 
kitűnő ismeretével tűnik ki, amint azt egy természettudóstól, 
(aki hivő keresztyén) mint a szerző, máskép várni sem lehet. 

A rendszeres theologia körébe való Ihmels igen szép és 
értékes cikke: „Bibel und Bekenntnis". Kiindul abból, hogy már 
Luther sem hangsúlyozza a szentírás jelentőségét ellentétben a 
régi egyházi hitvallásokkal. A megújult hitvallásos theologia is 
úgy nőtt bele a hitvallás becsülésébe, hogy felismerte abban 
ugyanazon tapasztalatok tanbeli kifejezését, amelyeket ők szemé-
lyesen tettek. Ennek előrebocsátása után kimutatja a szentírás-
nak modern lebecsülésével szemben annak egységességét, egye-
temességét, páratlanságát és a szentlélek által való keletkezését, 
ugy hogy az még ma is mint isten üdvkijelentésének tanú-
bizonysága vallási tekintélyünk. Ha a szentírás a kijelentésről 
való bizonyság-tétel, akkor a hitvallás felelet az isten kijelen-
tésére. Azért nincs is ellentőt a szentírás és a hitvallás között 
és az egyház sem mondhat le soha hitvallásáról. 

Világossága és határozottsága által kitűnik Stange greifs-
waldi tanár ethikai cikke: „Der eudämonistische Charakter der 
christlichen Ethik." A szerző ezt az eudämonistikus jellegét a 
keresztyén erkölcstannak, melylyel azt egyes philosophusok tájé-
kozatlanságból illetik, tagadja. Hiszen Kant ethikája is keresztyén 
befolyásra megy vissza és a reformátorok ethikája éppen abban 
különbözik a romanismusétól, hogy az eudämonismust elveti, 
mikor tagadja, hogy az ember cselekedetei által üdvözül. Sőt az 
által, hogy a tökéletességet nem az erkölcsi cselekvésben, hanem 
az istennel való közösségben látja, melynek következménye, de 
nem feltétele az erkölcsi közösség, megmenti az erkölcsi parancs 
rtbsolutságát, amelyet a philosophiai idealismus sokszor veszé-
lyeztet. Ha pedig ezen fejtegetésekre valaki azt mondaná, hogy 
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nem a prot., hanem a katholikus ethika képviseli a keresztyén-
séget, hogy az uj szövetség a kath. ethikának ad igazat — avval 
szemben szerző kimutatja, hogy az uj testamentomnak a juta-
lomra, a végső Ítéletre és a viszonzásra vonatkozó helyei sem 
kedveznek az eudämonistikus felfogásnak. 

Végül, van még egy eschatologiai cikk Stier neuruppini tanár-
tól: „Mi következik a halál után ?". A 3. füzetben 1. a halálról, 2. a 
halál utáni állapotról és 3. a halottaknak egymással való érint-
kezéséről szól, még pedig a szent írás tana, sokszor a régi 
klassikusok és egyes ujabbkori theol. irók nyilatkozatai alapján 
igyekszik ezen fontos tárgy egyes részletkérdéseibe és problé-
máiba belevilágítani, úgyhogy ezen dolgokban igen jó tájékoz-
tatást nyújt. 

Lic. Dr. Daxer György. 



Könyvismertetés. 

Badácsi György Bibliai tanulmányok. I. kötet. Sárospatak 
1906. A ref. főiskola betűivel. IV 4- 170 old. Ára 2 K. 

A könyv hat ószövetségi tanulmányt tartalmaz, melyek 
közül négynek tárgya egy-egy prófécia, kettőé pedig egy-egy 
történeti szakasz : Jóel, Hoseás, Habakuk, Ezékiel; Sámson, Abi-
ság és Adonia. A tanulmányok sorsa szomorú világot vet prot. 
theol. tudományos irodalmunk helyzetére: 1885-ben nyomták az 
aránylag csekély terjedelmű könyv első íveit és csak 21 évvel 
később jelenhetett meg az egész ! Nem a szerző hibája tehát, 
hogy különösen az első tanulmányokban az újabb szakirodalmat, 
amely pedig épp a prófétai iratokra vonatkozólag elég terjedel-
mes és sok részben egészen új problémákat vetett fel, már nem 
vehette figyelembe; és nem az ő hibája, hogy majdnem anti-
kvárius színezetet nyert például egy 1875-ben megjelent munkára 
vonatkozó az a megjegyzése: „Ujabban egy egészen érdekes nézet 
kezd felszínre jutni" (29. 1.). Ε hiányokért némi kárpótlást nyújt 
abban, hogy viszont azt a keveset is figyelembe veszi, amit 
magyar irodalmunkban talált; és ha kevés is, ha régi is, de a 
mienk! Ballagi Mór, Lenkey Ferenc, Keresztes József, Warga 
István, Sóvári Soós Kristóf (1601), Sebestyén István (Messiologia!) 
sat. oly nevek, amelyeket bizonyára kevesen hallottak még, leg-
alább ószövetségi exegezissel kapcsolatban alig. A fordítások 
közül is felveszi, Birák 13 — 16. fejezeteiben majdnem versről 
versre, Károli, Káldi (Tárkányi), Komáromi Csipkés Gy., Kámori, 
később a legújabb zsidó biblia s a revideált Károli eltéréseit. 
Bizonyára balgaság volna még csak a szándék is, hogy a külföld 
bámulatraméltó exegetikai irodalmát kicsinyeljük; de egynémely 
német irány vak követésével szemben nagyon jogosult ma is a 
sárospataki exegeta kérdése: „Avagy nem kellene-e nekünk saját 
eszünkkel is gondolkoznunk és saját szemünkkel is látnunk, 
hogy aztán saját meggyőződésünkre és ne a másokéra esküd-
jünk?" (6.) 

Mindegyik tanulmány a tárgyául szolgáló könyvet először 
általánosságban jellemzi, a kritikai kérdésekkel nagyobbrészt 
rövidebben végez; majd Joel és Habakuk könyveit kivéve, ame-
lyeket egészen lefordít, hosszabb rövidebb fordítási szemelvényt 
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ád, anélkül, hogy csakis ezeknek magyarázatára szorítkoznék. 
Exegetikai elvei helyesek kortörténeti magyarázatot sürget a 
dogmatikus exegezis ellenében; s az elvek alkalmazása is több-
nyire kielégítő. A szövegkritikára is kiterjeszkedik; s ámbár épp 
az ujabb túlzásokhoz mérten jól esik ebbeli józansága, általá-
ban mégis valamivel nagyobb mérvűnek óhajtottam volna ezt a 
kritikát. A szerző kétségkívül arra fordította a legnagyobb gon-
dot, hogy a héber Írókat igazán magyar nyelven szólaltassa 
meg. És ez oly módon sikerült, hogy igen sok részben az eredeti 
szövegnek ereje a fordításban is nyilvánvalóvá lesz és hangos 
olvasásra késztet, mely a fület is részelteti a szépség élvezeté-
ben. Ezt nem lehet csak az első négy tanulmányban használt 
ötös vagy négyes jambusoknak tulajdonítanunk, amelyekben még 
az eredeti prózai szöveget is fordítja; ama hatáshoz legnagyobb-
részt a szerző szép, magyaros nyelvezete járult hozzá. A mellett 
világos is a fordítás, modern olvasónak való, és egészbon véve 
hű. Sajnos, hogy csak egészben véve hű. Mert bár a szerző 
többször biztosít, hogy „meglehetősen" hű maradt az eredeti 
iróhoz, hogy „lehetőleg" híven fordít, és bár helyes az az elve, 
hogy a gondolatot és nem a szót kell fordítani: mégis gyakran 
gyengíti vagy túlozza az eredeti értelmet, sőt néha ezzel ellen-
tétbe jut. Talán a mérték kedveért kellett gyakran az abba beleil-
leszthető szót választania. Ugyancsak a mérték okozhatta a Jah 
névnek oly sűrű használatát, amint egyetlen iratban sem talál-
juk. Ε mellett különös a Jehova névnek a magyarázatban való 
használata. Tudom, hogy népünk megszokta e nevet, énekeinkbe 
is sajnos átment, de tudományos munkából végképen ki kellene 
küszöbölni ezt a merő tudatlanságból eredő lehetetlen nyelvi 
alakot. A szerző maga is vallja (90. o.): „az istennevek csak 
eredeti alakjokban jelentőségesek a buvárkodóra nézve." 

Az ószövetségi tanulmányok irodalmunkban oly ritkák, hogy 
nem elégedhetünk meg az elismerés általános szavaival, hanem 
a szerző méltán számithat a beható eset'eg cáfoló s helyreigazító 
bírálatra, munkájának ezen igazán tudományos jutalmára. 

„•Jóéi próféciája11· az első tanulmány címe. Az egész könyv 
fordítását a prófétákról általában szóló bevezetés előzi meg, 
amelyből azonban az olvasó alig tájékozódhatik róluk. Már a 
fordításnak egyik jegyzetében olvassuk, hogy a próféták a Jahve 
akaratát hirdetik, hogy ez erős meggyőződésük sat., de úgy itt 
mint a többi részben elszórt megjegyzésekben sajnálattal nélkü-
löztem a próféciában kétségtelenül közreműködő objektív isteni 
tényezőnek is a hangsúlyozását vagy csak tételezését is. Helyette 
gyakran hallunk a próféta álmairól, reményeiről sat., és Hoseás 
próféciája előtt ott van jeligéül Niemayernek az a tényekkel 
olyannyira ellenkező mondása, hogy „a prófécia elválaszthatatlan 
a költészettől éppenúgy a pogányoknál mint a hébereknél; a 
héber próféta költő, a költő egyúttal próféta". — A fordításra 
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s ennek magyarázó jegyzeteire áttérve előrebocsátom, hogy szán-
dékosan mellőzöm a fordításnak azon többleteit vagy hiányait, 
amelyek nem az eredeti értelem vagy a világosság rovására esnek. 

1, 4. a magyar olvasó nem igen tud mit csinálni a meg-
tartott Gazam, Arbeh, Jelek és Chaszil nevekkel; még akkor 
Károli nevei is jobbak (a „ragya" kivételével); a szövegbe kell 
venni a vágó, sáska, nyaló, faló szókat s nem csak a jegyzetbe. — 
6. ν. Ό3 még nem „bősz raj." „Hazámba ellen árja ronta bé" 
mondatból a szövegben egyetlen szó sincs; Dixy nem „irtóztató", 
nns és «iá1? nem tigris, melyet a biblia nem ismer, hanem orosz-
lán. — 9. ν. ΓΡ2 sem itt sem 13. 16.-ban nem egyértelmű az 
oltárral; nrv Tne>D Jahve szolgái és nem „Jah kegyeltje", vala-
mint 13-ban nara vm>'a sem „Jah kegyencei.1, — 11. v. iu"nn 
nem „zokogva sírjatok". — 15. v. " or> si"ij? nem „a Jahve napja 
az", hanem J. napja közel van; nemsokára eljön, nem „jött", 
hanem sir . — 2, 2. ina·' nem „az éj", hanem a hajnal. — 16. v. 
^"p ití'ip igen-igen szabadon így van fordítva: „szótokra hogy 
javuljon a tömeg." — 17. v. első fele az eredeti szerint: Az elő-
csarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úrnak szolgái, 
és szóljanak. Radácsi szerint: „A papság sírjon Jah tornáéiban, 
S oltár előtt így kérje népe Jaht." — A 18. v. az összefüggés 
szerint nem tartozik a próféta beszédéhez, mintha Jahve kegyel-
mét ígérné, hanem a kegyelmet mint tényt bejelenti. Ezért 19-ben 

és *ias,i sem jövőidejü „s imígy felel majd", hanem mult. — 
21. v. nais' a föld maga s nem „föld népe"; ez utóbbi eltörli 
azt a szép fokozatot: πβικ, ntP niöna és ^vs Ό2. A 22. v.-ben 
isiin-1?« = „ne féljetek", és nem „ne sírjatok." — 3, l-ben a 

igét éppen a prófétákról való téves közfelfogás miatt, nem 
fordítanám, igy: „jóssá válanak". — Az 5. v. utolsó sorát R. 
így fordítja: „S azokra is (t. i. kél szabadság), kik fel nem jöt-
tenek, Föltéve, hogy hívják a Jah nevét." Ha ezt akarta,volna 
a próféta mondani, úgy ez volna a szöveg πι,τ ee'2 mi-
ként a vers eleje tényleg szól, úgyhogy felesleges ismétlés volna 
a vers vége. Ámde ennek szószerinti értelme ez: és a rnegszaba-
dulók között (leszen), akit ( = akiket) Jahve hiv. Ebben már 
igenis halad a gondolat és nézetem szerint e sejtelemszerű nyilat-
kozatban már bennerejlik a későbbi universalismus csirája. — 
4, 1. v. nem „visszahívom", hanem több: visszahozom. — 
2. v. e m u n nem „vonszolom", hanem kevesebb: leviszem, leve-
zetem őket. A 3. ν. HJif szavát sem kellett oly erős kitétellel 
visszaadni. A 12. v.-ben „megmérem" helyett az eredeti „Ítélem" 
is állhatna. Különös e versnél az a megjegyzés, hogy Jahve 
napja „a Joel Nugy-Pénteke'. Hiszen a mennyei és földi jelek 
valamennyire hasonlók, de a kettő épp ellenkező jelentésű: amaz 
az ítéletnek, ez a kegyelemnek napja. A 13. v.-ben kár volt el-
hagyni azt a szemléltető i"p imperativust: tapossatok! — A 17. 
v. elejéhez fűzött az a megjegyzés, hogy „a próféták vallása, a 
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jahvismus (egy isten, egy szív, egy lélek), csak a fogság után jutott 
a zsidóság körében diadalra": nemcsak a jahvismnst definiálja 
hibásan, hanem ily alakban sehogyan sem állhat meg. Az sem 
valószínű, hogy a 18. v.-ben csupa földi adományok után 
és Júda patakjai mellett megemlített az a forrás, mely Jahve 
templomában fakad, csak képies kifejezés s azt jelenti, hogy 
„minden üdv kútfeje a templom, azaz (!) a Jahve iránt 
való hűség." Egyszerűbbnek látszik ez a feltevés: a prófétát 
bántotta, hogy a dicső templomnak környéke olyan puszta; ama 
boldog jövendőben majd ez is másként lesz. — A 19. v.-ben 
Dono = „packáztak", holott ennek fogalmához nem tartozik 
okvetlenül az eró'szak. A 21. v. R. szerint „a jahvismus győze-
delmét, a próféta legédesebb álmának megvalósulását jelzi." 
De ezt még akkor sem jelentené, ha a vers végét úgy fordítanék 
i s : „S a Jah lakása a Sión marad;" mert hiszen nem Izraelnek 
valamely belső ellentétéről, mondjuk Sion-ellenes kultuszról szól 
a megelőző rész, hanem a pogányokról, akiket a Sionban, népe 
között lakó s azt oltalmazó Jahve meg fog büntetni. 

A fordítást követőleg a szerző még cáfolja azok nézetét, 
akik a sáskajárást allegóriának tartják. Csakugyan nem allegória 
az. de ,.ahoz, hogy Joel művét továbbra is egyébnek bizonyít-
gassuk'', talán még sem kellene „egészen indokolhatatlan jám-
borság"; aminthogy azt sem látom be, hogy a kettős elpusztulás 
(sáska, ellenség) hipotézisével „kigúnyoljuk az iró képzelő tehet-
ségét és műalkotási képességét." Jóel korával nem foglalkozik a 
szerző, mert, mint már korábban mondotta, nála „a kor úgysem 
főbenjáró dolog." Ez persze sok más ószövetségi iratról is áll. 

A „Hoseás próféciája" cimű 6 oldalas cikkecske a könyv 
első 3 fejezetének parabolikus jellege mellett nyilatkozik s a 
4.—14. fejezetekben 9 önálló beszédet különböztet meg. Ezt az 
elválasztást, mivel külön megokolva nincs, nehéz megbírálni; 
12—16 beszédet is számlálhatnánk. Fordításban csak a 4. feje-
zetet mutatja be. A 9. v. második fele az eredeti szerint: „meg-
büntetem rajta útjait és tetteit őreá hárítom". R. szerint: Szán-
dékuk is haragra gyújta már, Boszún lesújtja őket tényükért. — 
A 12. v. első sorát: Sxü" ixjn -ay szabadon így fordítja: „Faistenét 
imádja ím e nép"; s ugyané vers végét: D.Tnbx nnrio um nagyon 
is szabadon: „Jó istenét bünvágygyal sérti meg". — A 14. v. 
végén: „Elvész a nép úgy is tudatlanúl" mondatban az „úgy is" 
elhomályosítja ezt az eredeti értelmet: úgy hogy a szegény, 
tudatlan nép a kisártó' példák miatt szintén elbukik. — A 18. 
versről jobb, ha bevalljuk, hogy nem tudjuk még fordítani; R. 
a romlott szöveget fordítja, de, legalább a második sor, ért-
hetetlen. 

„Habakuk próféciája" a szerző szerint a 3 fejezet nélkül 
nem volna teljes; ez a zsoltár annyira összefonódik a megelőző 
résszel, hogy ettől elszakítani nem lehet. Ez volt Reuss nézete 
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is, akit a szerző idéz. Amit ez ellen azóta Stade, Wellhausen 
és Cornill felhoztak, azt a szerző nem cáfolja, aminthogy az 
1, 6 - u . ellen támadt kételyeket sem említi. A könyvet a 600 
körüli időre teszi. Szép a tanulmány végén levő aesthetikai mél-
tatás és a lélektani megokolása annak, hogy miért nem rész-
letezi Jahve megjelenésének borzalmait. Kevésbbé elégített ki a 
bevezető korrajz és sem tárgyilag sem alakilag nem sikerült az 
a mondása, hogy Júdát akkor „a titkos elégületlenség szomja 
epesztő". Az olyan dagályos beszéd is, hogy „isszuk a legtisz-
tább gyönyörűség arany-borát", ma már a komolyságot veszé-
lyezteti. Higgadtan itóli meg végül Hab. és Jerem. könyveinek 
viszonyát is azzal, hogy egyes képek s kitételek rokonsága még 
nem bizonyít függést. De ez az ítélet nézetem szerint nem vonat-
kozhatik már, mint a szerző akarja, a csak egy felcserélt 
mondatrésszel eltérő ezen két helyre: Hab. 2, 13. ős Jer. 51, r,8. 

A felirat xfe>8 kitétele már csak Pdb. 31, miatt sem lehet 
„ítélet", hanem „szózat" marad. 1 , 5.-ben elmaradt a fontos c d ' c í , 
valamint a 6. v.-ben a kaldeusokat épp akkor olyan jellemző 
vége, hogy mások lakóhelyeit foglalgatták el. 8 v. szerint a kal-
deus már jön is és nem „a hosszú útnak vígan néz elé". A 10. v. 
szerint ugyanő a várat nem „lerontja", hanem csak beveszi, 
msVi. — A 11. v.-ben úgy segít a fordító a gyanús szövegen, 
hogy az atnáchot egy szóval előbbre teszi, a n-t elhagyja és a 
et:>'xi helyett B?^-et olvas. A 12. versben rroj s1? sat. már nem 
kérdés. — A 2, 1. v.-ben nagy kár volt elhagyni a prófétai kije-
lentés lényegére nézve fontos részt: Ό-ηητνιο — Hogy miért nem 
lehetne a 2. v.-ben -ρτπ látomás, hanem csak „jós-ige", nem 
értem. — A 4. v. első sora az eredeti szerint: íme felfuvalkodott, 
nem egyenes a lelke ő benne (t. i. a kaldeusban, és ezért meg 
kell semmisülnie); Radácsi szerint: „Ez az (t. i. a kijelentett 
jós ige): Ki dölyfös boldog nem lehet." Hagyján. De már a híres 
2. sort sajnáljuk ebben az alakban: „de azt ki hű, hűsége tartja 
meg." Az eredeti szerint: De az igaz (azaz: az izraelita) az ő 
hűsége ( = szilárd hite, bizodalma, ragaszkodása Jahvehez) által 
élni fog (mert Jahve életben tartja). Igaz, hogy Pál apostol 
mélyebb értelemben idézte ezt, de R. fordítása az eredeti szöveget 
még távolabbra viszi Róm. 1, 17-től. — 9 v.-ben a ;p nem 
,.sátor1', az eredeti „fészek" itt jellemzőbb. — A 15. v.-ben elkerül-
hetetlen az ide nem illő "]nan πεεο szóknak ez a könnyű korrek-
túrája: ttiBn»]D0 (Wellhausen, Kl. Proph. és most: Kittel, Bibi. 
Hebr.). Hogy itt a szöveg megromlott, azt R. úgyis elismeri. — 
A 17. v. „rémként jőnek el" szavai az eredetiben nincsenek 
meg s az izraelitára nézve idegen képzetet tartalmaznak. — 
Ha 18 v.-ben up-t törüljük és 1"1?! helyett ^ f - t olvasunk (így 
Nowack s Wellh.), akkor megvan a helyes értelem s a szép rit-
mus. És ha a 19. v. első sorát qsh szóig a 18. v. elé tesszük 
(Wellh. és Kittel), akkor az összefüggés jobb, a gondolatmenet 
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emelkedik és csupa 3— 3 versből álló, nv ja l kezdődő szakokat 
kapunk. 3, 3. C'np miért volna „felségnek2 is fordítható, mikor 
erre megvan a külön r ^ y kitétel, amely szintén magában állhat 
mint istennév ? — A 9. v.-nek ezen három, bizonyára korrumpált 
szavát: ίβχ maa iiiyse* R, igy fordítja: „Szavad lesújt, miként 
Átok nyila". Ez kétségkívül jól illenék a vers 1. és 3. sora közé, 
de nem ezt mondja a szöveg. És ha naa „nyil' lehetne, akkor 
inkább Nowacknak a LXX. négy kézirata alapján ajánlott azt 
a korrektúráját fogadnám el, amelyet most Kittel is felvett bib 
liájába: Wf?* maa rijjaa' — megtöltőd puzdrádat nyilakkal. De 
legjobb lesz itt is szerényen beismerni, hogy ezt a százféloképen 
magyarázott s javított helyet nem értjük. — A 13. v. kezdete 
nem kérdés. A 16. v.-ben a próféta nem helyezi magát népével 
olyan ellentétbe, aminőt R. fordítása konstatál, mintha neki „joga" 
volna (az eredetiben csak: itpx = hogy — várjam) nyugton várni 
a kinok napját, mert az csak a népre száll. 

„Ezékiel próféciája" a viszonylag legnagyobb gondot igényli 
a magyarázó részéről, az irat alaki és tartalmi sajátságai miatt. 
És a szerző, amennyire az 36 oldalas tanulmányban lehetséges, 
ki is terjeszkedett minden főkérdésre. Bevezetésül az exulánsok 
és otthon maradtak hangulatát rajzolja, röviden és találóan. 
Csak annak az okát is meg kellett volna említeni, hogy miért 
foglalt el a zsidó nép „a földi jólét megítélésében ősidőktől 
kezdve ellenséges állást a kereszt.yénséggel szemben"; ős a fogsági 
próféták feladatát sem határoznám meg olyan félreérthető módon, 
hogy ne engedjék, „a hazafiság szent tüzét behamvadni.'1 A „haza-
fiak" épp abban az időben nem a próféták pártján voltak. A 
könyv általános méltatásában helyesen okolja meg a mai ízlést 
sértő 16. s. 23. ffnek visszatetsző képeit s hasonlatait; a 8. feje-
zetet azonban csak tévedésből vehette ide. A theophania csodá-
latos alakjainak megértetőse végett, mint illik, a babiloni ember-
fejü szárnyas oroszlánokról is szól, de a kherub szót még ma 
sem mondhatjuk „eredetileg assyr vagy khald" szónak, olyat az 
ékiratokon még nem találtak (1. A. Jeremias, das Α. Τ. im Lichte 
des alten Or. 1904. 116. old. és Keilinschriften u. das A. T.2" 
529 sk. old.). Lenormant olvasta egyszer valamely feliraton a 
kirubu szót, amely azóta szótárakban, tárgyi lexikonokban és 
kommentárokban folyton kisért; pedig az az olvasás téves volfc 
(1. Roscher, Lexikon der gr. u. röm. Mytb. III. 256. old.). 
Ézékiel prófétai feladatának rajzában feltűnt a szerzőnek az az 
állítása, hogy a próféta ,a népnek, amelyre a boldog jövő vár, 
szinte szenvedőleges szerepet jut ta t" és hogy ezért „nem követel 
önkéntes, szándékos átváltozást; a fásultság, közönyösség bűné-
ből való kibontakozást nem sürgeti". Ez így nem állhat meg 
18. 33. 16. 23. 6. 9. 14, u skk. miatt. A látomásokban való 
prófétálás magyarázatául jó lett volna utalni Ezékiel élénk képze-
lőtehetségére, arra a beteges testi állapotra is, amellyel Isten öt, 
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legalább időről-időre, sújtotta. Bizonyos, hogy ő viziőit kiszínezte, 
de hogy azokat „csinálta" volna (1. 78. lapon: „modorosságát, 
visio-csinálási tulajdonságait"), azt a prófécia lényegének helyes 
felfogása mellett nem lehet állítani. A 40.—48. ff. tárgyalásában, 
amelyeket külömben , a hazájába visszatérendő zsidóság számára 
írott végrendeletnek" tart, a szerző kiterjeszkedik a könyv, a 
deuteronomiuni és a papi kódex viszonyára, amelyet csak egész 
általánosságban a Wellhausen-séma szerint állapít meg. De mel-
lette az ismeretes érvek közül csak a leggyengébbet hozza fel, 
hogy t. i. Ezékiel, a pap, nem mert volna a papi kódexen változtatni, 
„ha a mózesi törvényhozás tekintélye csakugyan létezett volna." 
Ámde a deuter. is már Mózes nevében szólt, azt Ezék. ismerte 
és mégis: a lévitákat „s az áldozatokat és ünnepeket illetőleg 
nagy különbség van közöttük!" Azt is nagyon vitásnak kell 
tartanom, hogy I. Kir. 1. idejében „a nemzeti cultus nem létezett!" 

A próféta beszédei közül, „mindenesetre a reá nézve leg-
kedvezőbb választással", a 37. fejezetet mutatja be, még pedig 
ennek prózai szövegét négyes jambusokban. De nem csak ezért 
tartom ezt az 5 oldalt R. könyve legszebb részének. Igaz, hogy 
a mérték kedveért itt is van elég hozzátoldott sző; de egészben 
véve finoman simul oda ez a költemény az eredeti szöveghez, 
úgyhogy kevés az észrevételem. Az 1. v. szerint Jahve lelke, 
nem „Jahve" vitte ki a prófétát. És a csont (2. v.) egészen hsíj) 
„aszott" volt. A 13. és 14. v.-ben az eredeti szerint nem: „hidd 
és valld, hogy én vagyok Jahve", hanem e felszólításnál több: 
ez a következménye lesz annak, amit Jahve 11.—14. szerint a 
néppel tesz. A 16. v.-ben a prófétának ezt kell a két fára írnia: 
Júdáő s Izraelnek vele szövetséges fiaié; Józsefé (Efraim fája) s 
Izraelnek hozzá kötött egész háza. — És e két fát nem addig 
kell a prófétának kezében tartania, „a mig" ír, hanem azután, 
hogy a hallgatók már az irást is lássák, tehát (20. v.): „s a 
fákat, melyekre írsz." A 24. v.-ben a^a több mint „fejők"; s a 
25: v.-ben a fordítás megcsonkítja az Ígéretet az utolsó hang-
súlyos o'v.irt szó elhagyásával. Az 1—14. elbeszélt viziő végül, 
ha nem hirdeti is a holtak feltámadását, mindenesetre többet 
jelent mint csak a zsidóság leendő felkerekedósét és hazame-
netelét, maga a próféta is többnek magyarázta (15—28.). 

,,Sámson" alakjával foglalkozik az 5. tanulmány, mely beve-
zetésül a Birák könyvéről s a birákról általában s röviden 
tájékoztat, majd a 13.—16. fejezetek fordítását adja, ez után a 
Sámsonról való eltérő nézeteket tárgyalja, végül az elbeszélést 
részletesen magyarázza; ez utóbbi szakaszban foglalkozik a filisz-
teusok történetével s a nazireátussal. A hajnyirás nazireusi tilal-
mában alig fordultak a zsidók „bizonyos emberi hiúságok és 
hiábavalóságok ellen", vagy ennek a szándéknak csak igen 
alárendelt szerepe lehetett abban. A faragatlan oltárkő, a hasz-
nálatlan áldozati állatok sat. másfelé mutatnak, a haj sértet-
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lenségének is mélyebb értelme van. Sámson személyéről szólván 
a szerző azt tartja, hogy nazirságára a 14.—16. f.-ből „még 
következtetni is csak erőszakoskodással lehet". De akkor ki kell 
vennie a hiteles szövegből 16, 17 skk. verseit is! Az elbeszélés-
nek valamely napisten-mithoszból való eredetét nem tartja éppen 
valószínűtlennek; Delilában a lajla szót is találja. Külömben 
utal Schräder „Keilinschriften sat." munkájára, amely pedig 
csak 3 rövid jegyzetben mond egészen általános dolgot (219. 
369. 582, old.), míg A. Jeremias (das Α. Τ. sat. 287 sk.) részle-
teket is említ. Mégis azt véli, hogy „azok járhatnak legközelebb 
az igazsághoz, akik abban a Dán-törzs egyéni jellemét, történeti 
helyzetéből folyó küzdelmeit látják megörökítve". Nekem úgy 
tetszik, hogy amitReuss bevezetési munkájában (125. o.) a mithosz-
magyarázatról mondott, az áll a „törzs-magyarázatra" is, hogy 
t. i. „ist an den Haaren herbeigezogen, die selbst bei Simson 
dazu nicht ausreichen". A monda külömben, a szerző szerint, a 
királyság korában lehetett kikerekítve, amikor a törzsrendszer 
megszűnt (ez már ily korán történt volna?). A magyarázatban 
van néhány olyan bántó kitétel, amely némely külföldi exegeta 
bursikóz modorára emlékeztet (p. o. „a széttépett oroszlán belei-
ben talált mézből való traktálózás", „menyasszonyi rimánkodás", 
„a nyűglődő, rimánkodó menyaszony", „a czórai zsidó"). 

A fordítás, mely itt még Sámson meséjét és megfejtését 
valamint a diadalmi éneket is prózában adja, a többi részben 
közölt szemelvényekkel ellentétben nagyon is ragaszkodik az 
eredetihez annyira, hogy „sietve elfutott" helyett azt mondja: 
„serénykedett és futott" (13, 10.). 13, 22"ben „Istent láttunk" 
helyett okvetlenül ez kell: „az Istent láttuk", miként a 23. v. 
is mutatja. A 14, 7_9 versekben exegetánk célzást talál arra, 
hogy Sámson, az erős (oroszlán), megédesíti (méz!) mesefejtésével 
a társas együttlétet. A 12. skk. versekben ΠΤΠ nem lehet egy-
szerű „mese", hanem találós mesének, talánynak kell lennie. A 
15. v.-ben t c jelenléte nem „bolondítsd el ' , 16. 5-ben sem 
hanem mindkét helyen „beszéld rá" (Zsidó biblia) vagy „Vedd 
reá" (Kámori, Revis.l Ugyanitt a utf'-ii1? gyökere semmiesetre 
sem tfii. A 16. és 17. v.-ben V̂ J? nem fordítható „rajta" szóval, 
mintha Delila Sámson magaviseletén sírt volna, hanem „előtte" 
tette ezt, hogy célt érjen. Ugyanezen 2 versben a Tan ige min-
dig csak „megfejteni" s nem „megmondani" jelentésű lehet, mert 
hiszen a talányt magát elmondta S. Delilának is, de ez a meg-
fejtését is akarja tudni. 15, c-ban yen nem tulajdonnév. A 7. v.-ben 
az „is" és „mégis" szókat törülni kell, mert külömben a fordí-
tás értelme ellenkezik az eredetivel. A 8. v.-ben pis?' az alsó 
lábszár (nem: váll); a ll.-ben a 3000 ember kérdése a 
szót hangsúlyozza, amit R. is elismert, de a fordításban nem 
juttatott kifejezésre. A 12. v.-ben y:a több mint „bántani", a 
jegyzetben felsorolt fordítások mind jobbak ennél. 19.-ben a tr'íisa 
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-vitás, de aligha „zápfog". 16,2-ben a ítp'inrv gyökérjelentése 
szerint „csöndesen voltak", nem „ügyeltek". A 4. v.-ben meg-
említett Szórek kérdése ma már meg van oldva (1. Buhl, Geo-
graphie des alten Palaestina 1896 68. és 90. old.). A 13. v.-ben 

sat. nem kérdés. Ugyanitt a d s d d az összefüggés szerint 
a vízszintes, hosszirányú „mellékfonál", amelybe S. haját a takács-
szék szélességi irányában beleszövik. A „vászonba'" (153. old.) 
nem lehet azt beleszőni. Ε vers végére külömben még a leg-
nagyobb szövegkritikai óvatosság mellett is oda kell tenni azt 
a világos toldalékot, amely Kittel bibliája szerint a LXX., Itala-
ban és a hexaplaris síriai versioban megvan. — A 18. v.-ben 
vagy „elküldött és elhívta" vagy egyszerűen „elhivatta", de nem 
mind a kettő: ..elküldött és elhivatta". A 19. v.-ben nem „valakit" 
hívott, hanem azt az embert, aki már 9. és 12.-ben is ott 
volt. Ugyanitt "?nni lehetne ugyan n̂n gyökértől, de jobb itt a 
szokásos: „kezdte", t. i. őt megalázni, azt amit a filiszteusok 
21-ben folytattak. Hogy a „levitték Gázába" kifejezés (21. v.) 
miért „nem békíthető ki a Szórek völgyebeli lakással (4. v.)", 
noha az bizonyára alacsonyabb fekvésű: nem tudom. Ugyanitt 
a c W m dualisa nem jelent „két vasláncot". A 22. v.-ben 
nem jelentheti, hogy a haj újra nó'tt „olyanná, amint" lenyíratott, 
hanem: „amint lenyíratott", azonnal ez után újra kezdett nőni; 
a 22. és 23. v. közé bizonyos időtartam esik. S végül a 27. 
v.-ben iJ mint „karzat" az összefüggésbe be nem illeszthető 
modern képzet volna. 

A tanulmány végén vártam volna a 16. fejezet általánosan 
csodált finom rajzának eszthetikai méltatását, annak a mesteri 
fokozatnak kiemelését, amely a kísértésekben, Sámson könnyel-
műségében, majd belső átalakulásában mutatkozik. Éppen ez a 
fejezet teszi az egész elbeszélést az ő-szövetség „egyik legszebben 
kidolgozott részletévé". 

A könyvet „Ahiság és Adónia", egy „bibliai kép" fejezi be, 
amely, jobb szeretném, ha egészen elmaradt volna. Már a jeligéje 
is szerencsétlen: I. Sám. 8, 11. 13. 16. szellemében akarja fel-
tüntetni Dávid utolsó és Salamon uralkodása első éveit. Adoniában 
az Abiság iránt való tiszta, eszményi szerelem áldozatát látja, 
aki nem áhítozik már a koronára, hanem lelkén viseli agg édes 
atyjának szenvedő állapotát, míg Salamon egy rövid kérdéssel 
sem tudakozódott soha annak állapota felől . . , sat. sat. A köl-
tőnek bizonyára szabadságában áll a bibliai szöveg nyújtotta 
alapon modern lélektani rajzot adni: de itt annyi a bibliai 
alappal egyenesen ellenkező költött toldalék, hogy ezt már nem 
lehet bibliai rajznak mondani. Nem egyéb az mint keserű gúny-
nyal Salamon ellen forduló s feltétlenül Adónia mellett állást 
foglaló apológia egy tárcaszerüen megírt regényes epizód alakjában. 

Annál szivesebben időztem el sokáig a tudós szerző igazi 
tanulmányainál, amelyekről őszinte szívből óhajtom, hogy a bennök 
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megnyilatkozó szakismeret, a biblia iránt való szeretet és lelke-
sedés minél több olvasóba átplántálódjék! Vajha ez 1. kötetet 
minél hamarább követnék a többiek! S ha szabad egy kóróst 
nyilvánítanom, úgy hadd kérjem a költó'i lelkű és nyelvű szerzó't 
első sorban a prófétai iratok költői részeinek olyatén fordítására, 
mely, miként a mostaniak legtöbbje, még szavalásra is alkalmas. 
A mostani ismertetésnek szokatlan terjedelme pedig legyen 
bizonysága annak a figyelemnek, amellyel a szerző munkáját 
kisértük, és annak a készségnek, amellyel azt lelkészeknek, 
tanároknak, hallgatóknak a legmelegebben ajánljuk. 

Jausz Vilmos. 
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Stromp László. 

1860—1907. 

Élete delén, javakorában, munkában edzett testének 
és lelkének teljes erejében, hirtelen, váratlan, négy napi 
rettenetes szenvedés után ragadta ki a halál körünkből 
Stromp Lászlót. Szerdán még szokott jókedvével, bohókás 
kedélyével járt-kelt közöttünk, senki, ő maga legkevésbbé 
sejtette, hogy órái meg vannak számlálva. Egy diétái hiba 
következtében éjjel erős fájdalmak lepték meg, vakbélgyúladás 
és bélcsavarodás állott be,s attól kezdve a szívós, eleven em-
ber szemlátomást hanyatlott. Vasárnap este megoperálták. 
Sajnos, hogy ez sem segített többé rajta. Az operáció 
csak annak a szomorú ténynek megállapítására szolgált, 
hogy a különben egészségesnek látszó, mindig friss, szinte 
nyughatatlan emberben a belső részeknek olyan romlása 
volt folyamatban, hogy a belekben pusztító kór igen rövid 
idő alatt talán még hosszabb és nagyobb szenvedések 
után megölte volna. Neki talán jobb, hogy a gondviselés 
rövid szenvedést szabott rá, a mely bármily nagy volt 
sem juttatta eszébe a halált, de családjára, s mind-
azokra nézve, kik őt szerették, ez a gyors válás nemcsak 
megdöbbentő, hanem nagyon fájdalmas is volt. Elköltö-
zése oly meglepő és annyira leverő, hogy az ember szinte 
megbénulva áll meg az Isten csodálatos intézkedésének 
lelket rázó nyomása alatt. 

Emberileg szólva, Stromp Lászlónak még élnie kel-
lett volna. Fiatal, mozgékony, munkabíró, dologszerető 
ember volt. Múltja is volt ugyan már, de jövője szebb-
nek ígérkezett. Őt még mindig a jövő emberének kellett 
tekintenünk. Hiszen a sok-sok leverő csalódás, a sok 
nehéz küzdés sem birta megtörni idealismusát. Akinek 
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pedig eszményei vannak, annak jövője is van. S jövőjét 
múltja is remélni engedte. 

Stromp László Rozsnyón 1860. február 27.-én szü-
letett Gömörmegyében, a melyet alakja és életviszonyai 
miatt Magyarország kisebbített másának szoktak nevezni. 
S mintha csak Stromp Lászlóban is megszemélyesült 
volna a magyarság egész szelleme, a megyéjére mondott 
vélemény személyére is áll. A hazaszeretetben törhetetlen, 
a nemzetiségekkel szemben türelmes és méltányos, a 
szabadságért rajongó, az idegenek iránt kíméletes, a harc-
ban erős és kitartó, a legyőzöttel szemben nagylelkű, a 
maga nézeteiben alapos és makacs, a másokét elnéző és 
méltányló, mindig lovagias és ideálokat kereső ember 
volt Stromp László. Olyan, mint a magyar ember szokott 
lenni. Hogy aztán mindezen jó tulajdonságokkal egy kis 
könnyüvérüség, egy kevés nembánomság is társult, az is 
a magyar ember typikus példányává tette Strompot. 

Abból a körből került ki ő is, a mely a munkában 
fáradhatatlan, kitartásban törhetetlen, ideálokért küzdő, s 
a maga lábán megállani tudó erőteljes jellemeket szokta 
szolgáltatni magyar hazánknak és evangéliomi egyházunk-
nak. Iparos szülőktől származott. Otthon egyebet sem 
látott a szakadatlan munkánál, becsületes törekvésnél, az 
isteni gondviselésben bizó s szebb jövőért panasz és lan-
kadás nélkül küzdő kitartásnál. Ez a levegő vette körül 
otthon és táplálta őt együtt azzal a véres verejtékezéssel 
keresett kenyérrel, a melynek megszerzésében az iparos 
családok ősi szép szokása szerint a család minden egyes 
tagja kivette valamelyes módon a maga részét. Stromp 
is itt tanulta meg a kitartó, panasztalan munkát, melynek 
nincsen fáradsága. Az evang. iparos családok sok ily 
munkás erőt adtak már a magyar hazának és az egy-
háznak, a melynek szolgálatába az iparos családok sar-
jadékai mindig különösen vágyódtak és törekedtek, mert 
hiszen nagyban u. a. szellem, folytonos küzdés, szaka-
datlan önfentartó munka éltette azt is, a mi kicsinyben 
az iparos családot eltölti. 

Bizonyosan ez vezette Strompot is az egyház szol-
gálatába. Előbb másfelé indult, jogászkodott, de aztán 
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visszatért a természetes útra. Természetesnek mondom 
azért, mert vallásos családi körnek vallásos lelkületű 
gyermeke szinte benső kényszer alatt áll az evangéliomi 
egyház szolgálatába. Különösen, ha a családnak a lelkész 
szinte napos barátja. Bégente, a mikor még nem papok-
nak, hanem lelkipásztoroknak szerették magukat mondani 
és tekintetni a mi lelkészeink is, más volt a család és 
az egyház viszonya. Mindkettőben az ősi hagyományok-
hoz, a hithűséghez való ragaszkodás élt és uralkodott. Ε 
ragaszkodás ápolója a lelkipásztor volt, a kit minden 
család a maga bizalmasának tekintett, örömei és fájdalmai 
osztályosának tudott, s minden gyermek ideáljának tartott. 
Ma, a hivatalos órák korában, ez a régi áldott jó viszony 
lassanként megszűnik. Boldogult Czékusunk ott a Stromp 
család körében, a rozsnyói becsületes szűcs-céh atyameste-
rének szerény asztalánál az evangéliom élő megtestesülé-
seként vezette, irányította azt az iparos családot, a mely-
nek egyik kiváló tehetségű tagja a mi Stromp Lászlónk, 
másik, talán nálánál is tehetségesebb tagja, Stromp 
Gusztáv Czékus hivatását, a lelkipásztorkodást választotta 
élete céljává. Gusztávot a kiváló emberek nem ritka baja, a 
könnyűvérüség nemcsak pályájáról terelte le, hanem korai 
sírba is juttatta, Lászlót mindez ideig mint szeretett kol-
legánkat tisztelhettük magunk között. 

Miután az elemi és középiskolát szülővárosában 
elvégezte, 1878-ban a budapesti tudományegyetem jogi 
karára iratkozott be. Eleven szelleme, nyughatatlan ter-
mészete már ott is az ifjúsági mozgalmak egyik vezérévé 
tette. Miután az önkéntesi évét is leszolgálta, három esz-
tendei jogászkodás után egyszerre átcsapott a theologiára. 
Ezt a döntő lépést később sokszor felpanaszolta. Nem 
azért, mintha nem szerette volna egyházát, vagy az egy-
házban betöltött hivatását, hanem mert sok keserves 
csalódásnak és gondnak lett ez a lépés szülőanyjává. Mi 
tudjuk legjobban, a kik vele éltünk, a kik előtt mindig 
őszinte és becsületes lelkének nem volt rejtett titka, a 
kik minden dologban minden órában biztosak lehettünk 
arról, mit tart s mit fog tenni Stromp kollegánk, mi 
tudjuk és tanúságot tehetünk róla, hogy Stromp szerette 

12* 
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az egyházát igaz lélekkel. Szerette az elvei miatt, melyek 
az evangéliom által nyújtott egyéni szabadságot teljes 
mértékben biztosítják. Szerette a hivatását is. A mit 
semmi sem mutat jobban, mint hogy mikor 1887-ben az 
exegetikai tanszék mellé magántanárnak megválasztották, 
annak egész anyagát ép oly szorgalmas odaadással és 
alapossággal dolgozta fel, mint később a jobb kilátással 
biztató s természetének is jobban megfelelő történeti tan-
szék, majd végül a kenyerét megadó és lelke világát 
mindenben kielégítő bölcsészeti tanszék anyagát. Három 
tanszék mellett munkálkodott becsületes eredménynyel egy 
évtizedig, mialatt ezerkétszáz, mondd: e z e r k é t s z á z 
korona tiszteletdíj mellett volt kénytelen kolduskodni. De 
kitartott, mert szerette azt az egyházat, a melyhez lelke 
még ott a családi körben nőtt hozzá és szerette hivatá-
sát, a mely pedig neki még a betevő falatból is csak a 
puszta, száraz kenyeret tudta megadni. Hogy csakugyan 
szerette mindkettőt, annak bizonysága az általa kezde-
ményezett és éveken át híven szolgált „akadémiai isten-
tiszteletek" végzése. Ezekben az ő igazán evangéliomi, 
szabad szellemét szólaltatta meg, a nélkül, hogy csak 
egyszer is megbántotta volna bármily érzékeny hallgatója 
vallásos meggyőződését. 

Mikor elődjének, barátjának, a reá legnagyobb hatást 
gyakorló mesterének, Schneller István, jelenleg kolozsvári 
egyetemi tanárnak ép a mostoha viszonyok türhetetlen-
sége, de meg a munkakör kiszélesedése miatt is elhagyott 
bölcsészeti tanszékét elfoglalta, anyagi helyzete megjavult, 
munkássága határozott irányt, biztos teret, munkakedve 
szárnyakat kapott. Milyen lelkes kitartással, milyen rózsás 
reményekkel készitgette a memorandumokat a theologiák 
egyesítésének terve dőltén a pozsonyi theol. akadémia 
fakultássá fejlesztése érdekében! Mindig azt vallotta, a mi 
tény is, hogy a pozsonyi theol. akadémia a zsinati törvény 
értelmében, mint szakszerűen berendezett teljes theologiai 
főiskola, a fakultássá nyilvánításra készen áll, a versenyt 
a külföldi hasonló főiskolákkal felveheti, csak az anyagi 
nyomorúság le ne nyűgözné s óraadásra és hírlapi cik-
kekre ne kényszerítené a tanárokat; csak a segédeszközök 
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megszerzésére, segédkönyvek kiadására támogatási nyer-
nénk és volna az egyház vezérei között csak egyetlen 
igazi jóbarátunk is. a ki ennek az árva intézetnek kátyúba 
jutott szekerét kimozdítani segítene! S tengernyi csalódás 
után is folyton-folyvást remélt. Csak akkor rendült meg a 
reménye, mikor mint az akadémiai kis- és nagybizottság 
jegyzője közvetlen közelről látta az akadémiánk iránt 
érzett részint közönyt, részint ellenszenvet. Akkor idő 
előtt letette a jegyzői tollat is, nem tudott többé remélni 
a jobb, szebb jövőben. 

Nem is érte meg. Egész vagyont költött el a tanár-
ságára. Csakúgy, mint mások is, kik rendezetlen fizetéssel 
az ország ez egyik legdrágább városában a középiskolai 
tanárok javadalmazása alatt maradó anyagi elláttással 
szolgálták és szolgálják az egyházat. S a legszomorúbb 
az, hogy hat kiskorú gyermeke és évek óta folyton gyen-
gélkedő, amúgy is törékeny özvegye most hirtelen minden 
vagyon nélkül marad. Mintha csak sejtette volna a végét, 
azért küzdött kitartóan és kérlelhetetlenül az anyagi ügyek 
rendezéséért. Mert életében minden nehézséggel dacolva, 
bámulatos leleményességgel, s főként emberfeletti munká-
val, de megszerezte családjának a szükségeseket, sokszor 
a kellemeseket is, úgy hogy sohasem érezték meg azt a 
gondot, verejtékezést, aggoskodást, a mit az apa a család 
életének gondtalansága érdekében elviselt. Otthon csak a 
derült arcát, az áldott jókedvét, mindig eleven szellemét 
ismerték egyedül. Olvan családapa és olyan férj volt, a kit 
mintául lehet bárki elé állítani. S ha családjának valamely 
tagja szenvedett, akkor minden gondja arra irányult, 
de még ez a gond sem tudta elvonni a szakadatlan munkától. 
Mikor hónapokon át súlyos beteg volt az idegenből, 
Németországból hozott felesége, aki azonban teljesen 
összenőtt a lelkével s az ő lelke által a magyar hazával 
is, mialatt egyik éj után a másikai átvirrasztotta a beteg-
ágy mellett, a gond és aggodalom nehéz óráin is volt lelki 
ereje megirni a J á n o s e v a n g é l i o m á r i a k v i l á g n é -
z e t e cimű munkáját. Gondoskodásának állandó tárgya 
volt özvegy édes anyja is. Ha betegsége hírét vette, nem 
törődve az időjárás mostohaságával, feledve az ezzel is 
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szaporodó anyagi terheket, feledve mindent, a gyermeki 
szerető szív indítására futott fel Rozsnyóra, hogy a sze-
retet szavával megvigasztalja es néhány nehezen nélkü-
lözött forinttal megsegítse öreg édes szülőjét. 

Általában igen sok volt Strompban a peclus. Hány-
szor láthattuk templomban, temetésen, vagy valami meg-
ható eset láttára, sőt olvasásakor és hallásakor ellágyulni 
annyira, hogy köny ült ki a szemébe. Együtt érzett a 
küzdővel, együtt sirt a bánkódóval, együtt ült diadalt az 
örvendezővel. Mély kedélyű ember volt, nemes, együttérző 
lélek, a ki tudva soha senkinek keserűséget, vagy szán-
dékos rosszat nem okozott. 

Még ellenfeleivel szemben is mindig nemes volt. 
Sokszor támadták őt meg nem értve, sőt rosszakarattal 
is. De azonnal átlátta éles szemével az indító okot ép 
úgy, mint a célt is. A tudatlanságot világosítani, a rossz-
akaratot megszégyeniteni igyekezett. De egyiket se gyűlölte 
egy pillantig sem. Tisztában volt embereivel. Éles szeme 
volt. A dolgokat ép úgy, mint az embereket is ritkán 
ismerte félre. Ezért nem is igen volt elfogult semmiben 
és senkivel szemben. Hangulatok nem tévesztették meg, 
de ő sem tévesztett meg soha senkit. Objectivebb embert 
alig ismertem nálánál. Az igazságot a mint felismerte, 
meg is mondta mindenkinek leplezetlenül. Kíméletlen 
ritkán volt, de mert minden következményét levonta 
álláspontjának, ezért ismerték őt félre némelyek. Sokszor 
volt szabadszájú is, de legtöbbször inkább csintalanságbői 
vagy kötekedésből, vagyszellemeskedésből. Általában szerette 
a vidámságot és gyűlölte a mondvacsinált nagyképű 
komolykodást, a mivel szemben még a túlzásra is feljo-
gosítva érezte magát. 

Mint minden egyéniség, ő is érezte szabadságát. 
Szabad akart maradni minden téren. Mint ember, mint 
polgár, mint egyháztag, mint tudós. S szabadságát nem 
általános emberi jogosultságra, hanem az evangélomra 
alapozta. Ez a szempont adja meg a kulcsát annak, hogy 
ő, a szabadelvű, sokszor korlátlannak látszó theologus, 
miért tudott nyugton megmaradni az egyház kebelében. 
Ő igazi protestánsnak, igazi evangélikusnak tudta magát, 
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szemben azokkal, kik e hivatásuknak azzal vélnek meg-
felelni, hogy az idők folyamán kialakult és megcsontoso-
dott egyházi kerethez és formákhoz tapadva birói széket 
ülnek az evangélom szelleme által felszabadult lelkek ön-
tudata és szabadsága felett. Stromp soha el nem alkudta, 
sem elvitatni nem engedte azt a jogát, hogy neki abban 
a szabadságban, melyre a Krisztus felszabadítói ta, meg-
állani joga van és nem kötelezi le magát többé történeti 
tekintélyek rabságába. Folyton vitatta, hogy a reformatio 
nemcsak történeti tény, nemcsak egy korszak messze 
kiható eseménye, hanem örök folyamat. Jelen és jövő 
egyaránt, melynek előzménye és kezdete a múltba nyúlik, 
de vége beláthatlan, mert mindaddig tartania kell, mig 
csak a legnagyobb eszmét, a vallás eszméjét minden em-
beritől meg nem szabadítja. Ennek a reformátiónak volt 
ő lelkes, tudatos híve és harcosa. Ennek a reformátiónak 
volt ő szószólója, ezért került sokszor szembe a hagyo-
mány, vagy a hagyományon fejlett jelen állapot híveivel, 
s ezért tetszett némelyeknek úgy, mintha Stromp László 
rombolni, pusztítani kivánt volna mindent. Pedig semmi 
egyebet nem akart, mint csak azt, hogy az ember a tör-
ténetileg jogosult, de mégis csak múlásra rendelt formá-
nál ne ragadjon meg, hanem igyekezzék felismerni a 
maradandót, az igazságot, az eszmét. Nem akarta ő hite-
létől megfosztani a vallást, hanem ép ellenkezőleg, igaz 
értelmében, végtelen jelentőségében, egyéniségeket képző 
erejében, felszabadító hatalmában, boldogító fenségében 
akarta azt a vallásra vágyó lélek elé állítani. A bölcsész 
higgadt gondolkodásával, szokatlanul sokoldalú tudásának 
világosságával, kegyes lelkének melegével boncolgatta ő a 
vallás dolgait, s ha sokszor félreértették, ha még tanít-
ványai sem tudlak behatolni vele együtt eszméinek a 
közönségestől elütő mélységeibe, hanem megmaradtak a 
felszínen és hitük lerombolásának nehéz vádjával is illet-
ték őt: abban ő kevésbbé volt hibás, mint azok, kik e 
vádakat ellene emelték, mert nem értették meg, vagy 
nem akarták megérteni. Ha benne is hibát akarunk ke-
resni, úgy legfölebb abban találhatjuk azt, hogy nem volt 
mindig elég kíméletes igazságainak hirdetésében, nem vette 
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tekintetbe, hogy a csecsemőket tejjel kell táplálni, s hogy 
a tudományos kutatások alapján tudományos komoly 
meggyőződéssé érlelődött igazságok vastag ételet igen 
sokan nem bírják megemészteni. Mint önálló, szabad 
egyéniség nem vétte eléggé számba azt a körülményt, 
hogy az emberek nagyobb része se nem önálló, se nem 
szabad, se nem egyéniség, hanem olyan, „amilyen a falu." 

Mint tudós, nem egy téren lépett fel alkotásokkal. A 
milyen sokoldalú, ép oly szorgalmas és ügyes munkás is 
volt. Csodálatos gyorsan dolgozott, merész röptű, sokszor 
kalandos konceptiókkal. Gondolataihoz a formát úgy a 
szóbeli, mint az irott előadásnál mindig gyorsan, legtöbb-
ször igen szerencsésen is megtalálta. Stilusa azonban 
nem ritkán beleveszett a németes nehézkességbe. De 
gondolatainak eredetisége és mindig emelkedett szárnya-
lása feledtette a forma gyarlóságait. A munkára mindig 
készen állt. Soha nem húzódott tőle és soha sem kereste 
a dolog könyebb végét. S a mit elvégzett, az becsületes 
munka volt. Mint szerkesztő és mint munkatárs, feltétlenül 
biztos kisegítője volt az esetleg megrekedt szerkesztőségi 
készletnek. Tudományos, társadalmi, művészeti vagy 
egyházi közigazgatási kérdés egyformán érdekelte s egy-
formán hangolta lelkes, őszinte rokonérzésre vagy kérlel-
hetlen ellenkezésre. 

Mert bátor volt minden irányú állásfoglalásában. 
Ellenfélnek ép oly törhetetlen, mint a mily biztos volt 
barátnak. Nem sokat törődött a harccal, de sohasem 
kereste. Nem sokat adott mások véleményére, de az el-
ismerést nagyrabecsülte. Meggyőződése volt az egyetlen 
hatalom, melynek szolgált, lelkiismerete az egyetlen úr, 
a mely előtt meghajolt. 

Ez jellemezte tudományos munkálkodásában ép úgy, 
mint társadalmi szereplésében is. Mindenütt a szabad 
egyéniség Istentől adott természetes jogainak volt szószó-
lója és megalkuvást nem ismerő példaképe. Mindig elvi 
alapból megindult állásfoglalását makacsul védte. Éles 
eszével, eleven szellemével mindig meg tudta találni nem-
csak a saját álláspontját erősítő legjobb érveket, hanem 
ellenfele gyengéit is. Ha fejtegetett, a meggyőződés ereje 
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látszott ki minden szavából, ha harcolt, az elszántságnak 
adta kétségtelen tanújeleit. Mart, harapott, szétmar-
cangolt sokszor, de durva, ellenszenves hangba sohse 
csapott át. 

Tudományos munkái nem nagy, de szép és gondos 
alkotások. A sajnos, nagyon is korán és az evangéliomi 
szellem pótolhatlan kárára megszűnt „Mi Otthonunk"-ban, 
melyet a szó szoros értelmében bajtársával és hűséges 
barátjávái, Masznyik Endrével alapított és szerkesztett, 
majd a „Jó Pásztorban" és az „Evang. Családi Lap"-ban 
sok kedves, a sziv világából fakadó, vagy tanulságos 
cikke jelent meg. A népies irodalom terén azonban min-
dig érezte egy hiányát, a stilus könyedségét. A mily ked-
vesen tudott elcsevegni, oly nehézkesen tudott irni. Mind-
járt beletévedt a bonyolult mondatszerkezetbe. 

Ezért sokkal értékesebbek az egyháztársadalmi lapok-
ban közzétett fejtegetései, tájékoztató cikkei, melyekben 
a szőnyegen lévő kérdésekhez mindig elvi szempontból 
és komoly érveléssel szólt hozzá. Az bizonyos, hogy fej-
tegetései minden kérdés tárgyalásának a komoly mederben 
maradását biztosították, de az is bizonyos, hogy éles 
dialektikája, maró gúnyja nemritkán el is keserítette ellen-
feleit. Igy a konfirmandusok oktatásáról, illetőleg a vallás-
tanítás kérdéséről folytatott vitájában de még inkább 
a theol. intézetek szervezésének a tiszai kerületből 
megindított és szerencsétlen kézzel intézett ügyében. 
A magasabb elvi szempontok teljes hiányán megütközött 
lelke egész kesesűségével küzdött a theologiai tudomány 
gúzsbakötése ellen. Hányszor kesergett, hányszor remélt, 
hányszor volt elszánva mindenre, akár végsőre is, 
míg ez a harc tartott! S csak alig pár hete, hogy az 
egyetemes felügyelő úr Ő Méltóságával tartott bizalmas érte-
kezleten némileg megnyugodott a theologiai oktatás sza-
badságáért rajongó lelke. Ő boldog, mert e tekintetben 
nem csalódik többet, s mert azzal az édes reménységgel 
zárta le a szemét, hogy intézetünk és családjaink jövő-
jéről nem kell talán resignációval lemondanunk, azokra is 
derülnek még szebb napok is Vajha ez a reménysége 
valóra válnék! 
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Bár tíz éve volt már a bölcsészeti tanszéken, mégis 
mindig hűséges maradt régi kedves tárgyához, a történe-
lemhez. Nagy ambícióval vezette a Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság megbízásából az „Egyháztörténeti Adattár" 
szerkesztését s valóságos odaadó lelkesedéssel válogatta ki 
és rendezte sajtó alá a Prónay-riemzetség acsai levéltárában 
lévő „Egyháztörténeti emlékeket." Hasonlókép nagy kész-* 
séggel segédkezett Dr. Masznyik Endrének a Luther Tár-
saság megbízásából szerkesztett nagy mű létrehozásában, 
Dr. Luther Márton iratainak lefordításában és különösen 
történeti jegyzetekkel való ellátásában. Hasonlókép történeti 
tárgyú munkái: Somogyi Péter fogsága, II. Pilárik István 
és Gusztáv Adolf. 

Még előbbi foglalkozása körébe vág a János-evangé-
liom világnézete című dolgozata, melyben a modern 
theologusok nyomán ő is a philonismus termékének 
tartja a negyedik evangéliomot. Sokszor, igen sokszor 
vitáztunk vele e miatt és e vitatkozások mindig kedvesek 
és tanulságosak voltak rám nézve. 

Neveléstörténeti körbe vágó dolgozatai a Melanchthon 
ünnep alkalmából irt Praeceptor Germaniae, majd az ezt 
egy évre követő, s voltakép tanári vizsgálatra készült 
Apácai Cseri János, mint paedagogus cimű munkája, 
melyet legjobban szeretett s legértékesebbnek tartott min-
den munkája közt. 

Bölcsészeti munkát nem, de bölcsészeti tárgyú érte-
kezést annál többet irt. A Budapesti Szemle, az Athenaeum, 
a Protestáns Szemle számos, a társadalmi élet, az aesthe-
tika, az erkölcsi életfelfogás vagy a gondolkodás köréből 
vett érdekes tanulmányát közölte. Ujabban különösen a 
modern vallásos drámák és a thémákat tárgyaló egyéb 
színdarabok érdekelték, melyekről részint felolvasásokon, 
részint tanulmányokban mondotta el nézeteit és olvasásuk 
közben felmerült gondolatait. Legutolsó bölcsészeti mun-
káját, melyet a Pozsonyi Toldy-körben a tavaszon tartott 
szabad előadás után gyorsírói jegyzetből maga irt le, 
Szaklapunk jelen számában közlöm. Ki gondolta volna, 
hogy ez a nagy tudásról tanúskodó kis elmefuttatás az ő 
hattyúdala volt! 
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Életének utolsó esztendejét csaknem egészen lekötötte 
az ország politikai életében beállott nagy válság, melyet, 
amint arról pozsonyi politikai szereplése és a „Nyugat-
magyarországi Hiradóa-ban megjelent cikkei tanúskodnak, 
alaposan megfigyelt és ismert. A mily rajongó hive volt 
a lelkiismeret és egyház szabadságának, ép oly prófétai 
buzgósággal lelkesült és lelkesített az ország szabadságá-
nak kivívása és biztosítása érdekében is. S a mint a 
lelkiismeret, úgy a haza szabadságának kérdésében sem 
ismert semmiféle alkut. Szabad embernek tudta magát, 
szabad akart maradni mindig és mindenben. Stromp 
László a szabadság szószólója, hive, rajongó munkása 
volt és maradt egész életében. 

A szabadságért élő és rajongó lelke most már a leg-
tökéletesebb szabadságot élvezi. A mitől megvált, roncsolt 
porsátorát május 15.-én kisértük ki nagy és őszinte rész-
véttel a nyugvóhelyére. Sokan szerelték, sok sziv meg is 
siratja. De ha a szabadságnak, az eszmének szive van, 
annak most éreznie kell, hogy egyik leghívebb, mindig 
törhetetlen hivét vészitette el Stromp Lászlóban. Kik a 
szabadságnak, a gondolat, a lelkiismeret, a tudomány, az 
egyház, az egyén és a társadalom, a nemzet és az ország 
szabadságának hivei vagyunk, hajtsuk meg az elismerés 
zászlaját Stromp László emléke előtt s megkönnyezve 
korai kimúltát, de meg is nyugodva az isteni gondviselés 
bölcs intézkedései előtt, őrizzük meg az ő emlékezetét! 

Raffay Sándor. 
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Garamvölgyi Ádám, Jókai halhatatlan „Uj földesur"-ának 
ez a t ipikus szi t tya alakja, a régi táblabiróvilág e klasszi-
kusan kedves képviselője, a mikor szabadságharcunk leve-
retése után elkövetkezett hazánkra a „végtelen inség ós 
nyomor" ideje (a melyet akkoriban Bachkorszaknak neveztek) 
s a nemzet előtt egyelőre csak egy lehetőség állott, a melylyel 
még önállóságát dokumentálhat ta , t. i. a „passiv resistentia" : 
viszavonult úri kúriájába s bús elkeseredettségében a követ-
kező elmélkedésben talált enyhülést . 

—„Cogito, ergo sum".(Gondolkozom, tehát vagyok.) Tehát, 
ha „non cogito, akkor non sum." (Nem gondolkozom, tehá t 
nem vagyok.) Én pedig mától fogva nem gondolkozom, tehát 
nem is vagyok. . . . 

Hát hiszen az elbusult öreg szittyának a maga szem-
pontjából igaza is vol t : jobb volt a k k o r inkább nem gon-
dolkozni, s igy nem lenni. Ám viszont bizonyos, hogy a mikor 
δ azt a mondást hangoztatta, hogy „mától fogva pedig én 
nem gondolkozom, tehát — nem vagyok" ; akkor igen is 
épen — gondolkozott s igy volt is . . . 

A mondás egyébként — mint köztudomású — a modern 
idealistikus bölcselet megalapítójától, Des Cartes-tól szár-
mazik, a kinek egész filozofiája és módszere épen e tételen 
épül fel. — 

0 t. i. abból indult ki, hogy az embernek semmit vakon 
elhinnie nem lehet, nem szabad: ellenkezőleg hogy minden 
biztos tudás biztos alapja a — kételkedés. „In omnibus dubi-
tandum est" (mindenben kételkedni kell); a minek szükség-
szerű következménye — tudományos szempontból — a tekin-
télyelv detronizálása 's az önálló, a szabad kutatás nagy 
elvének teljes érvényre ju t ta tása . A kételkedés az egyetlen 
kiindúló pont, ahonnan biztos ismeretre eljuthatni . —Nos hát 
mármost én mindent kétségbe vonhatok; mindent letagad-
hatok, kétségbe vonhatom még azt is, hogy kezeim, lábaim, 
fejem, nyelvem vannak; egyetlen dolgot azonban kétségbe 

*) Ε cikk eredetileg egy jobbára müveit hölgyközönség előtt tartott szabad 
előadás volt, a melyet gyorsírói feljegyzés után közlünk. Ez magyarázza és 
mentse ki az előadásformának itt-ott könnyedebb voltát. 
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nem vonhatok; nem tagadhatom le, azt, hogy — kételkedem. 
A mikor pedig kételkedem, akkor gondolkozom. Van tehát 
egyelőre legalább egy biztos, evidens alaptétel a melyből, mint 
kétségbevonhatlan igazságból kiindulhatok 's ez a tétel igy 
hangzik : „Cogito — ergo sum." Hogy én gondolkozom 's mint, 
ilyen — vagyok. A descartesi tétel tehát nem jelenti azt, 
hogy „gondolkodom, tehát vagyok", hanem azt, hogy én 
gondolkozó lény vagyok, azaz az én kétségbevonhatlan biztos 
lényegem — a gondolkozás. A lélek, az én = gondolkozó 
lényeg (substantia cogitans). 

Evvel a mi énünkkel, ennek a mi énünknek világával 
óhajt foglalkozni jelen rövid elmefuttatásom, a molynek akár 
ezt a cimet is adhattam volna, hogy ,.a nagy titok, a melyről 
mindenki tud, de a melyet nem fog megfejteni soha senki." 

Hogyan, hát „énünk" és világa csakugyan olyan nagy 
titok, oly megoldhatlan rojtóly volna! Bizony igen. Nincs 
semmi, a mi hozzánk közelebb állna, mint a magunk saját 
énje, — ós mégis alig van valami, a mi távolabb esnék 
tőlünk, ami rejtélyesebb, titokzatosabb volna, mint épen ez a 
saját énünk. Olyan nagy titok, olyan nagy talány ez, hogy a mult 
század egyik kitűnő természetbölcselője, Du Boys Raimound 
a hét világrejtélyek közé sorolta, melyekkel szemben — 
már t. i. a tudományos megismerés szempontjából — ott áll 
az átléphetlen tilalomfa; „Ignorabimus", vagyis hogy meg-
fejteni nem leszünk képesek őket soha. 

Ám az emberi lélek úgy van megalkotva, hogy nem 
nyugszik bele az elérhetlen gondolatába, hanem örökösen 
kutat , vizsgál és tépelődik. És görgeti a végtelenig —Sysiphus 
kövét. — Mentül elérhetetlenebb valami, csak annál inkább 
ösztökéli, haj t ja és sarkalja őt a kíváncsiság, különösen, 
mikor a létnek nagy titkairól van szó. Ennek az emésztő 
vágyódásnak, ennek a kielégithetlen szomjúságnak megható 
példáját nyújt ja egyik, sajnos meglehetősen félreértett, való-
jában azonban igen nagy költőnk, Vajda János, egy halottas 
ágyán megkezdett, de befejezetlenül marad költeménytöre-
dékében. a melynek cime ; „Hosszú éj" s a mely befejezetlen-
ségóben szépen példázza értelmünk tehetetlenségét a let nagy 
kérdésével szemben . . . 

„Oh te csodás, dicső természet! 
Érthetlen földi hangyaősznek, 
Méhedbe látni lehetetlen ; 
De ép ez űzi, ha j t ja lelkem. 
Bánt a homály és nem hagy békét, 
Keresni a dolgoknak végét : 
Ha túl a szent, a szűzi fátylon 
Lehetne még valamit látnom, 
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A rait nem látott még a többi 
Halandó, tépelődő földi. 
Ha már nem is érthetlek téged! 
De mi vagyok én ? Mi a lélek ? 
Oh mert közéig ép a nagy óra, 
Már készülődik búcsúszóra, 
Testből a lélek válni készül 
Mint kard kiröppen hüvelyébiil . . . 

A történet azt mutatja, hogy az emberi sziv ós elme 
csakugyan mindig foglalkozott e kérdésekkel s amaz a meg-
oldást a vallás, ez a bölcselem utján kereste. Utóbbi mezőn 
mióta az ember bölcselmileg gondolkodik, mindig előtérben 
állott e probléma és pedig Descartesig mint a lélek, utána 
pedig inkább mint az én kérdése s a felelet, a melyet e 
kérdésekre a különböző bölcseimi rendszerekben adott és 
kapott, a legeltérőbb és legváltozatosabb. 

Nem feladatom itt a különféle bölcselő iskolákat és rend-
szereket végig ismertetnem; a mi szempontunkból teljesen 
elegendő csupán azok csoportosítására szorikoznom : s e tekin-
totben a bölcselő gondolkozásban két főirányt különböz-
tethetünk meg. — Az egyik az úgynevezett materiálismus, 
a melynek felfogása szerint a lélek minden egyéb létjelen-
séggel együtt merő anyag; a másik az idealismus (spiri-
tualismus), a melynek felfogása szerint a lélek tisztán 
szellemi természetű, tehát egy, osztatlan, állandó s az anyagot 
'ellemző kiterjedés nélkül való lényeg. 

Vessünk egy rövid pillantást — mindkét irányra. 
A materializmus felfogását megtaláljuk mindjárt az 

eminens értelemben vett bölcselő népnél, a görögöknél, és 
pedig mindjár t a bölcselet első szárnybontásakor, az ú. n. 
ó ión anyagelvű bölcselő iskola felfogásában s az első filo-
zofus, a ki a lélekről teljes nyíltsággal és határozottsággal 
nyilatkozik, Annximenes, a ki azt tanítja, hogy a lélek — 
levegő. A magyar „lélekzés" szó is ari'a utal, hogy őseink 
e két dolog, t. i. a lelek és az atmosphärikus levegő között 
bizonyos kapcsolatot sejtettek. 

Az efezusi hires „síró bölcselő", Heraklitos viszont úgy 
találta, hogy a lélek — tűz, égés, minek ellenkezője, s így 
a lélek elaltatója sőt kioltója a nedvesség. Az ember — 
miként ezt egyébként az újkor fizikája teljes mértékben be 
is igazolta — addig él, a mig ég (oxidálódik). Megszűnik 
tehát a lét az égés megszűntével, illetőleg ha ez égést el-
fojtja a — nedvesség. Lám a magyar ember józan filozofiája 
erre is megtalálta a kellő kifejezést, a midőn a szeszital 
következtében eszméletét, tehát öntudatát, mintegy lelkét 
vesztett emberre azt mondja, hogy „elázott." 
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Az abderai „nevető bölcsész", Demokritos már úgy 
találta, hogy a lélek atom, ez a modern természettudo-
mány által is oly sokszor hangoztatot t materiális parány 
elv. Lélek és tes t egyaránt ugyanazon lényegű atomok 
complexuinai, tehát a lényeg dolgában nincs is közöttük 
semmi különbség; az egész el térést közöttük csupán az 
atomok alakja, helyzete és nagysága okozza. — Az élet 
tehát nem más, mint a csupán alaki szompontból különböző 
atomok összekeverése; a halál meg azok szétválása. 

Hasonlókép a stoa bölcselete szerint is a lélek nem 
egyéb, mint a testben, mint anyagban érvényre j u tó — erő. 

Tökéletesen e nyomon halad az újkor materialista böl-
cselete is, pl. Hobbesnál, a kinek felfogása szerint a lélek 
is, mint egyáltalán minden e világon — test, s kapcsolatba 
hozza a vérkeringéssel. Hasonló állásponton ál lanak a „Sys-
teme de la Nature" (Kolbach) ós a „Kraf t und Stoff" (Büchner) 
c. hires materialista művek, a melyeknek ál láspontját klassikus 
rövidséggel fejezi ki a velők rokon Broussa.il', azon tételé-
ben, hogy a lélek egy működésben lévő agyvelő, semmi más". 
A pozitivista Comte is azt tanítja, hogy a lélek orgánum, 
a melynek bizonyos functiója van, t . i. a gondolkodás; a 
mint hogy ilyen orgánum a gyomor is, a melynek functiója 
az emésztés. 

Végeredményben tehát e felfogás szerint, a lélek nem 
egyéb, mint hang a testben mint hangszerben és megszűnik 
abban a pillanatban, a mint a hangszer (a test) összetörött. 

Ε vigasztalan felfogással szemben az idealizmus — 
mint emiitet tük — a lelket teljesen szellemi természetűnek 
nézi, tehát minden a testet jellemző tulajdonság teljes 
kizárásával. 

Ε felfogásnak első legtudatosabb és egyúttal legrokon-
szenvesebb bölcselő képviselője Sokrates, a ki a lelket egy 
ilyen tisztán szellemi természetű elvnek ós azér t halhatat-
lannak vallotta — s o hitében nyugodtan űr i te t te ki a 
méregpoharat . 

Hű tanítványa Platón szerint a lélek praexistens sze-
mélyes lény, vagyis olyan, a mely, mielőtt a tes tbe került 
volna, már előbb létezett. Ott ólt fennt a magasban, az eszmék 
tiszta országában, egy társaságban az istenekkel. Ámde a 
magasból leszédült, alábukott, egyesült az anyaggal s el-
borúlt előbbi tiszta látása, elfeledte, a mit egykor odafenn 
közvetlen közelből szemlélt. Idelenn most az anyagi dolgok 
lassanként felköltik benne a visszaemlékezést, a mely mind 
élénkebbé, mint t isztábbá válik, vele együtt megfogan a 
lélekben az epedő s mind égőbb vágy elvesztett menny-
országa után — s e végső fokon a lélek szent őrjöngésévé 
fejlődő szerelmi vágy lesz aztán az a mennybe vivő lajtorja, 
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a melyen a lélek, az intuitió szent percében, vissza felemel-
kedhetik ősi boldog· állapotába. 

Plátónnal, a poétával szemben, Aristoteles valóságos 
realista bölcselő s a lelket, mint a fokozatosan fejlődő testi 
élet cólelvét (entelecheia) fogja fel, ámde ő is a lélek igazi 
természetekép, a legmagasabb fokon, a gondolkodást állapítja 
meg. Bár viszont úgy Piaton, mint Aristoteles a gondolkodó 
lelken kívül, alsóbb fokon felveszik az érzéki, illetőleg Aris-
toteles, imént említet t célelvből folyólag, még az ú. n. állati 
és növényi (animális és vegetatív) lelket is, mint az 
ember physikai és psychikai életműködésének mozgató 
erőit. 

A legtisztábban és a legtipikusabban a léleknek e tisz-
tán szellemi, tehát immateriális voltát az ó ind bölcselet 
fejezi ki az u. n. s a ^ y a - i s k o l á b a n , a mely azt tanította, 
hogy a lelkek, mint tisztára szellemindividuumok eredetileg 
praexistenselc s csak idővel egyesül tek az anyaggal, a mely 
egyesülés következtében váltak aztán érző, képzelő, gondol-
kozó, akaró l e lkekke : ám ez anyag s az evvel összefüggő 
lót számukra merőben idegen, miként a színésznek — az ő 
napról napra váltakozó szerepe: ma ez, holnap az, ma király, 
holnap koldús, de ezek épen csak szerepek, nem ő maga ; 
csak járulékok és nem az ő maga lényege, természete. 

A középkor keresztyén bölcselete a keresztyén hit ter-
mészetéből folyólag a lelket, is tenképű voltunk e zálogát, 
szelleminek s halhatat lannak val lot ta ; viszont azonban mer t 
e bölcselet teljesen Aristoteles befolyása a la t t állott, e be-
folyás nyomát is megtalál juk a középkor lélektanában annyi-
ban, hogy a léleknek purgatoriumban való elégését, meg-
tisztulását hirdet te ; mely felfogásban kétségkívül erős mate-
rializmus tör keresztül. 

Az újkorban Des Cartes volt az, akinek tanítása kor-
szakos fordulatot jelent, amennyiben azt mondja, hogy a 
lélek tiszta gondolkodás, gondolkozó lényeg. A gondolkodás 
tényéből tehát Des Cartes visszakövetkeztetett a lélek lényeg-
szerű (substantiális) voltára. Az ő nyomában haladnak már 
most a többi ú jkor i ideálisták, így pl. Leibnitz, a kinek fel-
fogása szerint a lélek — „monasz", vagyis egy teljesen 
anyagtalan, matematikai (és nem fizikai) pontszerű szellem-
individualitás, sőt Leibnitz szerint végső értelemben csak 
lélek van, test nincs, mert anyag sincs; az anyag „szellem-
telen koholmány." — Tovább mennek a mystikusok ős a 
par excellence spirituálisták, a kik a lelket, mint kisértet-
szerű szellemet fog ták fel, természetfeletti értelemben, tehát 
mint olyanokat, a melyek a természet törvényein felül és 
kívül állanak — s e felfogásnak végletnyulványa a nap-
jainkban ú. η. spiritismus. a mely a szellemekkel való érint-
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kezes természetfeletti jogigényét vi tat ja a maga világámitó 
hókuszpókuszai számára. 

íme a két egymást teljesen kizáró i rány; az áthidal-
hatlan ellentét az anyag- és szellemelvüség (materializmus 
spiritualizmus) között. Hozzájárul még egy más kérdés is, a 
mely a kibontakozást még csak bonyolítja 's igy hangz ik : 
milyen iszonyban állanak egymással lélek ős t e s t ? A kérdés t 
egy más kérdéssel igyekeztek megoldani s ez igy hangzo t t : 
hogyan j á rha t két óra teljesen egyformán? (Mivelhogy lélek 
és test az emberben oly harmóniában, oly párhuzamosságban 
működnek — akárcsak két teljesen egyformán j á ró óra.) 
'S ez utóbbi kérdésre a felelet hármas volt. Két óra tel jesen 
egyformán j á r h a t : vagy akkor, ha mindkettőt egy közös 
mechanizmus mozgatja (ez az u. n. „influxus physicus" 
elmélete, a mely megfelelne a materalizmus álláspontjának) ; 
vagy ha valaki folyton, a kellő alkalomkor összeigazitja őke t 
(ez az u. n. „occasionalizmus" elmélete); vagy végül ha 
mindkettő oly remek művészettel van megszerkesztve, hogy 
nem lévén bennök semmi hiba, örökös 's változatlan 
összhangban maradhatnak (ez az u. n. praeztabilita harmónia" 
theoriája, előbbivel együtt végeredményben a vallásba torkoló 
idealizmus megoldási módja). 

Lá t juk tehát, hogy a test és lélek viszonyára vonatkozó 
kérdés sem talált egységes s teljesen kielégítő megoldásra, 
épúgy, mint fentebb, a lélek lényegére vonatkozólag, az 
eredmény csak a bizonytalanság és. a tapogatódzás marad t — 
a sötétben. Ennek az állapotnak pedig szükségszerüleg 
elmaradthatatlan következménye az elégedetlen tovább tépe-
lődés 's a kétségbe kergető szkepszis. 

Kimondották ezt már a régi görögök is, különösen az 
u. n. új akadémia, a midőn azt tanit tota, hogy ismere-
tünkben — lélektani téren is— a valószínűség határán túl nem 
hatolhatunk, azért a bölcs egyetlen feladata — a teljes passiv 
tartózkodás minden í télet től ; de klasszikus őszinteséggel sőt 
kihivó kíméletlenséggel fejezte azt ki az u j korban az éles-
elméjü angol bölcselő, Hume, azt állítván, hogy ismeret 
dolgában minden csupa megszokás, a lélek maga is ily meg-
szokásból eredő merő imagináczió, önáltatás. — 

Hát e meddő és vigasztalan szkepszisbe a lélek semmikép 
sem nyugodhatik bele s annak örvényéből a gondolkodó 
elméket csak Kant, a bölcselő gondolkodás ez óriása tudta 
kimenteni, a ki bárha kénytelen volt bevallani, hogy a lélek 
problémája az ismeret számára mindig csak probléma marad : 
de nem kérdés, hanem ellenkezőleg tel jes bizonyosság} több, 
elengedhetlen alapkövetelmény az az erkölcsi tudat számára 
— s igy a mit elvesztünk a tudás vámján, megtérül az 

Theol. Szaklap. V. érf. 10 
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busáson az erkölcs révén, hogy bizton építhessük fel aztán 
r a j t a egész erkölcsi világunkat. — Ámde itt most nem az 
erkölcs, sem a hit, de pusztán az ismeret problémájáról 
elmélkedünk. — S e tekintetben is Kantnál ú j megnyugtató 
szempontot találunk. 

Kant ugyanis egyrészt a sensualismus (Locke) hatása 
alatt, a mely a lelket merő „üres lapnak" vette s másrészt 
a Hume választóvíz marásával ható szkepszise által beléhaj-
t a t v a a mélyebb vizsgálódásba, közelebbi megfontolás tárgyává 
te t te az előtte dívott u. n. rationalis psychologiát s arra az 
eredményre ju to t t , hogy a Des Cartes által hangoztatott 
gondolkozás tényéből („Cogito ergo sum") épen nem követ 
keztethetünk a lélek substantiálitására, mert ez téves követ-
keztetés (quaternio terminorum) volna, hanem igenis követ-
köztethetünk — és pedig te l jes joggal és bizonyossággal — 
a gondolkodó éntudat bizonyosságára. — 

Ebből mármos t szükségszerüleg folyt, hogy a lélek 
problémáját kiszorí t ja az öntudat problémája s tényleg Kant 
után szemben az u. n. kantutáni reálismussal, a melynek 
Herbert a főképviselője, s a melynek felfogása szerint a 
lélek csak épen képzet, épolyan, mint bármely más képzetünk, 
a melynek tehá t fejlődése van, az u. n. Kant utáni ideálismus 
a lélek helyére, mint a mely az ismeret körén kivül esik, 
az éntudatot helyezte, min t a mely mindenki számára 
közvetlenül evidens és bizonyos. Ezen alapon érthető pl. 
Lange lélektana, a melynek sajátságos jellemét már a cime 
megadja : „Psychologie ohne Liebe" ; különösen pedig Fichte 
hires rendszere, a ki az éntudatot egyenesen bölcseletének 
középpontjába helyezi s mindennek kulcsává, elvéve az én-t 
teszi. — A pesszimista Schopenhauer szerint is a világ 
(Fichte szerint a „nem én") „az én képzetem"; egyébként az 
egyéniség, az individualitás — agyrém. Nem az egyén, nem az 
én él, de az én-ben a faj. 

Ha már mos t e filozofiai tarlózás tanulságait levonjuk, 
ket tős eredményre jutunk. 

Először i s : csakugyan igazat kell adnunk Du Boys 
Raimoundnak, a midőn a lélek kérdésében oda állitota ismere-
tünk elé azt a t i lalomfát: „Ignorabimus." És mindvégig csak 
„ignorabimus". A sok ellentétes felfogás, az egymást 
leromboló különféle bölcseimi rendszerek — a fáradhatlanul 
tépelődő (s tépelődve vergődő, egyébbként a végső okok dolgá-
ban teljesen tehetet len emberi ku ta tás e megannyi emlékművei 
fennen hirdetik, hogy itt egy határhoz értünk, a melyen túl-
lépni nincs sem hatalmunk, sem erőnk. — Ez teszi érthetővé, 
hogy pl. a lipcsei egyetem hírneves psychologusa Wundt a 
lélekről, csak mint „psychologiai segédfogalom"-ról beszél, 
a mint hogy az „anyag" is ismeret szempontjából csupán 
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„fizikai segédfogalom !" Az anyagról is beszélünk, de hogy 
mi az, nem vagyunk képesek megmondani, bárha megnyilat-
kozása törvényeit i smer jük is 's fel is használjuk. Ily érte-
lemben és megszorítással beszélhetünk a lélekről is, a melynek 
törvényeit ismerjük 's rendszerbe is foglaljuk, de hogy δ 
maga magára nézve micsoda: az a tudás számára — örök 
rejtély marad. 

A másik eredmény, hogy bárha a lélekről — ismeret 
szempotjából a fátylat fellebbentem nem is vagyunk képesek: 
annál inkább beszélhetünk az éntadatról, lelkivilágunk e 
sajátságos alapmegnyilatkozásáról, a melynek bizonyossága 
— mint er re Kant ráuta l t — gondolkodásom tónyéből kétség-
telen módon levezethető. 

Maradjunk meg há t azért most már csupán e kérdésnél 
s vizsgáljuk meg további e lmefut ta tásunk fo lyamán: 

1., mi is ez az é n t u d a t ? — és 
2., mi szerepe van ez éntudatnak a mi lelki világunkban ? 

* * * 
A kérdésre, hogy mi is az az éntudat ? — a legkönnyebben 

úgy ju tunk kétségkívül megoldásra, ha megvizsgáljuk a 
saját magunkat , a sa já t énünket. — Induljunk ezért ki a 
magunk közvetlen érzetéből, vizsgáljunk meg önönmagunkon 
ez éntudatot — keletkezésében ós lassú kifejlődésében. 

Előttünk fekszik egy csecsemő gyermek, bölcsőjében 
alszik édesen. — Egyszerre csak mozogni kezd: arca pirosra 
duzzad, szemecskéiben hatalmas könycseppek jelennek meg, 
s már is hatalmas sírásával hasogat ja a levegőt. — Édes 
anyja hozzásiet (tudja jól a jó lélek, hogy a babájának mi a 
baja), oda nyúj t ja néki az édes drága életforrást ,s kis 
zsarnoka — kielégítvén éhét — kar ja iban ismét elaluszik. — 
Alvás, evés : „a növényi és állati lélek" e két első megnyilat-
kozása — ebből áll egész létvalója. Az emberből egyelőre 
csak a — külső alakja van meg. 

Pár hét lepereg s k i s emberünk más irányban kelti fel 
érdeklődésünket. íme ot t fekszik bölcsőjében, de most már 
nyitott szemekkel s merőben rászegzi szemeit egy a bölcső fede-
léről zsinóron lecsüggő tárgyra. — Roppant megörülünk. 
Nini, a baba már fixirozza a tárgyakat , már vizsgálódik, 
már filozófál. De korai volt nagy örömünk. Próbakép el-
kaptuk előle a tárgyat azon hitben, hogy majd keresni 
fogja azt, utána fordúl tekintetével: ámde ő csak teljes 
nyugalommal tekint tovább is az előbbi irányba, bámúl az 
űrbe. — A tárgyi világ tehát még nem érdekli őt. Szinte 
azt mondhatnók, hogy élet nélkül fekszük ott, bár — él; 
emberi lélek nélkül, bár — lelke van. 

Hanem megjön a felfedezések ideje is. Első, a mit fárad-
hatlan szivósággal vesz vizsgálat alá — a sa já t két kis 

13* 
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keze. — De ezt már csakugyan jól megnézi s aztán gondol 
egyet és szájába veszi. Persze hogy csalódott, mert a kis 
kacsók nem nyúj to t ták néki azt az élvezetet, a melyet tán 
éhes ösztöne tőlök vá r t : ám azért ez a cselekedete végtelen 
fontosságú esemény, mert kétségtelen bizonyságát nyúj t ja 
annak, hogy íme kis emberünk kezdi már a világot meg-
figyelni ós pedig első sorban is a sa já t kezecskéin, a melyeket 
egyébként épen nem tud a magáéinak, hanem teljesen ide-
gen dolognak tekint. 

Most már egymás után jönnek a nagy felfedezések. A 
kezek után a lábak. — Hogy Rousseau szellemét magunkra 
ne haragítsuk (a ki t. i. a pólyát a gyermek koporsójának 
mondotta) k ibont juk kis emberünk takarókötelókeit, hadd 
rúgkapáljon az istenadta szabadon. Hát e szabadság nagy 
dolog ám, minden nagy eredmény édesanyja. íme, most is, 
hogy kis emberünk szabadon rugdalózhatik, kezecskéivel 
egyszerre beleütődöt a lábacskáiba. Hohó — mondja a tapin-
tás érzéke — itt van valami, vigyük csak a látás érzéke, 
a szem elé, hogy mi lehet az. És felemeli és elnézegeti a 
a rózsás kis lábakat s mert még nem tudja , hogy az övéi 
azok, sőt te l jes idegeneknek t a r t j a őket, hát eljátszik velők 
mint bármely más tárgygyal. Egy tanárbarátom kis 19 
hónapos fiát ar ra szoktatta, hogy játékszerét , ha arra fel-
szólította néki nyúj t sa át. Egy alkalommal a gyermeket ar ra 
szólította fe l : „add ide a lábadat", ós a gyermek megfogta 
lábát és odanyúj tot ta neki, mint akármely já téktárgyat . — 
Harald Höífding dán psychologus beszéli, hogy 20 hónapos 
gyermeke egy alkalommal, mikor épen a lábaival játszott , 
kétszersültöt kapo t t — s a jó paj tás a kétszersültből meg-
kínálta a sa já t lábait is. 

íme a gyermek kezdetben magának csakugyan teljesen 
idegen. Nincs, a mi egyéniségét megalapozza, összeconcen-
trálja, nincs „én" tudata, s igy ha magát esetleg meg is 
lát ja, pl. a tükörben, azt egész más, teljesen idegen alaknak 
véli. Ézt megfigyelhetjük gyermekeinknél, a kik, ha tükör 
elé visszük őket, utána kapnak a tükörből feléjök csodál-
kozó képmásuknak ; s érdekes bizonyságát nyúj to t ta ennek 
Darwinnek egy 9 hónapos fia, a ki, ha nevén szólították, 
mindig a t ükö r felé fordult. 

A gyermek éntudata hiányának érdekes bizonysága, 
hogy a mint beszélni kezd, sőt még ezután is j ó ideig, magát 
mindig mint harmadik személyt említi s vagy a nevét nevezi 
meg, vagy a nemét (jő pozsonyi magyarsággal : „a pubi", 
„a módi") akár csak a bushmanek, a kik egymást nemök 
szerint szólí tgatják. Sőt még később is, a midőn már meg 
van az én-képzete, tehát önmagáról, mint „én"-ről beszél, 
vissza-visszatér a harmadik személy használatához. Ennek 
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érdekes bizonyságát nyúj to t ta minap az én legkisebb, 5 éves 
fiam. — Egy este, vacsora után, a gyermekekkel kár tyáz-
tam s minthogy neki is kedve szottyant velünk játszani, 
hát bevontuk őt is a já tékba s ugy igazítottuk, hogy δ 
nyerjen. „Ki n y e r t ? " — kérdi a játék végével. — „Te." — 
„Én?" — kérdi újból örömsugárzó arccal. — „Te, fiacskám," 
mondám én mosolyogva. — „Én, a Jenő ?" — zaklat újból 
a kis szkeptikus. „Igen, te, a Jenő." — Az 5 éves gyermek 
tehát az én-képzettel, ha használja is, egyáltalán nincsen 
tisztában. 

Egyébként az ilyen gyermek mindent lelkesnek gondol 
maga körül, teljesen a maga analógiája szerint, ennek oka 
pedig, mert énje teljesen összeolvad a környezetével. Ugyan-
azon állapot ez, a melyet a természeti ősállapotban lévő 
népeknél az „animizmus" fogalmával szoktunk megjelölni, 
a kik magok közül mindent lelkes lénynek ta r tanak s mint 
ilyent imádnak. A kis leány babája valóságos lelkes lény 
gyermekmamája szemében: de mennyi sok gondja, baja is 
van ám vele! A kis fiúnak a küszöb, a melybe felbotlott, 
ugyancsak élő lény: de mégis ostorozza ám, viszonzásul a 
szenvedett fájdalomért . A ku tyá j a pedig egyenesen ember-
rangon áll, sőt tán még valamivel feljebb is. Kérdezzük csak 
meg kis fiunkat, a ki egy más kis fiu társaságában a kutyá-
jával játszik, melyiket szereti jobban: fiu vagy kutyapaj tá-
sá t -e? s biztosak lehetünk, hogy válasza az utóbbi javára 
dől kedvezőn. Hasonló helyzetben vannak a vadnépek is, 
s az arenjuka nő nem talál semmi különöset abban, hogy a 
saját gyermekével együtt szoptassa a kölyökmajmát is, el-
gyönyörködve a nagy pervitán, a melyet ezek visítva vívnak 
meg az — édesanyai jus miatt. 

Tagadhatlan, hogy a gyermeknél hamar fejlik ki vala-
mely emlékezetfajta ösztön. A 3 hónapos gyermek már 
megismeri az édes anyjá t és nyomban felhagy a sírással, ha ez 
hozzá közeledik az életforrásával s készületeket tesz, hogy 
éhes kis zsarnokát kielégítse. Ámde ezt az ösztönt az állatok 
hasonló ösztönénél magasabbra értékelni aligha vagyunk 
feljogosítva. 

Ellenkezőleg az összes lelki s első sorban értelmi tehet-
ségek csak lassan, igen lassan fejlődnek ki, együtt az „én" 
tudattal s felette nagy felfedezés és vívmány, a mikor gyer-
mekünk ajkáról a legelőször röppen el e két betűs kis szó : 
„én". — Fichte, az én-bölcseletnek megalapítója, a midőn 
kis fia e szót legelőször használta, apai túláradó örömében 
nagy lakomát rendezett, mert ime, úgymond, gyermeke még 
csak most lett emberré. 

És valóban igaza is volt. Mert az éntudat megnyilat-
kozása az ember lelki világában valósággal korszakos ese-
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mény. Világok keletkeznek és válnak el ekkor egymástól. 
Egyik a gyermek sa já t én-világa; a másik pedig ama világ, 
a melylyel eddig naiv módon egynek tudta magát. Most már 
elválnak egymástól véglegesen. És ez a felfedezés semmivel 
sem kisebb ér tékű, mint a mikor pl. Galilei kimondotta, 
hogy „Eppur si muove"; vagy a mikor Newton megtalálta 
a nehézkedés tö rvényé t ; vagy a mikor Kopernicus feje 
te te jére állította az egész addigi csillagászati tudományt : 
mer t itt meg az éntudat világokat teremtett. 

Ám ez éntudat a mellett hogy csak lassan fejlődik ki, 
egyúttal mintha nem volna állandó. — Mintha csak az 
ébrenlét kivál tságát képezné. Az alvó például egyáltalán 
mitsem tud magáról. Hová lett belőle, hol lappang az idő 
a la t t az, amit mi úgy nevezünk, hogy „ón." Pedig, hogy 
mégis meg kell lennie, muta t ja az álom ténye, a mikor, 
bárha alszunk, éntudatunk mégis működik. Avagy vegyük 
az ájulás esetét, a melyet a magyar nyelv igen találóan 
önkívületnek (én-kivüllét) nevez s a melynek elmultával az 
„én" nincs többé magán kivül. — Viszont az őrültnek nem 
is egy, de két énje van, a melyeket váltogatva hordoz. 
Ismertem egy áldott jó csendes őrültet. Leány volt, a kit 
egykor nyilván apáca zárdában neveltek s maga is apácává 
aka r t lenni. — Kedves terve azonban valamely okon dugába 
dőlt. — Ez megzavarta a szentimentális leány elméjét, a 
mely végül is teljesen elborult s a szegény leány azóta 
magáról mindig csak mint a „nagyságos apácafejedelem-
asszonyról" beszélt. — Megbízható, becsületes cseléd volt, 
elvégzett mindent hűségesen pontosan : ámde bárhová ment, 
bárkivel beszélt, mindenütt csak mint zárdafőnöknő szerepelt. 

És vájjon a halál alkalmával ugyan mi lesz az énnel? 
Ama nagy fordulóján létünknek, a mely Szókratész szerint 
egymaga elegendő arra, hogy megtanítsa az embert bölcsel-
kedni? . . . S vájjon a „mivé lesz?" kérdésétől elválaszt-
ható-e a „honnan?" kérdése. Honnan az én? Hol volt addig 
a mig — nem jelent meg ? Mikor aztán felébredt — hol 
rej tőzik ezután is olykor-olykor? S végül hová tűnik egykor? 
íme, a nehéz, a fájdalmas kérdések, a melyek Vajda Jánost 
is abban az utolsó tusában oly élénken foglalkoztatták . . . 

Honnan, hová, mi az „én"? Ε kérdésekre a már emlí-
te t t szkeptikus bölcselő, Hume, igen rövid feleletet ad. 
Éntudat — nincs; s amennyiben ilyesmiről beszélünk, az 
nem egyéb, mint az egymást szakadatlan egymásutánban 
követő érzéki impressziók tömege. Tehát amolyan modern 
kinematográf-féle valami, a melynek izolált képlapocskái a 
gyors mozgás következtében, a szemlélőre egy egységes, 
élő, mozgó képnek a benyomását teszik, holott pedig a kép 
épen nem valóság, hanem csak optikai imagináció: hiszen 
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az a kép nem létez, csak az egyes egymástól izolált merev, 
holt képlapocskák. 

Hát borzasztó volna, ha csakugyan így volna. Ámde 
nyugodtak lehetünk, Hume itt alaposan tévedett. Hiszen ha 
éntudatom csak ily imaginátio, csak ilyen érzéki impressziók 
mechanikus egymásutánja volna: akkor nem lehetne sem 
azonos, sem állandó; nem is szólva arról, hogy amaz egy-
mást végtelen gyorsasággal s szakadatlan folytonosságban 
követő érzéki impressziók tudatos egysége Hume álláspont-
járól mindvégig megfejthetlen marad. Már pedig magam 
közvetlenül tapasztalom, hogy az én éntudatom mindig tel-
jesen azonos és állandó s dacára annak, hogy bizonyos 
esetekben (alvás, ájulás stb.) szünetel, mégis azért szakadatlan, 
mert azonosságának fonala egyáltalán meg nem szakad, 
soha sem változom, értve t. i. éntudatomat ; a mi annyival 
érdekesebb és figyelemreméltóbb, mer t testi állapotom tudva-
levőleg folyton változik, s a szó szoros értelmében el ég. 
Igazolják ezt a lélekzés, emésztés, növés tényei; a modern 
physika, a mely Lavoisier óta taní t ja , hogy egész létünk 
nem egyéb, mint egy folytonos égés, oxidálódás, anyagcsere. 
Ámde mindez csak anyagi létünkre vonatkozik: éntudatunk 
tőle teljesen érintetlen. 

Ime élőpéldaképen itt vagyok — én, a ki most a t. 
olvasóval együtt elmélkedem énünkről, ennek nagy titkáról. 
— Tegnap más körben politizáltam. — Más alkalommal 
levelet í r tam, zenét hallgattam, vagy valamely könyvet ol-
vastam. Most Thüringia vidékein barangolok ifjú nőmmel s 
egyszerre az emékezet szárnyain odarepülök War tburg fen-
séges sziklavárába s ott álmodozom régi letűnt időkről ennek 
freskóteli folyosóin, magyar szent Erzsébet egykori tartóz-
kodása helyén. Majd ott látom magamat a budai királyi 
palota őrállomásán, mint önkénytelen önkéntest, a mint két-
fejű sassal ékes csákóban őrzöm a magyar királyt. Már 
tovább csatangol képzeletem. Látom magamat, mint büszke 
maturust , aki tarsolyában egy világhódító terveivel mond 
bucsut a gymnasium falainak. — Ott ülök — mint serdülő 
diák — az osztálypadban majd mind ábécés gyermek ott 
tanulmányozom legelsőbb a betű nagy mysteriumát, igaz, 
nem modern fonomimikai módszerrel, hanem a régi conser-
vativ syllabizáló tanitásmód szer int ; ábéab, béába . . . . 
(No de azért mégis csak megtanultunk mi is valahogyan 
írni és olvasni) . . . S ot t látom magamat (a legutolsó a leg-
fájdalmasabb, mert legédesebb emlék!) mint fürge vig gyer-
meket a paj tán, a réten, az u tcán: 

„Gyermek vagyok, gyermek lettem újra , 
Lovagolok fűzfasipot fújva, 
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Lovagolok szilaj nádparipán, 
Vályúhoz mék, lovam inni kiván. 
Megitattam, gyi lovam, gyi Betyár! . . . 
— Cserebogár, sárga cserebogár . . ." 

Ilyenforma visszafelé való következtetéssel jutot t egy 
tudós német professor is, aki reggel kiindult a lakásából s 
most ott ül a kathedrán annak a bizonyságára, hogy ő, 
aki ot t ül most a kathedrán, senki más, mint édes ugyanaz, 
a ki akkor meg akkor kiindult ot thonról: mint ezt annak 
idején egy ismert német élclap (Flieg. Blätter) oly kedves 
humorral illusztrálta. 

Kétségtelen dolog, hogy életem fennelősorolt eseményei 
egytől egyig tér és idő szempontjából teljesen külön álló 
e se t ek : és mégis tudatomban teljesen összeforrott egyek. 
Mi az, a mi őket egy pillanatban, most rögtön, ily tel jes 
egységgé forraszt ja ? Az a titok, a melyet úgy hívunk, hogy 
„én" — s a mely, ha nem volna meg, akkor lelkivilágunk 
csakugyan nem volna egyéb, min tegy amolyan—kinematográf. 

Mi tehát az én tuda t? Személyes azonosságom ós folyto-
nosságom tényvalósága; azon csodálatos tehetségem, a m e l y 
mindazt, ami tér és idő szerint szét van szórva, egyazon 
pillanatban összefoglalni ós egységre hozni képesít. 

* 

S ha mármost felvetjük a kérdést, hogy mi szerepe 
van ennek a mi éntudatuknak lelki világunkban ? A felelet 
az, hogy bizony óriási szerepe van. Mert minden tudásnak 
benne rejlik a gyökere és centruma. Ha nem volna, akkor 
összeomlanék, széthullana körülöt tem minden. Kiesnék a 
világ feneke s mi magunk is ez ürön keresztül belezuhannánk 
a ret tenetes, a feneketlen semmibe, a nihilbe. Más szóval : 
én-tudat nélkül nincs világtudat. 

Figyeljük meg csak e tekintetben kissé önmagunkat, 
ismeretünket s lássuk, hol van ez ismeretnek tulajdonképen 
való alapja ? 

A gondolkozás, énünk e sajátos lényege, érzékelés, 
érzékeim megelőző functiója nélkül nem gondolható. Fogal-
mat csak akkor alkothatok, ha van — miről. Ezt a mit 
pedig érzékeim hozzák a gondolkozásom tudatára . — Hiszen 
a fogalom nem egyéb mint általánosító obstructio, bizonyos 
egynemű érzéki szemléletnek egy magasabb egységbe való 
foglalása. Ebből ket tő foly: először, hogy mer t a fogalom 
nincs künn a világban készen, hanem csupán az e fogalmat 
megelőző érzéki concrét tárgy, azért e fogalomalkotás 
egyedül a mi énünk képessége; másodszor, hogy mer t 
fogalmainkat mindig megelőzi az érzékelés, azért in ult ima 
analysi az egész világ, a melyet ismerünk, érzékeinkben 
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birja alapját . Evvel a világért sem aka r juk azt mondani, 
hogy a világ nincs, hogy a világ csupán az én képze tem: 
de igenis állít juk, hogy számukra csakugyan a világ csak 
úgy létez, a hogyan azt mi szemlélni képesek vagyunk. 
Vagyis, hogy „én" és „világ" egymást kölcsönösen feltéte-
lezik. A „világ" adja a tárgyakat , az „én" az azokat szem-
lélő formákat , a melyeknek tehá t minden képzetünk, minden 
fogalmunk alá van vetve. — S ha igy „világ" nélkül, mint 
tárgy nélkül, tárgytalanná válnék, semmivé foszlanék az 
ismeret; viszont „én" nélkül eltűnnék a „világ". . . 

Íme egy-két meggondolni való példa. 
Derült csendes estén feltekintünk a magasba s észre-

veszünk az égboltozaton egy fordított c (o) alakú fénykiflit. 
Másnap hasonló jelenséget látunk, de m á r egy félkenyér 
alakú, majd egy teljes fenykorong áll látóérzékünk előtt, 
majd utóbb egy C alakjában folyton fogyó fényszelet, mig 
végül egyszer eltűnik s helyét sem tudom megjelölni az 
égboltozaton. Bizonyos dolog, hogy napról-napra külön-külön 
más és más érzekletem volt, más és más jelenség alapján, 
és az érzékleteket mégis egy egységbe foglalom össze s 
igy nevezem, hogy — „hold". Nos ennek a mi Ítéletünknek 
(mert minden fogalom — ítélet) alapja nyilvánvalólag nem 
a holdban van, de egyedül és kizárólag a mi énünkben van 
a mely egyedül kópés arra, hogy a magukra izólált és egy-
mástól teljesen független benyomások ős képzetek egész 
sorát egy benső egységbe hozza, s ezzel azoknak mintegy 
létet adjon. 

Avagy honnét tudom, hogy pl. ez a virág itt a kezemben 
rózsa? Ennek oka nem a rózsa maga, hanem az, hogy én 
bizonyos egynemű virágok megfigyelése u tán rájöttem a rózsa 
fogalmára s ettőlóta akárhány ily virág j u t kezembe, bizton 
megállapítom, hogy ez — rózsa és nem szegfii. — A concrét 
dolog igenis a külső világ je lensége: de az általánosítás az 
az én sajátos képességem. 

A „repülő sas" képzetében két képzet olvad össze: a 
sas és a repülés képzete. Repül a kő, a sárkány, a léghajó 
és stb. nemcsak a sas. Tehát e két képze t : „sas" és „repülés" 
teljesen különböző valami, épúgy mint pl. a virág és a szín. 
Hogy e két teljesen különálló képzetet mégis össze tudom 
foglalni a „repülő sas" szemléletébe, annak alapja nem e 
dolgokban, de bennem rejlik egyedül, mert a fogalomalkotás 
egyedül az „én" képességem; bárha — mint hangsúlyoztuk, 
érzéki tapasztalatok nélkül, tehát tárgyi substrátum nőikül, 
nem volnánk képesek fogalomalakitásra. 

Ε szempontból gondoljuk el, hogy léteznék valaki, a 
kinek egy bizonyos érzéke, pl. a látása, születésénél fogva 
hiányzik. Bizonyos dolog, hogy ez egyetlen érzék hiányával 
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lehetetlenné van téve mindaz, a mit a fényérzék körébe 
sorozunk : fogalma sem lehet tehát róla, mi a fény, az árnyék, 
a világos, a sötét, a kék, a piros, a zöld stb. Gondoljunk 
valakit, a k inek eredettől fogva két érzéke hiányzik, pl. 
látása és hallása. Bizonyos dolog, hogy e szerencsétlennél 
a fény érzék tel jes hiányát a hangérzék teljes hiánya tetézné 
s mindaz, a mi a hang spharájához tartozik, számára teljesen 
nem létező volna. Nem gyönyörködhetnék a fülemile dalában 
a mennydörgés fenséges morajában, az édes anya áldó 
szavában stb. Tovább haladva e fosztogató utón, gondoljuk 
egy emberről, hogy egyetlen érzéke sincs, teljesen nélkülök 
jö t t e világra, nem működik tehát sem látása, sem hallása, 
sem ízlése, sem szaglása, sem tapintása s kérdem, váj jon — 
bárha a dologi világ köröt te létezik is, szerezhetne-e ő csak 
egyetlen egy képze te t? Volna-e számára egyáltalán a világ? 
(Azaz hogy hozzátehetnök még, volna-e e egyáltalán — ő 
maga . . .) — Ime tehát csakugyan mindent érzékeink közve-
tí tenek tuda tunk számára. Világtudatunk alapja tehát érze-
kelő s ez érzékelés alapján fogalomalkotó énünk. 

Világtudatot mondtam. A világ ugyan megvan magára 
is, de hogy a világ milyen: az más kérdés. Nekünk olyan, 
a milyennek érzékeink szerint szemléljük, mert ismeretünk-
nek csak tárgya a világ, de formáját az érzékek adják. 
Hátha pl. érzékeink mások volnának? Vagy ha pl. ötnél 
több érzékünk volna? Váj jon akkor nem másnak látnok-e 
e világot? Hiszen bizonyos dolog, hogy bronzból példáúl 
épúgy önthetünk ágyút, mint harangot ; fából épúgy készít-
hetünk bölcsőt mint koporsó t ; virágból épúgy kö the tünk 
menyasszonyi bokrétát, mint halotti koszorút. — Az anyag 
mindenütt egy és ugyanaz, csak a forma más, a melybe azt 
foglaljuk. És e formát mi ad juk egyedül. Hátha a világot 
is csak azért szemléljük olyannak, a milyennek épen szem-
léljük, mert úgy látjuk, amint lát juk. A miként hogy a 
dolgokat pirosnak látjuk, ha szemeinkre piros pápaszemet 
alkalmazunk. De nem válnak-e e dolgok nyomban kékké, 
zölddé, sárgává, a szerint a mint kék, zöld, aranysárga szem-
üveget használunk ? Bizony bizony ez a világ csak olyan, a 
milyennek érzékeinknél fogva azt szemlélnünk kell és lehet. 

De ellenvethetnék, hogy érzékeink csalnak, hogy meg 
nem bízhatók. A mint eát annyi sok bölcselő, köztök Platón 
is erősen vitat ta , a kivel szemben Aristoteles az érzékek 
teljes megbízhatóságát védelmezte. Hát nekünk it t e kér-
déssel nem szükséges foglalkoznunk : elvégre is, aká r csal-
nak az érzékek, akár nem: tény az, hogy e világ olyan, a 
milyennek érzékeink muta t j ák . Bizonyos azonban, hogy az 
érzékelésből soha ki nem léphetünk s ha egy érzékünk 
megcsalni látszik bennünket, hát ezt csak egy másik érzékünk 
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útján vagyunk képesek kikorrigálni. Ha egy fehér kocka-
darabról látásom azt hazudja, hogy az cukor, ízlésem majd 
megmondja, hogy az só. Ha úgy érzem, hogy a szobában 
hideg van, látó érzékem a thermometer megfigyelése után 
majd k iok ta t j a a tapintó érzékemet, hány fok meleg a 
világ. Valóban érzékeinkből soha ki nem bontakozhatunk: 
nélkülök nincs fogalmunk s igy nincs — világunk sem . . . 

De, tegyük mindjárt hozzá, itt nem az „én" subjectiv 
érzékelésemről és fogalomalakitó képességemről van szó 
csupán, hanem velem együtt minden más hozzám hasonló 
„én"-ről is, vagyis a fajról, mert mindnyájan physikailag 
és ugyanazon törvénvek szerint vagyunk megalkotva, 
lelki vi lágunknak — hogy ugy mondjam — a biologiája 
teljesen egy és ugyanaz. Olyanok vagyunk e tekintetben 
mint a fészekrakó fecskék. A mint megjönnek tavaszkor, 
nyomban sürgős munkába fognak, r a k j á k a fészköket. A 
mennyi fecske van, volt és lesz, soha nem rako t t másféle 
fészket, mint a milyent i smerünk: s ha kérd jük hogy ennek 
mi az oka ? Más feleletet nem adhatunk reá, mint hogy ez 
a fecskének a természetéből foly. Meg van bizonyos termé-
szeti ösztöne, arravalósága, a mely fészekrakásában mindig 
egy azonos formában fog megnyilatkozni, feltéve, ha anya-
got is lel hozzá. Világos tehát, hogy a forma tisztán a 
fecske tula jdona és hozománya. Nos hát igy vagyunk mi 
magunk is. A tárgyi világ számunkra csak szemléleti anyag : 
a forma, a melylyel azt ismeretünkben feldolgozzuk, t isztán 
a miénk s mindnyájunknál azonos, egyetemes és szükségszerű. 

Valóban igaza van tehát annak a bölcselőnek, a ki azt 
mondja, hogy e világ „az én képzetem." Ez nem jelent 
annyit, mintha a világ magára nem volna: nélkülem is meg 
van biz az. De hogy mi e „világ", azt mi époly kevéssé 
tudhat juk, mint azt, hogy — mi vagyok „én" ? 

Az egyik rejtélyhez odatársúl tehát a másik nem 
kevésbbé kisebb rejtély — az „én" kérdéséhez a „világLÍ 

kérdése s a ket tő t betetőzi a harmadik a legnagyobb t i tok, 
az „Isten" t i tka. Valóban mihelyt a tapasztalati körön túl 
hatol kuta tó tekintetünk, ott áll a tilalomfa : „ignorabimus" 
és mindörökké csak „ignorabimus". 

* 

De hát van-e ebben valami kétségbeejtő ? 
A görögöknek csapongó, termékeny mythologiája meg-

őrzött egy regét, a mely Prometheüszről szól, a ki — tud juk 
— az égből, Zeüsztől elrabolta a tőzet s lehozta azt az 
emberek közé. De iszonyúan lakolt merónyleteért. — Zeüsz 
felgerjedt haragjában a vakmerő rablót sziklához láncoltatta, 
s egy sast rendelt mellé, a melynek rendeltetése volt a 
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Prometheusz májá t újból és újból kivágni. Az emberiségnek 
pedig elküldöt te Pandorát egy gyönyörűséges nő alakjában, 
a kinek szépségét maga Venus istennő adta, Zeüsz pedig 
egy szelencét bízott reá. 

íme az emberi tudásvágy egetostromló merészsége s 
egyúttal k inos vergődése — gyönyörűen példázva a Prome-
theusz t r ag ikus sorsában. Hozzá meg a pandora szelencéje, 
a melvben minden hazugság és hitető beszéd — de a remény-
ség is. Az ember sorsa, a midőn kutató elméjével, az 
érzéki tapasztalatok körén túl hat, tehát azon körbe, a melyet 
más megismernie nem lehet, nem szabad: hajszálnyira 
hasonlít a Prometheüsz sorsához; és az ajándék, a melyet 
e réven nyer, Pandora szelencéjéhez hasonló: sok hazugság, 
sok hitetés, sok kérdés, de semmi bizonyosság, csak egy — 
a remény . . . Ez az, a mely emberi fa junk képviselőjét, 
Ádámot is felemeli és megtar t ja , a midőn átlátva a lót meg-
foghatlanságát, végül öngyilkos akar lenni; de megvigasz-
talja ama t i tkos, a fa j megmaradását megsúgó szó az Éva 
ajakáról s Isten ama fenséges ki jelentése: „Mondottam ember, 
küzdj és bizva bízzál " (Madách: „Ember tragédiája" utolsó 
szin.) Ezt fejezi ki Lessing is, a midőn az emberi tudás eget-
ostromló vágyára s szük határaira gondol, a következő 
ismeretes mondásában: ha az Isten nékem választanom 
engedne a tudás és a tudásra való törekvés között, ón az 
utóbbit választanám. Mert a teljes tudás birtokában meg-
szűnnék lé tünk célja: a tudásra való törekvéssel pedig 
együtt j á r a kutatás édes izgalmas öröme és a reménység. 

Ha jól meggondoljuk a dolgot: Lessingnek igaza van. 

Stromp László. 



Keresztelő János 

VII. 

Mester, iskolát teremtett mester lett-é Keresztelő János, akit 
mindenkor sokaság környezett, akinek mindenkor volt hallgató-
sága, vagy pedig csak időnként szólalt meg, ha akadt, aki 
hallgatta? 

Teljes bizonyossággal nem állapíthatni meg, mert csupán 
jelek vannak, amelyek következtetést engednek az iskola alapí-
tás s állandó hallgatóságot illetőleg, de bizonyosságok nincsenek. 
Mert Jánosnak követ küldése Jézushoz, még pedig, amint Máté 11, 2 
s Lukács 7, j 8 -ban olvassuk, t. i. hogy kettőt'küldött János az ö tanítvá-
nyai közül, még nem jelenti az állandó iskolát, hanem csak azt, 
hogy voltak követői, mert az igazság bátor hirdetése vonzó hatású, 
ha mindjárt csak kevesekre is. 

Tény gyanánt tehát csak ennyit állapíthatunk meg: Keresz-
telő Jánosnak voltak, maradtak tanítványai, hallgatói a Jézus meg-
keresztelkedése, sőt fellépése után is, mert az evangyéliomi tudó-
sítások erről szólanak s említésük valódiságát nincsen okunk 
kétségbe vonni. 

Ámde feltámad épen a követküldésre vonatkozó mozzanat 
kapcsán egy érdekes kérdés, t. i. hogy a követ küldést János 
honnan eszközölte? Mert míg Máténál 11, 2-szer int világosan ez 
áll, hogy a fogságból, mert a fogságban hallotta a Krisztus csele-
kedeteit (άκουσας έν τω δεαμωτηρίψ τά έργα τοϋ Χρίστου) addig 
Lukácsnál az emiitett hely (7, l 8) ezt nem árúlja el világosan, 
hanem ha egyeztetni akarjuk a két pontot, akkor a Lukács 3,2o- r a 

kell tekintenünk, ahol Lukács is feljegyzi, hogy Héródes, a negyedes 
fejedelem, mikor feddetnék Jánostól Héródiásért, az ő atyja-
fiának, Filepnek feleségeért és minden egyéb gonoszságaiért, amelyeket 
cselekedett vala Héródes: Jánost a tömlöcbe veté (κατένίεισ τον 
Ίωάννην εν zrj (fvlav.^.) Kössük hát össze a két helyet, hogy a 
követ küldést a fogságból történtnek fogadjuk el, úgy sem változ-
tat a lényegen, magán a követküldés történeti igazságán, amely 
ellen ellenvetést senki sem tehet. 

Tehát a fogságból küldött Keresztelő János Jézushoz köve-
teket. Két tanítványát küldte, hogy tudakozódjanak a Jézus 
mivolta, személyisége hivatása s cselekedetei felöl. 
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Van-e okunk csodálkozni, megütődni a Keresztelő János 
eljárása felett? A keresztelési jelenet után, a János evangyélio-
mában levő bizonyságtételek után, amelyek mintegy a legerősebb 
tanúságtételek lehetnének az ismeretség mellett, vájjon van-e a 
tudakozódásnak helye s értelme? 

A megjelölt helyekkel kapcsolatban már utaltam az isme-
retségre, — sőt utaltam a kételyre is, a várakozásban kifejlődött 
s igy idő múltán keletkezett aggodalomra is, a melyeknek itt is 
kifejezést adok Jánost illetőleg s azok elegendők, az én felfogásom 
szerint, a követküldésnek magyarázására, indokolására s elfogadá-
sára. De mindenek fölött valósággal örvendezéssel kell fogadnunk idők 
múltával is a követ küldés megtörténtét, annak minden esetleges 
indokolatlanságával is, mert ez nyújtott Jézusnak közvetlen alkal-
mat arra, hogy olyan világításban s bizonyságtételben mutassa be 
Keresztelő Jánost mindörökre a hivők előtt, amelynek igazsága 
isteni s igy megdönthetetlen, félre magyarázhatatlan mindenkire 
nézve. Ha úgy tetszik, mintha isteni sugallatra tette volna Keresz-
telő János a követ küldést, hogy ezzel bizonyságot nyerjen. Attól, 
aki küldetett, hogy lenne a világnak út, igazság és élet, minek 
utána az úttörés, az ösvény egyengetés munkáját elvégezte ő, az 
utolsó próféta. 

Keresztelő János működésének megvolt a hatása, nem maradt 
eredmény nélkül. A beszédek, amelyeket tartott, megmozgatták a 
szíveket, gondolkozásba ejtették a lelkeket, mert új világot tártak 
fel, amelynek vallás-erkölcsi jelleme egészen más, mint az eddig 
ismertek s talán-talán sejtették is a beszédek, hogy az az ú j 
világ, az az új ország „nem e világból való." 

De nem 1 Ezt a sejtetést aligha végezték, eszközölték a 
beszédek, hiszen a követküldés ténye kétségtelenül arról tanús-
kodik, hogy maga János is legalább is érdeklődik az események, 
a történetek iránt, amelyek az általa megkereszteltnek munkája 
nyomán támadnak. Ez az érdeklődés biztosat nem jelent, talán 
még sejtetést sem, hanem igenis azt, hogy az ú j világ s az ú j 
ország teljesen ismeretlen a maga igaz mivolta szerint még az 
előtt is, aki hirdette az istenországa elközelgetését. 

Az ellentét a prófétálás és az érdeklődés között nyilván 
kitetszik s épen ezért is igen szerencsés eljárás Keresztelő János 
részéről a követküldés Jézushoz, akinek egyszersmind arra is 
alkalma nyílik, hogy bizonyságot tegyen az utolsó prófétáról. 

A fogságba jutás okát hagyjuk el egyelőre, vissza kell arra 
úgy is térni, mert az élettörténetnek nem lényegtelen mozzanata. 
Lássuk csak magát a követküldést s annak folyományát! 

Miért küld János követeket Jézushoz? 
A tudósítás, a mely erről szól, tökéletesen összhangzó, mert : 

Máté és Lukács előadása imé ez : 
Máté a 11, 3-ban igy adja elő: »János pedig hallván 

a fogságban Krisztus dolgait, kettőt a tanítványai közül 
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elküldött hozzá; mondá néki: Te vagy-e az eljövendő, vagy mást 
várjunk?«1) 

Lukács tudósítása pedig ez a 6-ik fejezet 18—20 verseiben: 
»: . . . János az ő tanítványai közül kettői elküldött Jézus-

hoz, mondván: Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? . . . 
Azok a férfiak pedig elmenvén hozzá, mondák: Keresztelő János 
küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az eljövendő 
vagy mást várjunk?« 

A Lukács előadása mintegy szószaporitó, de teljesen azonos 
a Mátééval, mert a megbízás és a megbízatás külön-külön elő-
terjesztése a lényegen mit sem változtat. 

Azért küldi tehát Keresztelő János az ő két tanítványát 
követségbe a Krisztushoz, hogy megtudja ó-e az eljövendő vagy 
pedig más után kell-e még várakozni ? Egyenes s határozot t kérdés, 
a melynek feltevését a Jézus cselekedeteinek híre idézi elő a 
külsőség szerint, bensőleg pedig bizonyára az, hogy a próféta azzal 
a biztos tudattal akart élni s meghalni, hogy, akit várt, akinek 
úttörője volt, a kit megkeresztelt, az megjelent, eljött, az Istennek 
országa leszállt, a mennyeknek országa bekövetkezett, mert a 
valóságok még nagyobbak, még igazabbak, mint a róluk szálldosó 
hirek, a melyek csak a külső színeket irják le . . . S ha talán a 
várva-várt még nem jött volna e l : akkor, akkor az úttörés mun-
kája az ő részéről is csak olyan maradt, mint volt a régi próféták 
részéről. 

Hogy a határozottság s a bizonyosság felé való törekvés 
s erős vágyakozás a kételyt is tartalmazhatja, nyilvánvaló, a mint 
erről már említést is tettem, de e szinte szentséges kételkedés 
azt jelenti, hogy a kérdezéssel s az arra nyerendő felelettel a 
nagy és fenséges, a világot átalakító ügy befejezett lesz, a melyet 
ebből a szempontból nem lehet, nem kell s nem is szabad többé 
tudakolni, mert ez nem lenne egyéb, hanem ha útszéli kiváncsis-
kodás, gyermekes csak azért is, mely fölött a józan elme napi 
rendre tér. 

A két követ a Keresztelő János két tanítványa ott van 
tehát Krisztus előtt s elmondotta a próféta kérdését, a mely sür-
gető, vágyakozó a bizonyosság után s amely elől mintha nem is 
lehetne kitérni! 

Nem is tér ki a Krisztus, hiszen ha a saját kezdő tanít-
ványai, a minduntalan kérdésekkel alkalmatlankodó s sarokba 
szorításban utazó Írástudók kérdezősködései elől nem tér ki, 
akkor a Keresztelő János kérdését még kevésbbé hagyhatja felelet 
nélkül. Nem is hagyja, hanem hivatásához, személyiségéhez mél-
tóan a tényekre, a valóságokra, cselekedeteire mutat rá s azok a 
bizonyságok, hogy ő az, aki eljövendő vala, a ki tehát immár 
eljött, itt van s másat nem kell várni. 

l) Az eredeti görög szöveg szószerinti fordítása ez, a mely pótolgatás 
nélkül is tisztán érthető. 



208 Dr. Tüdős István. 

A Jézus önigazolása, önbizonyságtétele a Keresztelő János 
kérdésére adott feleletben, nem tartozik tárgyalásom keretébe, 
mert csupán annyit kell kiemelnem, hogy a feleletben Keresztelő 
János mindazt megkapta, a mit kívánt, a mit óhajtott, a mit 
akart. Megkapta a bizonyosságot, a mely megnyugtathatta kétel-
kedésbe merült lelkét, megkapta a határozott igazságot. Ő a 
Messiás, — más nem lesz, nem jön, — másra nincs is szükség ! 

Annál nagyobb mértékben érdekel aztán bennünket az, a 
mit Jézus Keresztelő Jánost illetőleg, Keresztelő Jánosra vonat-
kozólag mond épen e követküldés és kérdezősködés alkalmából, 
mert ez nem egyéb, mint a Jézus bizonyságtétele Keresztelő 
Jánosról, a mely bizonyságtétel a tárgyhoz és a személyhez is 
annyira hozzátartozik, hogy mellőzése külső fogyatkozás és hiány 
lenne szerény munkámnak. 

Lássuk azért a Jézus bizonyságtételét Keresztelő Jánosról, 
mert e bizonyságtétel a legnagyobb, a legigazabb, a legfenségesebb, 
sőt: maga az igazság, a melynek mi emberek, csak körülírásait, 
csak magyarázatait adhatjuk, de a lényeg mindig egy marad, az, 
amit a Krisztus mondott. 

Máténál a bizonyságtétel íme igy hangzik, a melyet az 
Idvezítő annak utána szólt a sokaságnak, hogy elmentek a János 
tanítványai: 

»Mit látni mentetek ki a pusztába? Szél által hajtogatott 
nádszálat? Ugyan mit látni mentetek ki? Gyenge ruhákba öltözött 
embert? . . . Imé : a gyenge ruhákat viselők a királyok palotái-
ban vannak! De hát mit látni mentetek ki? Prófétát? . . . . 
Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat! Mert ez 
az, a kiről megíratott: »imé én elbocsátom az én követemet te 
előtted, a ki megtisztítja a te útadat te előtted.« Bizony mondom 
néktek, nem támadott Keresztelő Jánosnál nagyobb az asszonyok-
tól születettek között; de a ki legkisebb a mennyeknek országá-
ban, az is nagyobb, mint ő. A Keresztelő János idejétől fogva 
mind mostanig erőszakot szenved a mennyeknek országa és az 
erőszakoskodók kapják azt,1) mert a próféták valamennyien és a 
törvény, Jánosig prófétáltak és ha tudni akarjátok: ő az az Illyés, 
a ki eljövendő vala. A kinek füle vagyon a hallásra, hallja! De 
mihez hasonlítsam e nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, 
akik a piacon ülnek és kiáltnak az ő társaiknak, és ezt mondják: 
sípoltunk nektek és nem táncoltatok; siralmas énekeket énekel-
tünk nektek és nem sírtatok . . . Mert eljött János, aki se nem 
eszik, se nem iszik és azt mondják: ördög van benne. Eljött az 
embernek fia, aki eszik és iszik és azt mondják felőle: imhol a 
dobzódó és részeges ember, a fukaroknak és a bűnösöknek 

' ) Ε helynek a Lukács 16, l e a parallelje, a hol ez v a n : »A törvény 
és a próféták Jánosig t a r t anak ; attól fogva pedig az Istenországa hirdettetik 
és minden erővel ostromolja azt . . . » Ε kettőnek egybevetése adja az 
igaz értelmet! 
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barátja. És megigazíttatott a bölcseség a bölcseségnek fiai 
által . . .« (11 , 7 - , 9). 

Lukácsnál a bizonyságtétel János mellett igy hangzik Jézus 
ajkairól, amint a követek elmentek s a sokaságnak szólt: 

»Mit látni mentetek ki a pusztába? Széltől hajtogatott nád-
szálat? Ugyan mit látni mentetek ki? Gyenge ruhába öltözött 
embert? Imé a drága öltözetű és a gyönyörben élő emberek a 
királyi palotákban vannak! De hát mit látni mentetek ki? 
Prófétát? Bizony mondom nektek, prófétánál is nagyobbat! Mert 
ez az, akiről megíratott: »imé elbocsátom az én követemet a te 
orcád előtt, a ki megkészíti a te útadat te előtted . . .« Mert 
mondom nektek, hogy senki sincsen nagyobb próféta Keresztelő 
Jánosnál az asszonyoktól születettek között. De a ki a legkisebb 
az Istenországában, az is nagyobb ő nála. (7,24-28·) 

Folytatólagosan pedig, miután közben arról emlékezik Lukács 
a 29. és 30. versekben, hogy a Keresztelő János által megkeresz-
telt egész község (illetőleg nép! λαος) és a publikánusok helyre-
igazítólag szólottak Jézus beszédjébe, a farizeusok és törvénytudók 
pedig úgy említtetnek, mint akik megvetették a Keresztelő János 
keresztségét, eként szól a Jézus bizonyságtétele, már mint az Isten-
nek országa ellen törők megítélése, de János személyiségének s 
értékének megállapításával kapcsolatban: 

„Mihez hasonlítsam ennek a nemzetségnek embereit? Mihez 
hasonlók? Hasonlatosak a piacon ülő gyermekekhez, akik egy-
másnak kiáltanak és ezt mondják: Sípoltunk nektek és nem 
táncoltatok, siralmas énekeket énekeltünk néktek és nem sírtatok. 
Mert eljött Keresztelő János, aki sem kenyeret nem evett, sem 
bort nem ivott s ezt mondtátok: Ördög van benne. Eljött az ember-
nek fia, aki eszik és iszik és azt mondjátok: imhol a 
dobzódó és részeges ember, a publikánusok és a bűnösök 
barátja. Ez a bölcseség megigazíttatott annak minden fia által" 
(7> 3 2 - 3 3 · ) · 

Ez a két helyen levő bizonyságtétel a maga csaknem szószerint 
való megegyezésében a legnagyobb erősség a mellett, hogy Keresz-
telő János rendkívüli ember volt, több, mint próféta, — a legna-
gyobb mindazok között, akik asszonytól születtek s ha úgy tetszik: 
amaz Illyés, aki Malakiás próféta szerint (3, n 4, 5) eljön az út-
törésre, a szívek egymáshoz való hajtására, amely nélkül az Isten-
nek országa be nem következhetik. 

A Krisztus bizonyságtétele Keresztelő Jánost arra a magas-
latra helyezi, amelyen csak Istennek elhivottjai és kiválasztottjai 
lehetnek azok közül, akik a Krisztus evangyéliomának befogadása 
s elfogadása, hivése és követése nélkül éltek istenes életet. Mert 
Keresztelő János azok közül való, akik a Krisztus által létesített 
u j szövetségnek nem lettek, nem lehettek s nem voltak tagjai s 
frigyes társai. Az apostolok seregébe nem hivatott el s nem léphe-
tett be. Kételynek homálya borongott lelke felett s a fogságból 

Theol. Szaklap. V. évf. 1 4 
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nem volt szabadulása, hogy oda álljon a Péterekhez s ő mondja 
a Krisztusnak: Te vagy az élő Istennek Fia! 

S mert nincs ott a tanítványok seregében, mert ő csak az 
áhitozók, a várakozók seregének élén áll, — mert a lelke ó-szövet-
ségi gondolatokkal, szíve zsidós érzésekkel van eltelve: az Istennek 
országában nem polgár s aki az Isten országában polgár, ha 
mindjárt a legkisebb, a legutolsó is, nagyobb s elsőbb Keresztelő 
Jánosnál. 

Valósággal az acél-keménységű ítéletek, a megváltoztatha-
tatlan vélemények remek példánya a Keresztelő János helyze-
tének és állásának, személyiségének ez a rajza, amely oda helyezi 
Jánost az Isten országa kapuja elé, aki mutatja a bejáratot, rálép-
teti az igaz útra az embereket, de ő maga nem lehetett a kapun 
belől, mert ideje lejárt, mert lelkének természete nem változott 
meg s a hírek nem alakították át a prófétát apostollá. 

Milyen vonzó, milyen szeretetteljes a bizonyságtétel s milyen 
kárhoztató ítéletet tartalmazó az Isten országa ellenségeire nézve, 
akiknek sem a próféta, sem az embernek fia nem kell, nem tetszik, 
nem egyszerűen azért, mert nem kell! Mintha örökre megállapí-
totta volna, — meg is állapította! — Jézus az emberiségnek amaz 
osztálya felfogását, amely az igazságot, szentet, a jót, az istenit 
egyszerűen azért nem fogadja el, mert nem fogadja el! Mert 
az ételtől-italtól tartózkodó Keresztelő János s az emberekkel 
együtt élő Krisztus egyenlően megvetett, amaz a tartózkodásért, 
emez a barátkozásért! Az igazságot kerülő s megvető emberek tet-
szését az igazság semmiképen sem tudja megnyerni! Örök példa 
a Jézus bizonyságtétele szerint Keresztelő János abból az időből, 
amikor az igazságnak úgy kellett volna hatnia, ahogy Keresztelő 
János akart vele hatni. 

A bizonyságtételnek Keresztelő Jánost illető egyes szavait s 
kifejezéseit nem tartom szükségesnek boncolás alá venni, mert a 
vonatkozások egyenesek s nyíltak, az utalások félremagyarázhatat-
lanok s ahol talán eltérés van a két szöveg között, ott a lényeg 
olyan egységes, hogy tudományos szempontból is felesleges a vele 
való foglalkozás, — a szó és kifejezés magyarázata pedig, főként 
az eltéréseknél, más keretben volna eszközlendő, hogy a hiteles 
jellegű szöveg, fordítási szempontból megállapítható volna. Ezt 
ajánlom az irásmagyarázattal foglalkozók figyelmébe, akiknek e 
téren az újszövetségi új fordítás megjelenéseig bizonyára lesz 
elegendő munkájok. 

Arra a kérdésre, hogy a követküldéssel kapcsolatos bizony-
ságtételen kívül van-e Jézusnak más nyilatkozata is Keresztelő 
Jánost illetőleg, azzal válaszolok, hogy van s kell is lenni, mert 
el sem képzelhető az. hogy az úttörőről csupán egyetlenegyszer 
emlékezék meg az, aki előtt mindennek megvolt a maga erkölcsi 
jelentősége akár jobbra, akár balra történőleg kellett is arról 
ítéletet mondania. Szedjük azért bokrétába a többi nyilatkozató-
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kat is, hadd álljanak együtt, bizonyságul, még jobban erősítő 
bizonyságul arra nézve, hogy Keresztelő Jánost az Idvezitő annak 
tartá, akiről a legjobbat, a legszebbet, a legelismerőbbet, a leg-
dicsérőbbet lehetett mondani abban a körben, abban a helyzet-
ben s azok között a viszonyok között, amelyben s amelyek között 
Keresztelő János élt. Mert az igazmondás vértanujává avattatni 
épen akkor, amikor az ú j ország bekövetkezik s az erkölcsi tisz-
taság hirdetéseért veszteni el fejét, minden bizonynyal nagyon 
sokat jelent annak szemében, aki aztán maga is az igazság s 
erkölcsi tisztaság vértanúja lesz! 

Máténál a következő helyeken vannak s a következő bizony-
ságtételek Jézus részéről Keresztelő Jánost illetőleg: 

I. 17, n - i 2 : „Illyés bizony eljön először és mindeneket helyre 
állit. De mondom néktek, hogy Illyés immár eljött és nem ismer-
ték öt, hanem azt tették vele, amit akartak . . . " 

Hogy ez a Keresztelő Jánosra vonatkozó nyilatkozat, bizonyítja 
a fejezet 13. verse, ahol ez áll: „τότε σννψ.αν oi μαΰψαί, 'ότι 
περί 'Ιωάννου τον βαπτιατοΰ ειηεν αϋτοΐς." 

II. 21, 32 »Eljött hozzátok János, hogy az igazság útjára 
vezéreljen ') és nem hittetek neki; a fukarok és a paráznák 
hívének neki, — ti pedig látván azt, azután sem tértetek meg, 
hogy hinnétek neki. 

Ez a bizonyságtétel fontos azért, mert előzményeül a Keresz-
telő János keresztsége felett folytatott vita szolgált, amelyben a 
papi fejedelmek és a nép vénei az egyenes választ megtagadják 
s a „nem tudjuk" álláspontra helyezkedve bizonyítják be a János 
keresztségének mennyei voltát. 

Márknál a következő helyek adják Jézusnak Keresztelő 
Jánosról tett nyilatkozatait. 

1. 9, ix-12 , a mely a Máté 17, u _ i a - v e l párhuzamos. 
2. 11, 30-33, a mely a Máté 21, 24 -32-vel parallel hely, de 

a Máté 21,32-ben levő nyilatkozat nélkül. 
Lukácsnál a 16, ,6-ban van nyilatkozat Jézustól, t. i. hogy 

a törvény és a próféták Jánosig vannak, a mint ezt a helyet előbb 
már emiitettem és egy parallel hely a 20,3_8-ban a Máté 21, 2 4_ 3 2 
és a Márk 11, 3 0 - 3 3 -mal . 

Mindezek a helyek távolról sem adnak olyan tartalmú 
bizonyságot, a minőt a követküldéssel kapcsolatos hely nyújt, a 
melylyel csupán a Máté 21,32 mérhető össze, a melyben a Keresz-
telő János élethivatását jellemzi Jézus, mondván, hogy az nem 
egyéb, mint az igazság útjára vezérelni az embereket! 

') Az eredeti szöveg : »'//>ISf προς υμάς 'Ιωάννης lv όδω διχαιοαννης . ..« 
amelyet a használt magyar fordítások igy adnak v issza : »Eljött hozzátok 
K. J. az igazság úta . . . » Az >h ύδψ όιχαιοσύνης-U csak általam adott 
értelmezéssel s fordítással lehet helyesen visszaadni a mint erre rámutat a 
Leusden féle »Clavis Graeca« is a 130. lapon, a mely m ű 1672-ben jelent 
meg Utrechtben. 

14* 
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Jellemzőnek kell mondanom, hogy Jézus akkor, a mikor 
más alkalommal is szemben áll János tanítványaival, vagy a 
János tanította s véghez vitt dolgokkal: az egyenes bizonyság-
tételtől mintegy tartózkodó, anélkül azonban, hogy a sorok között 
való itéletmondás hiányoznék beszédéből. Célzok ezzel a Máté 
9>i4-i7! a Márk 2,1 8_2 2 és a Lukács 5, 3 3-39 helyekre, amelyeken 
arról van szó : miért nem böjtölnek a Jézus tanítványai, holott a 
Jánoséi sokat böjtölnek ? A kérdést János tanítványai is és mások is 
felteszik s a felelet imé mint a 3 helyen igy hangzik: 

> Vájjon bőjtölhetnek-é a vőlegény ágyasházának fiai, mig 
velők vagyon a vőlegény ? Eljönnek majd a napok, a mikor 
elvétetik tőlük a vőlegény és akkor böjtölnek. Senki nem varrja 
az uj posztófoltot az ó posztóhoz, mert az uj posztófolt az ó 
posztót magához szakasztja, és annál nagyobb szakadás lesz . . . 
És senki nem tölti az uj bort ó tömlőkbe, mert az u j bor meg-
szakasztja a tömlőket és a bor kifoly s a tömlők is elvesznek, 
hanem az uj bort uj tömlőkbe kell tölteni és senki, a ki ót iszik, 
mindjárt ujat nem kiván inni, mert azt mondja : az ó bor egész-
ségesebb . . . .« 

Ez a felelet, a melyet a synoptikusokból vettem úgy, 
hogy az első rész Mátétól, a folt hasonlat Márktól s a bor hasonlat 
Lukácstól való, akár a kérdésalakú, akár a hasonlat, illetőleg példa-
beszédszerű részében kétségen kivül olyan, hogy messzebbmenő 
bizonyítást tartalmaz, mint ha ezt mondaná Jézus: »az én tanít-
ványaim esznek és isznak, mert nem az fertőzteti meg az embert, 
a mi a szájon bemégyen, hanem a mi kijön«, mert ez kézzel 
fogható utalás lenne arra, hogy nem a külső a fő, hanem a belső 
s annak megnyilatkozása. Ám a messzebb menő bizonyságtétel 
is ezt tartalmazza s hogy az ó és új világ párhuzamában adja 
ezt, ezzel arra akar az Idvezitő súlyt fektetni, hogy az összemérés 
és összehasonlítás tulajdonképen felesleges, vagy ha mégis össze-
mérik a János és az ő tanítványait, hát ő Jézus, vőlegény, a 
kinek a földönléte alatt nincs ok böjtölni, szomorkodni, majd 
lesz rá idő, a mikor ő nem levén az övéivel, a böjtölésnek lesz 
jelentősége mert különben sem lehet ót és ujat összevegyiteni, a 
kettő egymást megemésztvén s megsemmisítvén. 

Mintha az ilyen kérdezősködésnek felületes s könnyelmű 
volta arra szolgált volna Jézusnak, hogy a legmélyrehatóbb fele-
letekkel forduljon a lelkekhez s a nagy igazságokkal megterhelt 
lelkeknek ne legyen idejök arra, hogy felületes s kicsinyes dol-
gokkal foglalkozzanak. 

Jézus bizonyságtételeiből tehát annak a személynek képe tükrö-

A paral lel helyek igy hangzanak: Máténál: ez a közölt mondat. 
Márknál: „Avagy böjtölhetnek-é a mennyegzöi lakodalmasok, mig velők vagyon 
a vőlegény? . . ." Lukácsnál: „Avagy mivelhetik-é azt, hogy a vőlegénynek 
barátai böjtöljenek, mig vélek vagyon a vőlegény ?" . . . Lényeges eltérés, 
nyilvánvaló, hogy nincsen. 
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ződik vissza Keresztelő Jánost illetőleg, a kinél nagyobb nem volt 
a próféták között, — nem volt az asszonyoktól születettek között 
sem, mert hivatása is nagyszerű volt, s mert hivatását kitűnően 
is betöltötte, a mire nem lehetett méltóbb s igazibb pecsét, mint 
az igazmondását szenvedett vértanúi halál, a mely akkor is sokat 
jelentett, amikor még nem közelitett el a mennyeknek országa 
s még többet akkor, a mikor a Messiás napja ragyogott, de a 
lelkek nem vették be fényességét s igy a sötétségben maradás 
kizárólag csak önbűnök volt, a melyet korra s viszonyokra nem 
lehetett s ma sem lehet áthárítani. 

Lássuk azért ezt is, mint a prófétai működésnek befejezését, 
a mely a halálnak sötét képében az igazság dicsőséges diadalát 
foglalja magában, áldást hintve a Keresztelő János s átkot a 
vért ontottak emlékezetére. 

VIII. 

Az a Keresztelő János, aki olyan nagy bátorsággal és igaz-
ságszeretettei mondá a hozzá ment farizeusoknak és sadduceusok-
nak : »Mérges kígyóknak nemzetségei . . . Isten a kövekből is 
támaszthat Ábrahámnak fiakat . . « és a Keresztelő János, aki 
a tudósítások szerint magával az Idvezitővel szemben is bátor-
ságot vett magának tiltakozni az ellen, hogy ő, aki csak vízzel 
keresztel, aki nem méltó arra, hogy a Jézus sólyáját megoldja, 
öt megkeresztelje és az a Keresztelő János, aki nyíltan meg-
mondá: immár a fának gyökerére vettetett a fejsze s minden 
fa, amely rossz gyümölcsöt terem, kivágattatik s a tűzre vettetik; 
kétségen kivül hivatott volt arra, hogy a legnagyobb földi hatal-
massággal is szembeszálljon, annak is elmondja, a mi a szivén 
fekszik, a mi a leplezetlen igazság. 

Szembe is szállt, el is mondta, meg is mondta. Szembe-
szállt Heródessel, a negyedes fejedelemmel, a ki a tudósítások 
szerint Herodiassal, az ő attyafiának Filipnek a feleségével élt 
együtt, a mely életre ezt mondotta Keresztelő János: ezt nem 
szabad élni! 

Negyedes fejedelem és egy egyszerű próféta! Két ellentétes 
hatalom. Amaz földi, anyagi, emez lelki, szellemi! Kinek lehet 
győzni a harcban, ki húzza a rövidebbet? 

Lássuk rendszeresen : a fogságba jutást, a lefejeztetést, mint 
Keresztelő János életének utolsó mozzanatait. 

A fogságba jutásról a feljegyzések igy szólnak: 
Mikor Jézus a megkisértetésen átesett s mikor meghallotta, 

hogy János fogságba jutott:') megtére Galileába (Máté 4 , 1 2 ) . 
Ezt irja Márk is az l , 1 4-ben eként: „a János fogságba 

jutása után elment Jézus Galileába . . . " 2) Lukács a 3 , 2 ü -ban 
') Az eredeti szöveg ez : »Sri 'Ιωάννης παρίδό&η.< 
2j A görög szöveg szerint: „Μετά dt τϋ παοαδο!}ήι·αι tüv Ιωάννη».. 
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említi, hogy Heródes azt is megcselekedő, hogy Jánost tömlöcbe 
veté,1) Jánosnál pedig ezt a nemleges feljegyzést találjuk 3, 2 : j 2 4 -
ben: keresztel vala János is Enonban, Sálim mellett, mert ott 
sok viz vala s még nem vettetett vala a tömlöcbe . . . A mely 
feljegyzés a keresztelési jelenet utánról való. 

Egyező tehát a tudósítás, hogy Keresztelő János fogságba 
jutott, tömlöcbe vettetett, még pedig Heródes a negyedes fejedelem 
veti fogságra. 

Ki ez a Heródes? 
Nagy Heródesnek egyik fia, a kit Marthace szült s akinek 

Galilea és Perea volt birtoka, míg Filep Trachonitis Archelaus pedig 
Júdea, Idumea és Samaria felett volt uralkodott. 

A mellékneve: Antipas mint történeti mellékneve, — a 
Luk. 13,32 szerint pedig róka.'1) Tehát Heródes Antipás galileai 
és pereai negyedes fejedelem, a kinek a felesége Aretas arab 
királynak a leánya volt. Ámde Heródes Antipasnak az érzéki 
szerelme nem volt kielégített az arab királyleány által, hanem 
felgerjedt szerelme egy más nő iránt, a ki rokonságban állt vele, 
a kivel tehát semmikép sem lett volna szabad viszonyt kötnie, 
de viszonyt kötött s a törvényes feleséget tűrvén: a rokon nőt 
tartotta maga mellett, azzal élt, azt szerette, az volt a kedves 
előtte. 

Ki volt ez a nő ? 
Egyetértően nevezik a tudósítások e néven: 
Herodias, a kinek származását illetőleg Josephus azt írja az 

,,Antiquitatesu 17-ik könyvének 1-ső fejezetében, hogy Nagy 
Heródes Aristobulus nevű fiának volt a leánya, tehát Heródes 
Antipásnak unokahúga. Ezt a Heródiást a nagyatya: Nagy Heródes, 
azzal a fiával vétette el, végrendeleti intézkedése folytán, a kit 
Simon főpapnak a leánya: Marianne szült, a kit nyilván kitet-
szőleg: Filepnek neveznek Máté a 143-ban, Márk a 6, ]7-ben és 
Lukács a 3,, „-ben. Ez adatok szerint kétségbevonhatlan tény, hogy 
Heródiás, a Nagy Heródes unokája. Nagy Heródesnek Mariannétól 
született Filep nevű fia felesége volt s Filep és Heródiás leánya 
volt a táncáról híressé vált Salome, a kinek nevét Josephus után 
ismerjük. Jól megjegyzendő e ponton, hogy a Heródiás férje : 
Filep, nem azonos Nagy Heródesnek azzal a másik Filep fiával, 
aki Trachonitis, Batanea, Panias és Gaulanitis felett volt negyedes 
fejedelem, a mint előbb említettem volt Hogy pedig Nagy Heró-
desnek két Filep nevű fia is volt, azon egyáltalán nincs mit 

*) Eredetiben igy van : „χατέχλίισε τον Ίωάννην lv τή φυλακή, . . ." 
a) νάλώπτιξ". Ezt a melléknevet maga Jézus használja Heródes 'Antipásra 

abból az alkalomból, hogy a farizeusok közül némelyek ezt mondták neki : 
menj el, mert Heródes meg akar téged ölni (Luk. 13,31) s erre a tanácsra, 
vagy inkább hivatásra, szól Jézus eképen : „Elmenvén mondjátok meg annak 
a rókának ( r f j άλώπιχι ταύτη) imé ördögöket űzök" stb. 
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csodálkozni, hiszen volt két másik fia is, akiknek Antipater volt 
a nevök. Különben is általában Heródes néven nevezték őket s 
a megkülönböztetések épen a mellékneveken fordultak meg, s a 
mellékneveknek pedig az anyai származás volt az alapja, a mely 
a Heródias férjénél Máriáimétól való Heródes Filep nevet 
létesít. 

Ez a Mariannától származott Heródes Filep akkor, a mikor 
testvérei: Filep, Antipas és Archelaus negyedes fejedelmek lettek, 
magánemberként élt feleségével Herodiassal, a kivel Heródes An-
tipas, Josephus feljegyzése szerint, (Antiqu. 18. könyv. 5. fej.) akkor 
lépett közelebbi ismeretségbe, amikor egy alkalommal Rómába 
utazott s ez utazáskor megkedvelte, megszerette őt s magához 
vette, feleségül vette, miután az Aretas arab király leányát, mint 
előbbi törvényes feleségét, haza küldte atyjához, Aretashoz. 

A viszony tehát Heródes Antipas és Heródias között, a 
melyre Keresztelő János ezt mondja Heródesnek: »nem szabad 
néked elvenned a te atyádfiának feleségét«, nem volt más, mint 
annak a parancsnak áthágása, a mely a Mózes III-ik könyvének 
18. r. 16. v.-ben, s a 20-ik rész 21-ik versében foglal helyet, t. i.: 
»a bátya feleségének szemérmét« nem szabad felfedezni s »valaki 
az ő bátyjának feleségét elveendi, utálatos dolog az, az ő báty-
jának szemérmét fedezte fel, magzatoknélkül meghaljanak.« 

Vérfertőzés volt e viszony, utálatos dolog az Úr előtt s a 
próféta igazságot szerető lelke, tisztaságot követelő erkölcsi fel-
fogása nem hagyhatta szó nélkül. Hogy hol tette szóvá, mikor 
tette szóvá: nem tudjuk ; mert a tudósítások csak annyit jegyez-
nek fel, hogy Heródes megfogatta, megkötöztette, tömlöcbe vet-
tette Heródiásért, a Filepnek, az ő attyafiának feleségeért, mert 
ezt mondja vala néki: »nem szabad néked azzal élned.« (Máté 
14, 3_4). Minden bizonnyal valahol a nép előtt mondotta Keresz-
telő János a maga ítéletét, a mely tudomására jutott Heródesnek 
s elfogatta az igazmondásért, mint a hogy ma is elfogatják azokat, 
akik a hatalomnak nem tetsző véleményt nyilvánítanak. 

Volt-e oka Keresztelő Jánosnak elitélőleg nyilatkozni? . . . 
Ε kérdést csak azért vetjük fel, mert sokan igy gondolkoznak, 
hogy a mint a sokaság csak titkon becsmérelte a Heródesek 
gyalázatosságait, úgy Keresztelő János is megelégedhetett volna 
a bizalmas nyilatkozattal. Ez a felfogás sértő annak a prófétának 
személyére nézve, a ki szembeszállt az egész korral, a melyben 
élt s a mely korban a Heródesek ellen nyilatkozni a legfőbb 
kötelesség volt. Csak titokban, négy szem közt ítélkezni s mon-
dani igazságot nem a Keresztelő Jánosok dolga! 

S kinek volt oka a bosszúállásra, a gyűlöletre, a vérontásra, 
Heródes Antipásnak-e, vagy pedig Heródiásnak? Ez a kérdés 
már fontosabb, mert az evangéliomi tudósításokból mindkét 
egyénnek, t. i. Heródesnek is és Heródiásnak is a bosszúállási 
törekvése is nyilván kitűnik. 
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Ugyanis Máté idézett helyéből Heródes bosszúállásra irányuló 
törekvése olvasható ki, ellenben magának a fej vételnek kívánása 
Máténál is, Márknál is a Heródiás gonosz lelkének gyümölcse s 
e mellett Márknál a 6,19-ben ez is olvasható: „ólálkodik vala 
Heródiás János után és igyekezik vala őt megölni" — a mi azt 
bizonyítja, hogy az asszonynak volt mindenek fölött az a törek-
vése, hogy az igazság embere elvesszen. Sőt e ponton még az is 
szembeötlik, hogy Heródes Antipás félt a prófétától, mert a Márk 
6, eo-ban ezt o lvassuk : „'Ηρώδης έφοβείτο τόν Ίωάννην, είδώς, αυτόν 
άνδρα δίκαιον και άγιον και συνετήρει αυτόν. Και άκουσας αντοϋ, 
πολλά εποίει v.ai ήδέως αυτόν ψ.ονε" de a mely félelem mel le t t 
nincs ott a föltétlen harag s gyűlölet is, hiszen örömest is hallgatta, 
sőt némely dolgot egyenesen a János intésére cselekedett. 

A fejedelem tehát talán nem is akarta a próféta halálát, a 
minek bizonysága az is, hogy a fejvétel kéréskor „igen meg-
szomorodott vala" (Márk 6, ?fi) s csak azért egyezett bele, mert 
„megesküdött" s mert a vendégségben jelenlévők előtt nem akarta 
„megvetni" Salome kérését. Olyan két ok ez, a mely bizonyos 
körülmények között mentség is lehetne, ha a vér átkot nem 
kiáltana annak fejére, akinek hatalma volt az ártatlant megöletni! 

De lássuk magát a nagy tragédiát, a melyben az igazság 
bajnokának feje gurul le törzsökéről a parancsszóra munkálkodó 
hóhér keze által. 

Mindkét leírást adom teljességében, a mint Máté és Márk 
írásában olvasható, még pedig egymás mellé állított alakban, 
hogy az olvasó a különbséget hadd lássa s a megegyezésből hadd 
állapítsa meg a szomorú s véres történet igazságát, a mely 
Macherus várában folyt le Pereában, amely várat még Nagy 
Heródes erősített meg, aztán Cäcilius Bassus rontott le s most 
nem egyéb, mint rom Kallirhoe és Arnon közölt 1158 méter 
magasságban a holt-tenger színe felett. 

A tragédia leírása imé igy van, még pedig az eredeti 
szövegben: 

Máté 14. rész. 
6. Γενεσίων δέ αγομένων τον 

Ήρώδου, ώρχήσατο ή ΰιγάτηρ της 
Ήρωδιάδος εν τω μέσω -/.αϊ ήρεσε 
τω 1Ηρώδη. 

7. ό&εν με& όρκου ώμολόγησεν 
αύτη δούναι ο εάν αιτήσηται. 

8. Ή δε, προβιβασ&είσα υπό 
της μητρός αυτής, ζΐός μοι, φησίν, 
ώδε επί πίναν.ι την κεφαλήν Ιωάν-
νου τον βαπτιστοϋ. 

Márk 6. rész. 

21 γενομένης ημέρας 
ευκαίρου, 'ότι 'Ηρώδης τοίς γενε-
σίοις αΰτον δε'ιπνον εποίει τοίς 
μεγιστασιν αντοϋ και τοις χιλιά-
ργ^οις και τοΊς πρώτοις της 
Γαλιλαίας, 

22. και είσελ&ούσης της 
ϋυγατρυς αυτής της Ήρωδιάδος, 
και όρχησαμένης, και αρεσάσης τω 
Ήρώόη και το'ις συνανακειμένοις, 
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9. καί ελνπή&η όβασιλενς, δια 
δε τους ορ/.ους και τους σνναγα-
κει μένους εκέλενσε δοΰήναι. 

10. κ öt πέμψας άπεκεφάλισε 
τον Ίωάννην εν τη φυλα/.ή. 

11. καί ηνέχ&η j'j κεφαλή αυτόν 
επί πινάκι, και έδό&η τω ν.ορα-
σίω ν.αι ηνεγκε τή μητρί αυτής. 

12. καί προσελ&όντες οί μαχη-
τοί αυτού ήραν το σώμα, καί 
έ&αψαν αντο και ίλ&ότες όπήγ-
γειλαν τω Ιησού. 

είπεν ό βασιλεύς τώ κορασίω, 
Αΐτησόν με υ εάν ΰελης, ν.αι δώσω 
σοι. 

23. Υ.αί ωμοσεν αντη, "Οτι ο 
εαν με αίτάστ]ς, δώρωσοι, εως 
ήμίσους της βασιλείας μον. 

24. Ή δε εξελ&ονσα είπε τη 
μητρί αυτής, Τί αϊτήσομαι; ή δέ 
είπε, Την κεφαλήν Ιωάννου τον 
βαπτίστου. 

25. καί εΙσελ9οϋσα έν&εως 
μετά σπονδής προς τόν βασιλέα, 
íj'τήσατο λέγουσα, Θέλω ίνα μοι 
οψς εξαντης επί ιιίνακι την 
κεφαλήν 'Ιωάννου του βαπτιστοϋ. 

26. καί περίλυπος γενόμενος 
ό βασιλεύς, διό τους ορκους καί 
τους συνανακειμένους ονχ ή&έλησεν 
αυτήν ad-ετήσαι. 

27. καί ευθέως άποστείλας δ 
βασιλεύς σπεκουλάτωρα επέταξεν 
ένεχ&ήναι την κεφαλήν αντον. 

28. ο δε άπελ&ών απεκεφάλισεν 
αυτόν έν τι] φυλακή καί ι νεγν.ε 
την κεφαλήν αντον επί πινάκι, 
καί εδωκεν αυτήν τω κοραυίψ και 
το κοράσιον εδωκεν αυτήν τι] μητρί 
αντής. 

29. καί άκούσαντες οι μα&ηταί 
αντοΰ ήλ&ον, καί ήραν το πτώμα 
αϊτού, και έτηκαν αυτό εν μνημείω. 

Magyar fordításban pedig igy hangzik e szöveg: 

6. Mikor Heródesnek szüle-
tése napját t a r to t ták : a Heró-
diás leánya táncolt előttük és 
Heródesnek tetszett. 

7. úgy, hogy esküvel igér te : 
mindent megad neki, amit kér . 

8. A leány pedig anyja t a n á -
csára ezt mondá : hozasd ide 
nekem egy tálban a Keresz-
telő János fejét. 

9. És elszomorodott a király, 

21. Alkalmas időben, a mikor 
Heródes születés napján vacso-
rát adot t főembereinek, tisztjei-
nek és Galilea első embereinek: 

22. imé belépett a m a Heró-
diás leánya és táncolván: tetszett 
Heródesnek és az ünneplőknek 
s a király igy szólt a l eánynak: 
Kérj tőlem, amit akarsz, és én 
megadom neked. 

23. Sőt meg is esküdött neki: 
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de mert megesküdött s mert 
ünneplők voltak: parancsolá, 
hogy hozzák elő. 

10. És elküldvén : lefejezték 
Jánost a börtönben. 
11. v. és előhozták fejét egy 
tálban, odaadták a leánynak s 
ő átnyújtá anyjának. 

12. A János tanítványai 
pedig eljővén, elvivék testét, elte-
mették azt s elmenvén, tudtára 
adták Jézusnak. 

Bármit kérsz is, megadom neked, 
ha mindjárt országom felét is. 

24. A leány pedig kimenvén, 
mondá anyjának: Mit kér jek? 
Anyja pedig mondá: A Keresz-
telő János fejét! 

25. És a leány rögtön sietve 
bement a királyhoz, kérte, mond-
ván: Azt akarom, hogy mind-
járt hozasd el egy tálban a 
Keresztelő János fejét. 

26. És a király igen szo-
morú lett, de mert megeskü-
dött s mert ünneplők voltak 
jelen: nem akarta a leányt meg-
vetni. 

27. És a király rögtön elküld-
vén a hóhért, parancsolta, hogy 
hozza el János fejét. Az azért 
elmenvén, lefejezte Jánost a 
tömlöcben. 

28. És elhozta a János fejét 
egy tálban, adta azt a leánynak 
s a leány átnyújtotta anyjának. 

29. És a János tanítványai 
meghallván ezt, elmentek és el-
vitték a János testét és eltemet-
ték koporsóba 

Egyszerű, keresetlen, de tiszta és világos előadás mindkettő, 
amelyek egyöntetűen tárják fel azt az óriási erkölcsi sülyedést, 
amelyben a kornak szereplő emberei fetrengtek, mint romlott-
sággal megvertek. S a megegyezés ereje sokkal nagyobb, mint az 
itt-ott jelentkező eltérés a szavakban és kifejezésekben, amely 
eltérésnek sem a dolog lényegére, sem a történeti igazságra, sem 
az egész eseménynek lefolyására s végbemenésére nincs semmi-
némű befolyása. 

De mégis! Van egy pont, amelynél nem is a két szöveg 
között, hanem a Josephus túdósitása s a két szöveg előadása 
között van lényegbeli eltérés. Az eltérés a Máté 14, 16 és a 
Márk 6,2 8-ban levő „ν.ορασιον" szónak a jelentése s a Josephus 
Antiquitates cimű iratának 18 könyvében foglalt amaz előadás 
között van, amely szerint Salome vagy férjes vagy már özvegy nő 
volt, holott a ,,γ.ορασιον" = ifjú leány. Ε lényeges eltérésre, való 
útalásom azt célozza, hogy a Josephus állításának igazsága esetén: 
az anya és leány egy húron pendülök s a leánynak „sietős" mene-
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tele az anyai parancs után, a mohó vágyat jelenti, amely a két 
némber erkölcsi rosszaságának vérszomjúhozásában nyilatkozott 
meg. Anya és leány egyaránt gonosz s a női szörnyetegek örök 
példái, akikkel úgy számolunk le, mint a bocsánatot soha nem 
nyerőkkel. Ha pedig az evangéliomi előadások az igazak s Salome 
ifjú leány vala: mintha részvét is támadna lelkünkben a szeren-
csétlen leány iránt, akitazanyaiszívnek gonoszsága ily irtózatos bűnbe 
vitt bele! . . . S mintha menteni is tudnók a gyáva, afélénk, a 
gyönge leányt, aki a parancsnak hódol, talán szíve ellenére . . . 

Ez azonban már lélektani elmélkedés és kutatgatás, amely-
nek szélesebb teret engedni talán időszerű is, amikor az ú. n. 
Salome kérdés ináé napirenden van a Wilde-féle „Salome"1) cimű 
szinmű nyomán, s midőn, amint egy magyar iró — Szini Gyula — 
mondja: „a judaeai hercegkisasszony" ihletést adva „Flaubert, 
Massenet, Aubrey Beardsley, Strausz és Klinger"-nek, valósággal 
„második renaissanceát ünnepli a modern művészetben." 

Ám a csábításnak, a kor, illetőleg időszerű kérdés tárgyalásába 
belemenni, nem leszek rabjává, megelégszem csupán annyival, 
hogy a felelősséget saját erkölcsi felfogásom szerint állapítom meg, 
amely Heródes Antipast, Heródiást és Salomét egyenlően osztoz-
tatja az igazság prófétájának vértanúi halálra juttatásában, nem 
engedvén megtévesztetni magamat sem azzal, hogy Heródes 
gyönge, félénk s ingadozó vala — Josephus —, — sem azzal, hogy 
Heródiást az evangyélisták menthetetlennek tüntetik fel, — sem 
azzal, hogy Salome csak parancsnak engedelmeskedett. A történeti 
tény Heródes Antipas, Heródiás és Salome nevéhez fűződik s a 
felelősség fokozatos megállapítása az erkölcsi ítélőszék előtt nem 
olyan jelentős, mint a világi bíróság körében. A szomorú, a komor 
valóság az, hogy ez a három történeti személy ölte, ölette meg 
az igazság prófétáját s e három személyhez társulnak az idők 
folyamán többé-kevésbbé mindazok, akik az igazságnak ellenségei, 
akik az igazság keresést is gyűlölik s az erkölcsi tisztaságnak és 
meggyőződésnek mindenképen útját állják, akik kővel dobálják 
meg s hamis ítélettel ítélik meg a nekik nem tetsző véleményt 
nyilvánítókat s így támasztják fel az átok alatt nyugvó Heróde-
seket, Heródiásokat és Salomekat, hogy mindnyájukat ismét átok 
temesse el az igazság országának bekövetkezésekor. Mert a prófé-
tákat, az igazság barátait s bátor hirdetőit ma is csöndben, titok-
ban temetik el, mint Keresztelő Jánost az ő tanítványai s halálá-
nak hírére az igazság fényes napja is mintha más futást kezdene, 
mint a Krisztus elment a pusztába magánosan . . . (Máté 14, l3.) 
De aztán jön a jobb idő, a kedvezőbb alakúlás és az agyonköve-
zettek épen a Heródesek előtt lesznek feltámadottakká s azokat fogják 
félelemmel elteltekké tenni az igazság dicsőségére s örök diadalára. 

* * 

') Méltó a mélyebb boncolásra az erkölcs szempontjából is. 
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A machérusi várban lefolyt véres eseménynyel befejeződött 
a Keresztelő János földi pályafutása. Levágott fő a pont az élet-
határon s megdicsőített személy, Krisztus által felmagasztalt pró-
féta alakja tündöklik felénk a múltnak messze távolából. 

Az utolsó próféta ajkai is elnémúltak, de az igazság nem 
halt meg vele, sőt épen az általa tört úton, egyengetett ösvényen 
haladt s a Krisztus örök életet adó igéiben nyilatkozott meg s 
érvényesül ma is ellenállhatatlanúl mindazoknál, akik az igazságot 
nem öldöklik, hanem magukhoz ölelik. S mert igy van: teljes 
igazságként hirdethetjük a Jézussal: „nincs nála nagyobb az asszo-
nyoktól születettek között" s mert a Jézus nyilatkozata ily magasra 
helyezi őt, elfogadhatjuk Köhlernek ezt a véleményét, amelyet 
végső tételként hangoztat Keresztelő Jánosról: „nekünk keresz-
tyéneknek a Jézus ítélete nyomán több Keresztelő János, mint 
próféta; mert a Messiás úttörője s a legszentebb hivatás betöltője 
mindazok között, akik az Istennek szolgái voltak őt megelőzőleg 
is. Keresztelő János ránk nézve ma is az Urnák útegyengetője, 
bünbánat-prédikátor, akinek komoly beszéde ma is mindenkor 
megrázza szivünket s ő a példánykép a szigorú önmegtartózta-
tásban s a megvesztegethetlen, hajthatatlan szilárdságban. De 
egyszersmind ő az intő példa arra is, hogy aki a legkisebb az 
Istenországában, az is nagyobb ő nála",1) mert aki a Krisztusnak 
csak úttörője, ösvény egyengetője s nem jár nyomában . . . az 
nincs az Istennek országában! 

Vonzó személy, tiszteletreméltó történeti alak, akinek emlé-
két az igazság örökzöld koszorúja ékesíti s csak a Krisztus köve-
tésének hiánya látszik rajta, de e hiánynyal az igaz próféta, az 
igaz Keresztelő János ! 

Dr. Tüdős István. 

») i. m. 179. 



A pietismus paedagogikája. 
— Kiváló tekintettel a magyar pietista nevelőkre. — 

2. F r a n c k e k ö z é p i s k o l á i . 

Franckenak az ő elemi iskolái oly jó hírnevet szereztek, 
hogy előkelő nemes családok is tőle kértek nevelőket. S mivel 
nem tudott elég házi tanítót adni, azért azt tanácsolta a szülők-
nek, hogy küldjék gyermekeiket hozzá Glauchába s ő majd gon-
doskodik fiatal nevelőkről, akik a mellett hogy tanulnak, egyszers-
mind tanítani is fognak az ő utasítása szerint. Az előkelő, nemes 
ifjak nagy számmal gyülekeztek Francke köré. Eleinte magán 
családoknál voltak elhelyezve ötével-hatával, egy-egy theologus 
felügyelete alatt, 1700-ben az árvaházban kaptak helyet, 1713-ban 
pedig külön helyiség épült számukra. Igy keletkezett 1695 óta 
a paedagogium, mint nemes és vagyonos ifjak nevelőintézete 
bennlakással egybekötve. Ez intézetnek a porosz király, I. Frigyes 
1702-ben külön szabadalmat s paedagogium regium nevet adott. 
Ebben a tanítás a mai középiskolainak volt megfelelő, a gyerme-
keket rendszerint 10 éves korukban hozták ide. A paedagogium 
első inspectora Freylinghausen volt, Francke jobbkeze s 1715 óta 
veje. Francke e nevelő intézettel a németektől annyira kedvelt 
nemesi iskolákat (Ritterakademie) akarta pótolni és részben utá-
nozni. Kiváló gondot fordítottak a francia nyelvre és az előkelők 
körében otthonos illemszabályokra. Az intézetnek igen jó hírneve 
volt. Jeles növendékei között ott volt Zinzendorf gróf is. S az 
egész vállalat jól jövedelmezett. A gróf úrfiak tandijaiból elég 
fedezet került a szegény árvák és koldus gyermekek eltar-
tására is. 

Másik középiskolája volt Franckenak a latin iskola, pár-
huzamos intézet a paedagogium mellett, polgári családok fiai és 
az árvaház tehetségesebb növendékei számára. Voltak ugyanis 
polgári családok is, kik fiaikat az elemiek elvégzése után to-
vább taníttatni és a tudományos pályára szerették volna elő-
készíttetni. Ezek számára alapitá Francke 1699 a latin iskolát. 
Paedagogiai szempontból nem helyeselhetjük, hogy a tanulókat 
vagyoni és társadalmi állásuk szerint igy elkülönítették. Elvileg 
Francke sem helyeselte. De számolnia kellett korának előité-
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leteivel. Tudta jól, hogy az a német gróf és főnemes nem szívesen 
adja gyermekét egyszerű polgárok, iparosok, kereskedők fiai, 
vagy épen árvaházi növendékek közé. Látta a példát, hogy a 
jezsuiták mily vonzerőt gyakorolnak a hiúságnak hízelgő nemesi 
konviktusaikkal. (És vájjon a felvilágosult, szabadelvű XX. század 
is nem találta-e itt épségben a gazdagok és nemesek külön 
nevelőintézeteit.) Tehát neki is engednie kellett. Külsőleg külön 
választotta a magasabb körök gyermekeit, jobb szállást, jobb 
ebédet kaptak kellő pénzért; de azok is ugyanazon iskolai tör-
vények alatt állottak, a tanító, mikor tanított, nem ismert 
urat és junkert, igazi keresztyén szellem uralkodott a paedago-
giumban is és naponként hallották: mindnyájan egy vagytok 
a Jézus Krisztusban. Az oly szülőket, kik az iskolai törvények 
alól való kivételt kívántak, maga Francke kérte, hogy ne vigyék 
hozzá gyermekeiket. 

Ε polgári latin középiskolának is sok volt a növendéke. 
1706-ban már 22 tanitó nevelt benne 219 növendéket. Az árva-
házi főépület elkészülte után e latin iskolát ennek első emeletén 
helyezték el és mai nap is ott van. (Die Franckeschen Stiftungen 
Halle 1901. 7. 1.). Igen korán rendezett be Francke e polgári 
gymnasium mellett is internátust, melyben egyszerűbb volt a 
szállás és élelmezés, mint a paedagogiumban, de a díjak is mér-
sékeltebbek. A tanulmányi rendszer, a tantárgyak és a tanmód 
ugyanaz volt, mint a paedagogiumban. Csupán a francia nyelv 
tanítása maradt el és egyes mechanicus foglalkozások, melyeknek 
költséges volta sem engedte már, hogy szegény ifjak is részt vegye-
nek bennök. 

A reáliskola csak tervezetben volt meg Francke középiskolái 
között. Ilyent még az ő bámulatos alkotó szelleme sem tudott 
külön intézet alakjában létesíteni. De 1698. évi értesítője (Ent-
wurf der gesammten Anstalten) szerint tervezett valamely a mai 
reáliskolához hasonlítható intézetet is. Az 5-ik pont igy szól 
róla: „Egy külön paedagogium oly gyermekek számára, akiket 
csak irásra, számolásra, latinra, franciára és gazdálkodásra okta-
tunk és akik a studiumot nem folytatják, hanem előkelő urak 
szolgálatára, titkári állásra, kereskedésre, jószágigazgatásra és más 
hasznos mesterségekre fognak alkalmaztatni." 

Már az a kor, melyben Francke élt. szükségképen a reál-
iskola gondolatára vezetett. Közvetlen előtte Comenius egyengette 
hozzá az utat. A XVII. század utolsó és a XVIII. század első 
évtizedei éppen úgy a találmányok és felfedezések korának nevez-
hetők, mint a XIX. század. Ε korban éltek Newton, Bayle, Har-
vey, Leibnitz, Glauber, Brand, Stahl stb. Csillagvizsgáló tornyok 
épültek, vegyészettel (még a régi divatú alchymiával is) foglal-
koztak, egyszerű polgárok is üres óráikban physikai kísérletekben 
kerestek hasznos szórakozást. Nagyobbszerü iparvállalatok, taka-
rékpénztárak, bankok keletkeztek. Tudományos egyleteket és folyó-
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iratokat alapítottak. 1682-ben indult meg az Acta Eruditorum, 
melyben a tudomány legújabb vívmányait tették közzé. A nagy 
elméket elfogta a felfedezések vágya és szakkörükön kívül eső 
dolgokkal is kísérleteztek. Igy pl. Leibnitz egy számoló gépet fede-
zett fel s a hajózást és a zsebórákat is tökéletesíteni akarta. 
(Schmidt, i. m. I1L 495.) 

Ez az irányzat, mely a tudományt igy közvetlenül az élet 
szolgálatába állította, otthonos volt a hallei egyetemen is. Itt mű-
ködtek: Stahl, a kitűnő vegyész Hoffmann, a jeles orvos. Keresett 
férfiú volt Richter, az árvaház orvosa is. Francke ezekkel köz-
vetlen érintkezésben, másokkal pedig, mint pl. a jeles Tschirhausen 
mathematikussal, a gyújtó tükör felfedezőjével levelezésben állott. 
Igy nem esetleges dolog az, hogy intézetében a reális tárgyakra 
kiváló gondot fordított, sőt oly tanintézetre is gondolt, mely 
közvetlen a gyakorlati élet szolgálatában álljon. 

Vitás Franckenek a nála hat évvel ifjabb, hallei születésű 
Semler Kristófhoz, az első reáliskola alapitójához való viszonya. 
Krämer, az ujabb árvaházi igazgatók egyike (1853—1878), Francke 
jeles életirója, azt állítja, hogy a két egykorú és egy helyen mű-
ködő paedagogus között szorosabb összeköttetés nem volt. Ez 
azonban hihetetlen. Semler szintén tanított a hallei egyetemen, 
egy ideig Francke iskoláiban inspector volt, majd hallei lelkész, 
aki még Francke életében készítette az árvaház birtokában levő 
astronomiai modelleket. Semler már 1706. készité el egy reáliskola 
tervét és „non scholae sed vitae discendum" jelszóval meg is 
nyitotta Halléban 1739 a tőle elsőben így nevezett reáliskolát. 
Kétségtelen, hogy reá. mint árvaházi inspectorra (1699-ben) s a 
mesternél ifjabb férfiura Francke nevelési iránya hatással volt. 
Bizonyítja ezt Hecker János példája is, ki szintén Francke inté-
zeteiből került ki s mint berlini lelkész előbb ingyenes iskolát, 
1746 pedig a második, nagyobb jelentőségre jutott reáliskolát 
alapította, mely királyi megerősítéssel működött. Igy a reáliskola 
keletkezése nem esetlegesen esik össze a pietismus korával, ha-
nem annak első alapitói valósággal Francke és a hallei iskoláknak 
befolyása alatt állottak s a pietismus méltán sorozhatja érdemei 
közé a reáliskola megalapítását is. 

Az alakulás külső története után lássuk már most Francke 
középiskoláinak belső szervezetét is. Kifejezett, feladata volt a 
paedagogiumnak és a latin iskolának is, hogy az ifjakat 1. igaz 
kegyességre, 2. a szükséges tudományokra, 3. a szónoklatban való 
jártasságra és 4. a külső illedelmi szokásokra nevelje, mert ezek-
től függ az ifjúságnak ideig és örökké tartó boldogsága. Ε fela-
datokhoz képest válogatta meg Francke a tantárgyakat és az egész 
nevelési eljárást. 

Különös figyelmet érdemel Franckenak középiskolai osztály-
rendszere. Ebben lényegesen eltér Comeniustól, ki a mai rend-
szernek vetette meg alapját, midőn a tanulókat életkoruk szerint 
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sorozta bizonyos számú (hat) osztályba és megszabta mindegyik 
osztály tananyagát. Francke nem kívánta s nem tartotta célszerű-
nek, hogy az egykorú tanulók egy osztályban mindnyájan ugyan-
azon kötelező tantárgyakat tanulják közösen a megszabott terje-
delemben. Ő az egyes tantárgyak anyagát nem egymáshoz kötve, 
hanem egymástól teljesen függetlenül osztotta be fokozatosan a 
mennyiség és az elsajátítás nehézsége szerint 3—5 u. n. szakosz-
tály csoportba, melyek közül az első, a príma volt a felső, leg-
nehezebb osztály, a többi fokozatosan könnyebb. Ily beosztással 
az egyes tanuló számára mindegyik tantárgyból annak a szak-
osztálynak az anyaga volt kijelölve, a melyre őt tehetsége és 
szorgalma képesítette. Lehető volt tehát, hogy pl. ugyanaz a tanuló, 
aki vallástanból a prima tananyagot tanulta, számtanból csak a 
secunda vagy tertia szakosztály növendékei közé tartozott. Leg-
magasabb osztálya volt a középiskolának a classis selecta, mely 
közvetlenül vezetett át az egyetemre. Azt az űrt akarta Francke 
ezzel igen bölcsen pótolni, mely a középiskola és az egyetem 
között mindig, ma is megvan. Tehát a későbbi lyceumnak meg-
felelő osztály volt ez. 

Ε szakosztályrendszer megkönnyítette a tanítást az által, 
hogy az egyes tárgyakat egyenlő képzettségű tanulók hallgatták. 
Előmozdította e rendszer az egyéni tehetségek érvényesülését, a 
mennyiben a jelesek kedvelt tantárgyaikban gyorsan haladhattak 
előre a félévi vizsgák és áthelyezések alkalmával. De épen ez az 
egyoldalú gyors haladás megakadályozta a szellemi erők egyen-
letes, harmonikus fejlesztését, útját állta az általános műveltség 
megszerzésének, lehetetlenné tette a tantárgyak közt szükséges 
kölcsönös vonatkoztatásokat, s elbizakodottá tett egyes tanulókat, 
kik valamely tárgyból kitűntek, a többieket meg elhanyagolták. 
Azért a modern paedagogia ezt a szakosztály rendszert nem te-
hette magáévá. Ellenkezik ez a középiskola nevelési feladatával. 
Később a hallei iskolában is elhagyták. 

Ily osztály rendszer mellett az árvaházi középiskoláknak 
következő tantárgyai voltak: 

1. Vallástan, melyet naponként egy órán négy szakosztályra 
felosztva tárgyaltak. Az alsó vagyis 4-dik osztály Luther kis ká-
téját és Freylinghausen „Az üdv rendje" cimű kátészerű kis köny-
vecskéjét ; a 3-dik osztály a paedagogium által kiadott hittani kézi 
könyvecskéből a hitcikkeket tanulta és a kátét ismételte ; a 2-ik 
osztálynak bibliaismertetés volt a tantárgya, az ó- és újszövetségi 
könyvek keletkezési történetét, célját, tartalmát, szerzőjét tanulták 
megismerni; az 1-ső osztály Freylinghausen „Compendium theo-
logiae" (magyar fordításban kiadta Bél Mátyás, Halle 1713) és 
„Grundlegung der Theologie" cimű kézi könyvei alapján az eddigi-
eket részletesebben és rendszeres egészbe összefoglalva tanulta. 
A classis selecta a különböző hitfelekezetek és eretnekségek törté-
netét és hittani eltéréseit ismerte meg diktálás és magyarázat utján. 
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Utasítást nyertek arra nézve is, hogy mint verjék vissza az atheisták, 
deisták és más hitetlen szabadgondolkodók mind jobban szaporodó 
támadásait. De Spener szellemében itt is azt az intést vették, 
hogy ne lelki kevélységgel és gyűlölettel, hanem szelídséggel és 
szeretettel vitatkozzanak a tévedőkkel. 

A vallásoktatást azzal is kibővítették, hogy a többi tantárgyak 
körébe is bele vonták. Igy a nyelvek tanításánál a bibliát eredeti 
héber és görög nyelven s latin fordításban is olvasták. A földrajz-
ban Palaestinára kiváló gondot fordítottak. A világtörténetnek pedig 
egész első felét a szent történetek foglalták le. 

A katekizációkban és az isteni tiszteleteken a paedagogium 
és latin iskola növendékei épen úgy részt vettek, mint az elemi 
iskolások. Este, reggel szobáikban is áhitatossági órákat tartottak. 
Ebéd felett vallási tárgyakat vetettek fel előttük s ilyenről beszél-
gettek. Minden szombaton délután még egy külön paraenetikus 
órájuk volt, melyet az inspector tartott. Ugyan e napon este pedig 
énekóra, vallásos előadással, melyet Freylinghausen vezetett, s 
melyen a gyülekezet tagjai is megjelentek, a mennyire a helyiség 
engedte. Ez az óra a Spener-féle collegia pietatis utánzatának 
tekinthető. 

A középiskolákban már az akroamatikus közlő tanalakot is 
használták a vallásoktatásnál mind jobban, de egynegyed órai 
előadás után nyomban kérdezgetéssel kutatta a tanító, hogy mennyit 
sajátítottak el a tanulók. 

2. A nyelvek tanítása. 
a) A latin nyelvre naponként 4 órát, tehát e tárgyra szen-

teltek legtöbb időt. A középiskola Glauchában is igazi latin 
iskola. Alaptalan egyes neveléstörténet-irók vádja, hogy a pietisták 
a klasszikus nyelveket elhanyagolták. Csak a népiskolából küszö-
bölték ki a latint, a mit igen helyesen cselekedtek. Ennek tan-
anyagát eredetileg öt szakosztályba osztották. Később a secunda 
anyagát ismét két részre választották szét. S mivel a selecta is 
kiválólag a latin irodalommal foglalkozott, azért összesen 7 osz-
tálya volt a latin nyelvnek. 

Francke méltán tiltakozik ama sok helyen még ma is szokás-
ban levő módszer ellen, mely szerint idegen nyelvek tanításánál 
a nyelvtani szabályokat is az illető idegen nyelven tanulták. Sze-
rinte viszás dolog az, hogy a német fiu a latin nyelvet, melyet 
még nem ért, latin nyelven sok műkifejezéssel és nehéz meghatá-
rozásokkal tele tömött szabályokból tanulja. Cellarius és Lange 
haliéi egyetemi tanárok nyelvtanát és szótárait használták. 

Főcél volt a folyékony latin előadás élőszóban és írásban, 
a mint a latin iskolák általában a protestánsoknál és a jezsuiták-
nál egyaránt erre törekedtek. A fellépő realismus csak lassanként 
és nehezen tudta a latint szűkebb térre szorítani. A mondott 
célból szavakat, emlékeztető verseket, phrasisokat tanultak. A rög-
tönzött és házi stylus gyakorlatokban kifogyhatatlanok voltak. 

Theol. Szaklap. V. ért. i t 
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Cicerót utánozva latin leveleket irtak, verseket is faragtak és dis-
putatiokat tartottak. Sőt megvolt még itt is az a szokás, hogy a 
tanulóknak latin órákon s máskor is egymással való érintkezésük-
ben latinul kellett beszélniök. A ki e szabály ellen vétett, az 
zsebpénzéből fél fillér bírságot fizetett. De a latin beszéd miatt 
nem kémkedtek egymásra úgy, mint a jezsuitáknál. A felső osztá-
lyokban a tanító már latin nyelven adott elő. 

A mi olvasmányaikat illeti, ezek közt a keresztyén latin 
írókat, különösen Prudentiust nagyon kitüntették. Egyszer Francke 
távollétében versengés támadt az árvaházi tanítók közt a felett, 
hogy lehet-e a pogány Cicerót keresztyén iskolákban olvasni vagy 
nem. De Francke haza érkezve rehabilitálta Cicerót és véget vetett 
a vitának. Mellette Terentius s különösen a történetírók: Cornelius 
Nepos, Julius Caesar, Livius, Sallustius, a szónokok közül Quinti-
lianus és több másodrangú latin író is szerepel. Virgiliust és 
Ovidiust, a kiket Luther nagyra becsült, nem olvasták. Olvastak 
egy Lipcsében megjelent latin nyelvű hírlapot is, nem a legújabb 
hirek kedvéért, hanem hogy a mindennapi dolgoknak és az ujabb 
találmányoknak latin neveit is megismerjék s földrajzi és történeti 
ismereteiket felelevenítsék. 

b) A görög nyelvet 3 szakosztályba különítve naponként egy 
órán tanulták. Weiler és Girberti nyelvtanát használták. Feltűnő 
Melanchton grammatikájának a mellőzése. Később maga az árva-
ház adott ki egy görög nyelvtant. Egyes görög irók mellett főcél 
volt az újszövetségnek eredeti nyelven való olvasása. Mihelyt a 
tanulók a görög betűket megismerték, Máté evangéliumát vagy 
János apostol három levelét olvasták. A tanító szórói-szóra fordí-
tott s az osztály utána mondotta. De az igy nyert szóbőséget 
rendszeres nyelvtani ismeretekkel is kiegészítették. A második 
osztályban már az egész uj szövetséget olvasták futólagosan. De-
mosthenes és Plutarchos mellett itt is szerepelnek olvasmányaik 
között másodrendű görög irók is. 

c) A héber nyelv nem volt ugyan kötelező a paedagogium-
beli nemes ifjúkra nézve, de Francke igen melegen ajánlotta 
ezeknek is. Illő — úgymond — hogy a keresztyének sok más 
kevésbbé szükséges dolgok mellett ezt is megtanulják és nagy 
épülésükre fog szolgálni, ha az ó-szövetséget eredeti nyelven 
olvashatják. Hogy a papi pályára készülő ifjaknak tanulniok 
kellett e nyelvet, az természetes volt. Ezzel is 3 osztályban eleinte 
napi 2, utóbb heti 2 órában foglalkoztak. A módszer ugyan az 
volt, mint a görög nyelvnél. A 3-ik osztály a Genesis első négy 
fejezetét olvasta, ta 2-ik osztály Mózes könyveit teljes egészükben, 
az első osztály egyéb történeti, költői és prófétai könyveket. 

d) A francia nyelvet csupán a paedagogium növendékei 
napi 2 órán, a selectát is bele számítva 4 szakosztályban tanul-
ták. A német tanitó mellett, ki a nyelvtant adta elő, francia 
születésű nyelvmesterük is volt, ki társalgási órákat adott és a 
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helyes hangsúlyozást ismertette meg a tanulókkal. Nagy túlzás 
és a szent tárgyhoz nem illő eljárás volt, hogy német fiuk francia 
fordításban is a bibliát olvasták és szent történeteket kellett 
francia nyelven elmondaniok. Azok a nehézségek, melyeket a 
nyelv okozott, unottá és ellenszenvessé tették a szent tárgyat is. 
Olvastak Francke által megválogatott francia szerzőket és francia 
hírlapokat. A francia levélírásban és szónoklatban is gyakorolták 
magukat. Tervbe vette Francke az olasz és angol nyelv tanítását 
is, de ezeket kénytelen volt utóbb elejteni. 

e) A németre, mint anyanyelvre már nem jutott annyi idő, 
mint az idegen nyelvekre. De a többi latin iskolákhoz képest 
mégis nagy volt a haladás e téren is. A pietismus kiváló érdeme, 
hogy az anyanyelvnek helyet biztosított a középiskolában is. Az 
előadás nyelve egy-két felsőbb osztályt kivéve német volt. Heten-
ként egy órában német leveleket irtak egy külön könyvecskében 
közölt minták szerint és később szabadon a tanító által élőszóval 
közölt themáról. A levélírás külső formáira is igen sokat adtak. 
A helyesírás szabályait két hetenként egy órán az u. n. ortho-
graphicum collegiumban tanulták. S az anyanyelv tanulására szol-
gált különösen a német oratoria vagy stylus germanicus osztálya, 
melyet egy féléven át heti egy órában végeztek el. Csak azok 
vehettek ebben részt, akik már földrajzot és történelmet tanultak, 
mert helyesen mondja Francke, hogy írásműveket készíteni reális 
ismeretek nélkül nem lehet. Ez osztályban német szónoki beszé-
dek készítésében gyakorolták magukat. A szónoklattan szabályai 
rövid vázlatos és táblázatos könyvecskékbe voltak összefoglalva. 
A beszédeket részint az osztályban, részint pedig a félévi nyilvános 
exercitium oratorium alkalmával mondták el. A német költé-
szettel is foglalkoztak s a classis selecta latin költeményeket 
versben fordított németre. Mind ez mai mérték szerint kevés, de 
a XVII. század végén, a latin nyelv uralkodása korában igen sok 
volt a középiskolában. 

3. Történeti tárgyak. 
a) A földrajz tanítása megelőzte a történetét és mindig 

szemléltetve, térképek használatával történt. Ilübner János ham-
burgi igazgatónak „Kurze Fragen aus der alten und neuen Geo-
graphie" c. 36 kiadást ért kézi könyvét s ugyanannak „Atlas 
methodicus" c. 18 térképből álló gyűjteményét használták. Leg-
nagyobb gondot fordítottak Palaestina és Németország föld-
rajzára s mindig tekintettel voltak a nyomban következő 
történeti oktatásra is. Az oly országokat, melyek kiváló tör-
téneti események színhelyei voltak, a földrajzban is részlete-
sebben tárgyalták. Az ókori földrajzot történeti sorrend szerint 
adták elő s a mennyi történeti anyagot a bibliából ismertek, azt 
az illető helyeknél ismételték. Elsőben Egyptomot, azután a 
pusztában való vándorlás színhelyét, majd Palaestinát, a 12 törzs 
lakóhelyét, a Palaestina körül fekvő országokat, utóbb az apostolok 

16* 
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missiói útjainak színhelyeit, Kis-Ázsia, Görögország, Itália térképeit 
ismerték meg. A frigyládát, Jeruzsálemet és a templomot képekkel 
szemléltetve ismertették meg tüzetesebben. Németországban a 
politikai beosztást, az egyes kerületek kormányzóit s ezek kapcsán 
a jelesebb családok genealógiáját is a földrajz kapcsán tanulták 
megismerni. A tanító német hírlapból érdekesebb részleteket 
felolvasott s az előforduló helyneveket felkerestette a térképen a 
tanulókkal. Legfontosabbnak tartotta Francke az egyes országok 
földrajzánál a határok, folyamok, országrészek ismeretét s csak 
rövidebben vette azok történeti, politikai, egyházi és természeti 
viszonyait. Ezzel bizonyos schemát és typicus dispositiókat adott, 
melyek ma is megállják helyüket (Schiller H. Gesch. der Paeda-
gogik 206. 1.). A földrajzra fordított idő azonban kevés volt: egy 
féléven át naponként egy óra. 

b) A történetre ugyanannyi időt szenteltek s így nagyon rövidre 
kellett az anyagot összefoglalni, ugy hogy e tárgy sok helyen csak 
nevek és számok jegyzékévé zsugorodott össze. Ezt is szemlél-
tetve, képek segítségével tanulták s a térkép mindig kezükben 
volt, hogy az események színhelyeire nyomban reá mutathassanak. 
Buno János lüneburgi tanár „Idea históriáé universalis" c. kézi 
könyvét Francke épen a hozzá adott képek kedvéért használta. 
Ε képek 7 ivrétü lapon az emberiség történetét Ádámtól 1670-ig 
tüntették fel a kiválóbb személyek, épületek és egyéb emlék 
tárgyak rajzai által századok és évtizedek szerint való csoporto-
sítással. A zsidó nép történetére, a keresztyénség első századaira 
és a legújabb korra fordítottak legtöbb figyelmet. A középiskolai 
történettanítás Francke szerint csak általános bevezetés akar 
lenni a részletes történelemhez (história specialis), melyet az 
egyetemen fog kiki a szükséghez képest bővebben tanulni. 

4. Mennyiségtan. A számtant itt is gyakorlati példákkal 
kezdték, mint a népiskolában. De ezzel nem elégedtek meg. 
Mindennek az okát is tudatták. Francke különösen kiemeli a mat-
hesis alaki képző erejét. Ez tanítsa meg — ugy mond — a növen-
dékeket a dolgok felett gondolkodni, hogy kellő alap és bizonyítás 
nélkül semmit el ne fogadjanak. Ezért használták különösen az 
eromaticus és heuristicus módszert. A számtannak az életben 
való hasznát is mindig kiemelték. Megismertették a használatban 
levő pénznemeket, űr- és sulymértékeket stb. sőt a bibliában 
említett régi mértékekkel is számoltak. — Színt igy tanulták 
méréstanból is a planimetriát, különösen a trigonometriát és a 
stereometriát. S ezt gyakorlatilag is alkalmazták föld méréseknél. 
Kézi könyvül Struntzen és Wolff számtanát és Taquet András 
„Elementa geometriae" müvét használták. 

5. A selecta classis külön tárgyai: a bölcsészet, jog és orvos-
tudomány. Ez az osztály egy évfolyamból állott, betetőzte a közép-
iskolát és közvetlenül vezetett át az egyetemre. Az alsó osztályok-
ban elvégzett anyagot ismételték, kiegészítették, különösen a latin 
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és német ékesszólásra fordítottak nagy gondot. És voltak új tárgyai 
is, a fentebbi három. — A bölcsészetet ez osztályban heti 6 órán 
hallgatták oly célból, hogy az egyetemen majd e tárgy se legyen 
előttük teljesen ismeretlen. Tanulták a bölcsészet történetét, logi-
kát, psychologiát, a phiios. terminológiát és az erkölcstant. Mind 
ezt rövid irott compendiumokból. Francke e tárgynál nagy óvatos-
ságot ajánlott a tanítóknak. A theologiát féltette a philosophiától, 
mely sokszor többet ront, mint épít. A szabadelvű Thomasiusra 
és Wolfra gondolt, kik a hallei egyetemen tanítottak. Wolfnak, 
mint vallásgunyolónak Francketól bevádoltatva 1723-ban királyi 
rendeletre 24 óra alatt és különbeni kötél által való halálbüntetés 
terhe alatt kellett a porosz királyság területéről eltávoznia. — 
A jogot heti 4—5 órán egy jártasabb joghallgató adta elő. A ró-
mai institutiókat és a jogtudomány elemeit vették át Hoppius 
nyomán. — Az orvostanba előbb a jeles árvaházi orvos Richter, 
később pedig valamely más előre haladottabb orvosnövendék 
avatta be őket. Az elméleti ismereteket kiegészítette a botanikával 
és anatómiával való gyakorlati foglalkozás, melyről alább szólunk. 

6. Recreationalis tárgyak, vagyis üdülésre szánt és az iskolai 
szabad időben végzett tanulmányok és kézi munkák. 

Francke e tárgyakkal mutatta meg, hogy igazán leleményes, 
praktikus nevelő, aki mesterileg tud külömböző célokat, a hasz-
nosat a kellemessel összekötni. Tudta, hogy napi 7 órai ülés után 
az ifjú testének mozgásra, lelkének is üdülésre van szüksége. 
Rendszeres tornagyakorlatok még nem voltak, a játékot pedig 
túlszigorú erkölcsi felfogásával hiábavalóságnak, a legjobb esetben 
is idővesztegetésnek tartotta. Tehát a recreatio vagy relaxatio más 
módját találta ki. Az ifjú mozogjon, de e közben is végezzen 
valami hasznos munkát. Kiránduláskor botanizáljon, otthon gya-
korolja magát valamely hasznos mesterségben, ha máshoz nem 
ért, vágjon fát ; látogassa a természetrajzi és physikai muzeumot, 
ez is élvezet lesz neki; menjen el egyes nagyobb iparosok mű-
helyeibe, rajzoljon, zenéljen stb. Ε hasznosan szórakoztató foglal-
kozásoknak háromféle u. m. a) természettudományi b) művészi 
és c) mechanikus csoportját különböztethetjük meg. 

a) Természettudományiak. Ennek az annyira fontos reáltudo-
mánynak Francke a rendes iskolai tanórák keretében nem tudott 
helyet szorítani; talán épen a miatt nem, mivel a természettudo-
mány szemléltetés, kísérletek nélkül mit sem ér, ily módon pedig 
azt nem az iskola szűk falai közt, hanem csak a szabadban, vagy 
legfeljebb alkalmas muzeuini helyiségekben lehet sikerrel tanítani. 
Ő tehát ilyen módját választotta az oktatásnak. 

Nyáron egy orvosnövendék a paedagogiummal kapcsolatban 
levő botanikus kertbe, a közeli erdőbe, vagy más alkalmas helyre 
vezette a tanulókat. Növénygyűjteményt készítettek, melynek egyes 
példányait Rehfeld „Hodegus botanikus" müve szerint jelölték 
meg német és latin nevekkel. 
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Volt az iskolákkal kapcsolatban természetrajzi muzeum is 
néprajzi és ritkasági gyüjteménynyel kibővítve (naturalia et rariora 
in regno animali, vegetabili et minerali). 1700-ben már meglehetős 
gazdag és tarka volt a gyűjtemény. Nem csak a porosz király, 
hanem külföldi diákok és az Indiában megfordult missionáriusok 
is gazdagították. Volt benne egyptomi múmia, indiai babból ké-
szített tubákos szelence, perzsa süveg, török körülmetélő kés, hat 
hónapos abortus stb. A Halléban megfordult magyar tanulók 
szintén gazdagították egy-egy tárgygyal. Igy voltak benne 90. sz. 
a. Nyitra megyéből Sook helységből való megkövesült falevelek, 
108. sz. a. Besztercebányáról való vörösréz, 139. sz. a. vitriolum 
Hungaricum és 151. sz. a. nyers magyar gránátok. (Jegyzékét közli 
Richter i. m. 296 s köv. 1.) A természetrajzi szemléletre kézi 
könyvből merített elemi ismeretekkel készítették elő a növendé-
keket. A növényeknek és ásványoknak gyógyhatását is kiemelték 
a tanitók, s az állattan és anatómia kapcsán az egészségtan elemeit 
is megismertették. 

Télen, mikor botanizálni nem lehetett, szintén egy orvos 
növendék különféle állati testeknek, különösen ebeknek felbonco-
lásával avatta be tanítványait az anatómiába. Egy teljes emberi 
csontváz is állott rendelkezésükre, melynek minden egyes darab-
ját megmagyarázták az egészségre vonatkozó tanácsadásokkal. A 
kinek kedve volt reá a madarak kitömését is megtanulhatta. 

A fiatal emberek tiszte volt ama kor illedelmi szabályai 
szerint a pecsenyesültek feldarabolása is, a tranchirozás. A ritter-
akadémiákban egész művészetté fejlesztették ezt. Még a theologu-
soknak is meg kellett tanulniok ezt az ügyességet, hogy mint 
nevelők erre is taníthassák növendékeiket (Knoke i. m. 52.). Annál 
kevésbbé maradhattak el a kortól a paedagogium nemes ifjai. Fából 
készült testformákon tanulták meg a metszéseket, majd pedig a 
természetben is szeleteltek fel különféle sülteket. 

Télen tanulták a kísérleti természettant (Experimentalphysik) 
is. A kísérletek bemutatása a mathematicus tanító tiszte volt, 
ki Wolf kézi könyvét használta s a hol csak szükség volt reá 
mutatványokkal bizonyította a levegőről, tűzről, világosságról, 
színekről, vízről és egyes ásványokról szóló physikai tételeket. 
Külön apparatus physico-mechanicus állott a tanító rendelkezésére 
s a többféle műszerek közt volt légszivattyú is. 

A physikával összekötötték az astronomiát. Kellő bevezetés 
és tájékoztatás után különféle modellek segítségével szemléltették 
a hold és egyéb égi testek mozgását. Majd a szabadból és utóbb 
e célra épült observatoriumból vizsgálták az égboltozatot s külö-
nösen, mikor alkalom volt reá, az üstökösöket, a nap- és hold-
fogyatkozásokat. 

b) Művészeti foglalkozások voltak: a zene, rajz és szépírás. 
Az éneken kívül, amelynek tanításánál a népiskolai módszert 
követték, a hangszeres zenében, a fuvola, hárfa, gamba játékban is 
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gyakorolták magukat bejáró zenészek vezetése alatt azok, akiknek 
kedvük volt s külön tandíjat fizettek. Minden hétfőn délután 
1—2 óra között nyilvános collegium musicum tartatott. — A 
rajzolást egyenes vonalakkal kezdték, csak később tanulták a 
nehezebb alakokat, pl. az emberi testnek különféle állásokban 
való lerajzolását. Rézmetszetü mintákról, modellekről és a ter-
mészet után is rajzoltak. Fokozatosan tanulták az árnyékolást, a 
a távlatot és a színezést. — A szépírást geometriai alakokhoz 
viszonyítva tanították, minden vonást a körre és négyszögre 
vezettek vissza. Ilyen kimért módon való eljárással elérték azt, 
hogy az intézetbeli növendékek írása teljesen hasonlított egymás-
hoz. Ez az ismeretes merev, szögletes Írásmód még a XIX. század 
elején is megvolt az árvaházi iskolákban. 

c) Mechanikus foglalkozások. Legszokottabb nemeik voltak 
ezeknek: az esztergályozás, papir lemez munkák és üvegköszö-
rülés, de a gravirozást és rézmetszést is gyakorolták. Mind e 
munkáknál hangsúlyozza Francke, hogy nemcsak a kézügyesség, 
hanem cél egyszersmind a testmozgás is. Tehát e foglalkozások 
pótolták a testgyakorlatot. — Három műhelyben 30 esztergályozó 
pad állt a fiuk rendelkezésére, még a betegszobában is volt ilyen 
a lábadozó tanulók szórakoztatására. A városból járt ki egy 
esztergályos mester a segédjével s ezek tanították őket, negyed-
órát töltve egygyel-egygyel. Nem csak fából, hanem elefántcsontból 
és másféle csontokból való tárgyakat is esztergályoztak. Papir-
lemezekből mértani figurákat, dobozokat, iró eszközöket, útra 
való gyógyszertári szekrénykéket, optikai szerekhez való kereteket 
készítettek. Az üvegköszörülést és csiszolást is fokozatosan tanul-
ták. Kicsinyítő, nagyító, gyújtó és sokszorosító üvegeket, távcsö-
veket, sötét kamrákat, tükröket készítettek. Az optikai szerek célszerű 
összeállítása végett a fénytan elemeivel is meg kellett ismerkedniük. 

Tapasztalatkörük kitágítása végett a tanítók vezetése alatt s 
az illető iparosok engedélyével meglátogatták a nagyobb műhe-
lyeket és ipar telepeket, hol felvilágosítást nyertek a feldolgozott 
anyagnak beszerzési és elárusitási helyeiről stb. A gazdászatból is 
a földmivelésről, kertészetről, állattenyésztésről, erdészetről, halá-
szatról, serfőzésről stb. amennyit lehetett gyakorlati és szemléleti 
uton sajátítottak el. A látottakat azután a tanítók otthon és séta 
közben bővebben is megmagyarázták. A tanítóknak ajánlja Francke 
Comenius Orbis pictus képes munkáját, hogy ennek menete szerint 
intézzék kérdéseiket s ebből tanulják meg a tárgyak latin neveit. 

Ε recreationalis tárgyak meghonosításában nagy érdeme van 
Franckenek, habár ezeknek rendszeres tanításához nem is jutott 
el. Utasításait nemcsak a philanthropok, hanem a modern paeda-
gogia is követi. Ezekben látjuk, hogy mily közel hozta ő az 
iskolát az élethez, mily szükségesnek találja a reális tárgyakat s 
a szemléleti oktatást és mily ügyesen tudta a testgyakorlatot 
hasznos munkássággal egyesíteni. Nem mondjuk, hogy a testi 
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nevelésért eleget tett volna, de minden esetre több gondot fordított 
reá, mint a XVI. és XVII. századbeli latin iskolák. 

A felsorolt tárgyakkal a latin iskola és különösen a paeda-
gogium növendékei reggeli 6 órától esti 7 óráig mindig el voltak 
foglalva. De a fárasztó szellemi munka enyhítésére szolgált a napi 
négy szabad óra (8—9, 11—12, 1—2, 4—5 óráig). Ezekre estek 
a recreationalis foglalkozások, melyeket szabadon választhattak 
meg. Igaz, hogy igy a középiskolai tanulók majd soha sem voltak 
felügyelet és foglalkozás nélkül; igaz, hogy a félévi és nyári 
hosszabb szünetek sem voltak meg Francke iskoláiban, mert a 
vizsgálat után félnapi szünettel nyomban következett a minden-
napi dolog és az uj félév; igaz, hogy Francke még a szülőknek 
sem akarta megengedni, hogy gyermekeiket csak néhány napra 
is haza vigyék és igy bizonyára kevés szabadságot engedett a 
már nagykorúság felé közeledő középiskolai ifjaknak: de azért 
midőn ez eljárását mi sem helyeseljük, mégis szigorúnak és 
túlzottnak tartjuk Richter és Scherer ítéletét, midőn Francke 
eljárását a jezsuiták folytonos őrködésével és gyámkodásával 
állítják párhuzamba, és kétségbe vonják, hogy Francke kezei alatt 
szabad, önálló egyéniségek és eredeti tehetségek fejlődhettek volna. 

Vizsgálat itt is négy volt évenként, mint a népiskolában, 
ezek közt kettő nyilvános és ünnepélyes. Ilyenkor az Írásbeli 
dolgozatok, a szépírás próbái, rajzok és mechanikus készítmények 
a külön specimenekkel közszemlére voltak kitéve. Beszédeket, 
disputatiokat és zenegyakorlatokat is tartottak. Az egyetemi taná-
rokat és az előkelő városi polgárokat a nagyobb tanulók házról-
házra járva külön szóbeli üdvözléssel hívták meg. Az intézetet 
elhagyó és az egyetemre átlépő selectanusok külön beszéddel 
vettek bucsut a vizsgálaton, mely valedictio zenével kezdődött és 
végződött. Ezek és ezekhez hasonló szokások még sokáig meg-
voltak iskoláinkban s előmozdították a nagy közönségnek a tanügy 
iránt való érdeklődését s a családok és az iskola közötti érintkezést. 

Payr Sándor. 



Az egyéniség és a személyiség az Ujtestamen-
tumban. 

III. 

A Krisztus ál tal való megragadta tásnak nem felel meg 
Krisztusnak megragadása , Pál apostol még c sak törekszik 
e felé (διώκω tl και καταλάβω Phil. 3,1 2) s bá r feltételezi a 
gala ták részéről, hogy a keresztyén Krisztust felöltötte 
(Gal. 3, 27) mégis a r r a szólítja fel őket , hogy Krisz tus t öltsék 
fel s ne viseljék gond já t az επι9·υμία-τ& tö rekvő σάρί-nak u. o. 
s arról biztosít ja őket , hogy vajúdik , hogy a galatákban 
megalakul jon a Krisztus Gal. 4, l 9 . Az az egybeolvadás 
Krisztussal, az a mys t ikus egység Krisztusban is még csak 
a jövőnek, a reménynek, a hi tnek a tárgya, ε\ γαρ ούμγυιοι 
γεγόναμεν τω όμοιώματι τον θανάτου αΰτοϋ, άλλα και της αναστάσεως 
έσόμεθα R. 6 , 5 . ηίστεΰομεν (tehát még nincsen m e g ez tényleg), 
Iki και σιΐ,ήσομεν αυτω R. 6 , 8 s ugyancsak a fönt idézet t helyen 
nincs az, hogy élnek Krisztusban, hanem csak is λογίζεστε 
εαυτόνς ζώνιας R. 6 , n . 

Igen t e rmészetes a Krisztus és πνενμα synonim voltánál 
fogva, hogy Pál apostol ugyan ezen gondolatot a σάρξ és a 
7rm;i(c-szerű életnek ellentétével is fejezi ki, s nem meglepő, 
hogy i t t is ta lálunk oly helyeket, a melyek a keresztyént 
ugy tün te t ik fel, min t a ki a σάρί-ot szenvedélyeivel és kíván-
ságaival már is felfeszitet te Gaí. 5 , 2 i s immár u j életet él, 
él és j á r a szellemben, az élet szellemének tö rvénye szerint, 
R. 8,2. 6, jj. U-32-—, ugy hogy élete Is tennek gyümölcsözik R. 7,4, 
hitélete a szeretetben érvényesül Gal. 5, e . — s hogy e 
szelleméletével b i r ja az istenfiuságot Gal. 3,2β· 6 s ezzel 
az igért örökséget R. 8, t 7 . Gal. 3 , 2 9 . 3, u . s ez örökségben 
az üdvöt is II. C. 6 , 2 R. 11,11-15. R. 8 , — De viszont azon 
sem lepődünk meg, hogy ugyancsak Pál apostol hívja fel a 
római hiveket , hogy élve a szellemben, öljék meg a tes t 
cselekedetei t R. 8 , 1 3 (tehát nem ölték meg), hangsúlyozza, 
hogy e földi bűnös életben elég, ha mi bennünk a bűn nem 
uralkodik R. 6, u . ha mi a t e s tünk tagjai t nem engedjük á t 
a bűnnek R. 6 , 1 3 _ 1 9 hanem mint igaz küzdők a t es te t öklöz-
zük, edzük, fegyelmezzük, mint a kik a célt el nem értük, 
még csak versenyezve fu tunk feléje I. C. 9, 24-27 í m ' n t a 
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kik éppen ezér t még mindég bőven részesülünk Krisztus 
szenvedéseiben II. C. 1,5 , még mindég Krisztussal szenvedünk 
R. 8,7 , folytonosan Krisztus által meghalunk II. C. 4, n . Ezért 
is é le tünk még nem a szellemélet te l jességének az élete. 
A szellemnek csakis άρραβών-ját II. C. 1,22- 5 ,5 άπαρχif-ját 
R. 8, 23 b i r juk , a k ik még csak vár ton-várva sóhaj tozzuk a 
ν'ιοΰεσία-t R. 8, 23, s k iknek ép azér t is az ö rökség még csak 
a jövőben lehet osztályrészünk I. C. 6 , 9 . 15,50 Gal. 5 , 2 l , — 
Éle tünk jelenben csak a szellemre való vetésnek az élete, 
a melytől függ a még csak a jövőben beálló a r a t á s az örök 
életben Gal. 6, 7_8 . Ezér t is üdvünk is, bár elvileg bir juk azt, 
még csak közeledik felénk R. 13, n , csak reményben bir juk 
azt R. 8 , 2 4 . Is tennek harag já t még csak a jövőben fogjuk 
elkerülni R. 5,9 mos t azonban félelem és remegés közben 
fáradozunk, dolgozunk üdvösségünk érdekében Phil . 2, u _ l 3 . 
I. Thess. 5 , 9 . — . 

A σοίρί-nak még létező ere je és másként a szellemnek 
fogyatékos volta magyarázza meg, hogy mind addig, mig e 
földön vagyunk, szellemünk nem nyeri el sa já tos lényegének 
megfelelő t e s t é t : a <Jo'£a-t, s hogy még csak e földi tes tünk 
szétmálásával épül fel az isteni, örök szellem alkotmánya 
II. C. 5 , , . Addig is a r r a kell tö rekednünk, hogy Krisztussal 
folyton meghalva, e halandó t e s tünkben nyilvánuljon meg 
Krisztusnak élete II. C. 4, n . , hogy Krisztusra szegzet t gondo-
lataink ál tal t e s tünk is szent legyen I. C. 7, 34 s igy tes tünk 
is a szent szellem templomává a lakul jon át I. C. 6 , 1 9 . s igy 
— bár az Ur dicsőségét csak is tükörben szemlé l jük — 
mégis m á r e kép szemléletében fokonként dicsőségből dicső-
ségre á t a l aku l jnak II. C. 3 , l 8 . — II. C. 4,1 6 . 

Földi e letünk e szerint nem a tökélynek az élete. 
Szakitás ugyan a σαρί-szal, mint elvvel, de nem e lszakadás 
a σάρί-tól. A σάρξ nem uralkodik ugyan fölöttünk, de létezik. 
Életünk c sak is t ö rekvés a δόξα felé, pályafutás azon pálya-
díj felé, a melyet Isten tűzöt t ki mennyei h iva tásunkka l Jézus 
Krisztusban elibónk Phil. 3, l 2 _ 1 4 . — Neki feszülve mintegy 
üldözőbe vesszük eme dó£a-t (επεκτεινόμενος . . . διώκω Phil. 
3, l 4) a szellem zsengéjének bi r tokában sóhaj tva v á r j u k az 
Istenfiuságot, t e s tünknek megvál tásá t R. 8,23. S θ sóhajunk, 
e váró vágyunk az emberiség szivéből száll felfelé, az Istent 
éhező le lkünk mélyéből, a mint ezt már Homeros is oly 
szépen m o n d t a : πάντες όέ ϋ-ειϊν χατέονσ' άν&ρωποι az Istenek 
felé t á r j á k fel az emberek szája ikat , mint a fészekben tehe-
tetlenül éhező madárkák . S e váró sóhaj — az éhség 
ha t ja á t Pál apostol szerint az egész természete t is. Ez is 
fel fog szabadulni, vágyik a mulandóság szolgasága alól, ez 
is részt a k a r venni Isten gyermekeinek megdicsőülésével adott 
szabadságban. Fe jé t várakozzással emeli fel, (άποκαραδοκία) 
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velünk együtt vajúdik s sóhajtva v á r j a (σηστενάζει y.al 
σινωδίνει) teljes átalakulását , megdicsőülését — R. 8 , 1 8 ^ ϊ 3 . 

Egységes érzelem vonzza az egész természetet, az 
embert, a keresztyén hivőt Isten felé. Egy ηνενμα ha t ja át a 
mindenséget s e véges ηνενμα végre is csak akkor nyugszik 
meg igazán, ha befogadta az isteni ηνεΖμα-t s lesz Isten 
minden mindenekben I. C. 15, 2β· 

Egységes világkép hatalmas vonásai lépnek elibénk 
s eltüntetik azt a dualismust, mely a pusztító Saul és az 
épitő Pál a lakjában megnyilatkozott, s mely Pál apostol 
világnézetet már-már az ethikai dualismus veszélyével 
fenyegette. A mindenséget átható ηνενμα s az ebből felszálló 
sóhaj s az égből leszálló kegyelem hidalja át a σάρξ ós πνεύμα-
nak ellentétes elve által meghatározott, egymással ellenkező 
világot. Nem két külön ember az ó és az u j ember. Az ember 
egy, csak a meghatározó elv külömböző. Az emberben, annak 
szivében honol a ηνενμα is az érzéki indulatok mel le t t ; s ez 
a ηνενμα fogékonnyá teszi az embert az isteni ηνενμα, Krisztus 
i ránt a leszálló isteni kegyelem alapján, ugy hogy most a 
νοϊς is felszabadul az érzékiség szolgasága alól s ugy a 
mint azt láthatlanra irányuló természete is kívánja, szabadon 
elmélyedhet még Istennek mélységeibe is s a sziv, az egész 
ember az elvileg birt isteni szellem erejében a szeretettel 
épitő hitre és ezzel amaz u j életre ébred, a mely már itt a 
földön is az érzéki világot Isten templomává avatja a mely 
azonban végső célját még csak a tulnanban, a szellemnek 
teljesen megfelelő, Isten dicsőítő alakjában, a c?o£a-ban éri el. 

* 

Igyekeztünk Pál apostol lelki világába betekinteni, az 
abban ható erőket lehetőleg saját szavaival megismertetni 
és pedig az egyéniség és szemilyiség kérdésének tisztázása 
céljából. 

Lát tuk, hogy Pál apostol szerint Éniségünk egységes 
és állandó székhelye a sziv. Minden ható ténykedés köz-
pontja a sziv. Minden reánk gyakorolt hatást a szív fogad 
végre is magába, s minden kihatás végre is a szívből indul 
ki. Ezért is a sziv felelőségünk alanya; a szívben bir juk 
békénket, nyugalmunkat, üdvünket, tehát összes ér tékünket ; 
de viszont a sziv megkeményedóse, eltompulása lelki halá-
lunknak okozója. Üdvünk, kárhozatunk alanya — szivünk. 

A sziv két ellentétes elvnek hatása alat t áll. 
Az egyik földi, érzéki, egyedi, önző, bűnös s ezért 

mulandó: a másik mennyei, szellemi, egyetemes, szeretetben 
épitő, isteni s ezért örök. — Az egyik földi testünk anya-
gához, a σάρί-boz kötöt t s ténykedik mi bennünk születé-
sünkkel egy időben, mint ψυχή ζώσα-, a másiknak nincs földi 
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szókhelye, az isteni kegyelem alapján leszáll hozzánk s mi 
még csak idővel fogadha t juk magunkba, min t πνεύμα ζωοποιοϋν 
(I. C. 15,45). Először e σάρξ elvének ha tá sa alatt ál lunk, még 
csak azután ke rü lhe tünk a πνεύμα-nak ha tása alá. — A 
σάρξ elvével, min t már is mi bennünk működő kész hata-
lommal á l lunk szemben akko r , midőn az isteni πνεϋμα kezd 
még csak r e á n k hatni. Amaz adot t valami, emezt csak idővel 
szerezhet jük meg. Mindenki a σάρξ ha ta lmának és igy a 
bűnnek, a mulandóságnak alá van v e t v e : de nem mindenki 
j u t a πνεύμα bir tokába. 

Bár mindenk i egyformán ψυχή ζώσα: mégis a σαρί-ban, 
mint érzékiben, s igy egymástól elkülönülő egyediben benne 
van a differentialás elve is. A σάρξ természetével j á r az 
egyéniesülós. Örököl jük ez érzéki testet , mint differentialtat, 
épp ugy, min t minden élő lény. Az ember t közelebb már 
mos t a többi élő lényektől a νους t ehe tsége külömböztet i 
meg, mely n e m elégszik m e g a dolgok ténylegességének 
megismerésével , mint a mi érzékeink, hanem keresi az érzéki, 
s minden lé tező mögött működő okot. A νους nem a dolgok 
létére, hanem azok miért jére irányul. Ha a voDg-t a σάρξ elve 
határozza m e g : ugy az megakad a véges okokban : s igy 
vallásilag a bá lvány imádására, ethikailag az órzekiségnek 
kul tusára j u t el. Ismerve az okot — maga is a természet -
folyásától függe t lenül tételezheti ezt s igy maga tételezhet 
az érzékiség elve által megha tá roz ta tva egy mesterséges 
világ és é le t rendet , a mely az igazival szemben bolondság 
ős erkölcsi pervers i tás . — Kiki ez ál lásponton éppen az érzéki 
elv megha tá roz ta tása folytán önző, csak önmagáér t létező, 
minden mást m é g Istent és a természete t is csak eszköznek 
tekintő, mágában álló pára t lan lény. A νους ezzel csak fokozza 
az érzéki t e rmésze t te l ado t t differentialás, egyéniesülés 
művét . Az egyéniség kíméletlen, rontó sé r tő a lak jában ez 
állásponton é rvényesü l ; s a bellum cont ra omnes, a homo 
homini lupus á l lapota az ál lásponton nem az elmelet, hanem 
a tapasz ta la t ténye . Ez ál lásponton végzi az ember mes te r -
kedő értelme segítségével mindazokat a cselekedeteket , 
melyeket mint bűnösöket , Pál apostol felsorol. Ép az ér te lem 
segélyével merü lne el az ember állatalatti állapotba, ső t el is 
pusztulna te l jesen , ha nem volna benne eredeti leg is egy neme-
sebb állag a πνεϋμα-ban. Ez érvényesül min t erkölcsi érzék 
lelkiismeretében, ez vonzza felfelé a láthatlanba, a szellem orszá-
gába, a szellemben való megdicsőülés tu lnanába mint vallási 
érzék, s teszi fogékonnyá a felülről leszálló isteni szellem iránt . 

Minden e m b e r ezek szer int érzéki te rmésze te a lap ján 
egészen sa j á to s egyén, a kiben meg van ugyan a szellemiek 
iránti érzék — azonban csak is, mint fogékony csira — az 
érzékiségnelc a m a kifej lődött hatalma mellett , mely ész- és 
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erkölcs-, sőt természetel lenes szolgálatra használ ja fel az 
embereket még inkább differentialó j-oüg-t. 

Pál apostol igen természetesen nem részletezi közelebb 
az ember eredeti ál lapotában magát az egyéniesülést. Hisz 
történet-bölcseleti az δ okoskodása (a bölcselet általánosít), 
s nem az az érdeke, hogy k imutassa azt, hogy mennyire 
kiilömbözők már eredetileg az emberek, hanem ellenkezőleg 
az, hogy mindnyájan kivétel nélkül szorulnak az egy üdvö-
zítőre, mert mindnyájan egyformán bűnösek, σάρξ te rmé-
szetünk alapján egy szervezetet képezünk, m i n d n y á j a n e g y e k 
vagyunk a χοϊκός vagy πρώτος αν&ρωπος^αη Ádámban, hogy 
mindnyájan egy szervezetet képezhessünk az επουράνιος vagy 
έσχατος (I. C. 15,4 5 stb.) άνθρωπος-ban, a Krisztusban. Pál 
apostol t nem az első ember teremtése, levése, hanem annak 
halált okozó bűne, 7ΐαράπτωμα-^η, (R. 5. fejezet) és ennek ily 
i rányú typ ikus volta (R. 5, ] 4 ) érdekli. Érdekes ezért is, hogy 
δ az első ember teremtésével ó tes tamentomi alapon közelebb 
nem foglalkozik. Az idézett helyeken csak is ψυχή &3σα-ί 
lát az emberben s a πνενμα ζωοποιονν-t, t ehá t a sa já tos istenit 
csak is az έσχατος Ádámhoz köti . Ε helyek alapján tényleg 
ugy tűnik fel az ember, mintha az csak is a σάρί-nak és 
közvetlen nem Istennek volna egyformán a mulandóságra, 
a halálra ítélt teremtménye. A mater ial ismus elmélete a 
χοϊκός 'άνΰρωπος, az tv. γϊ]ς χοϊχόg-szal (I. C. 15, 47 48) ugy látszik 
egészen egyezik. De közelebb vizsgálva a helyeket , s mélyebbre 
tek in tve l á t j uk azt, hogy e mater ia l ismns (anyag, öröklés) 
Pál apostol elméletének csak is egy mozzanata . Az idézett 
helyeken nem a χοϊκος-on fordul meg az okoskodás, hanem 
a παρόπτωμα-n. Már pedig a helyes úttól való kitérés, a mellé 
való lépés, mely bűnhődéssel já r , feltételezi a helyes útnak, 
a törvénynek i smere té t ; feltételezi az emberben a 7τνενμα-1, 
t ehá t a természet i összefüggés mellett már az első embernél 
is az istenivel való összefüggést . Már az eredeti ember is 
az isteni k i je lentésnek s igy te remtő ténykedésének egy 
sa já tos szerve. — Hogy Pál apostol ezt nemcsak általában 
vall ja ugy mint ál talános természet i ki je lentést (R. 1, l 9 stb.), 
a mely alá az ember általában, sőt még a κτίσις is tar tozik 
(R. 8, ] 9 stb.), hanem vallja azt, mint minden egyes emberre 
külön-külön vonatkozót : ezt legvilágosabban m u t a t j a Gal. 1,1 5 . 
Már anyja méhében jelölte ki Isten Pál apostol számára 
sa j á tos hivatását , életének célgondolatát — (ó αψορίσας με εκ 
κοιλίας μητρός μον και ν.αλέσας stb.). S ugyancsak ide tartozik 
Pál apostolnak theodiceája R. 9 _ n , a mely szerint Isten 
nemcsak az egyes nemzetek számára jelöli ki azok sa já tos 
feladatát s igy ezzel megadja nékik nemzeti jel legüket, 
egyéniségüket, hanem ezen nemzetek körén belül is nemzeti 
különbségre való tekin te t nélkül minden egyes egyénre nézve 
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teremtőleg állapítja meg még az üdvre nézve is sa já tos 
viszonyát (kül. R. 9, 20 stb). Igenis még az üdvre nézve i s ; 
mer t más külömben az érzéki természettel járó differentialást 
egyéniesülést elismeri Pál apostol még az egy isteni νπενμα által 
meghatározot t állapotban is, midőn az egyéniséget, mint 
χάρισμα-t az egy szellemtest szervekónt teljes jelentőségében 
feltünteti ; sőt ez egyéniséget még a tulnanban is elismeri 
Pál apostol, a mennyiben még akkor is, a midőn az emberek 
sírjaikból fel támadnak, az u j tes tben is Isten lesz minden 
mindenekben — még a k k o r is e szellemi megdicsőült tes tek 
is mind külömbözők lesznek, ugy mint a nap és hold és a 
csillagok fénylő testei a szerint, a mint voltak itt a földön, 
a szerint a mint külömböző ez a földi test, a mely mint 
rothadó m a g elvettetik a földbe, hogy egészen sa já tos test tel 
támadjon fel (I. C. 15 kül . 38. vers). 

Elismeri tehát Pál apostol az egyéniséget, mint a 
melyet az embernek érzéki természete, annak örököl t anya-
gával épp ugy, mint az Isten által mindenkinek adot t sa já tos 
πνενμα-val alkot. Határozot t , adot t arravalóság tehá t az 
egyéniség, a melyben mint σάρί-ban meg van az objectiv 
bűnnek hatalma, de egyszersmind mint nfii",ua-ban az ethi-
zálásnak a lehetősége is. Valósággá ez ethizálás önmagától, 
önmagában azonban nem lesz. Maga az ember e r re kép-
telen Csak a nevelés és pedig a ζ isteni nevelés történeti 
hatalmak u t j án e thizálhat ja az egyéniséget. 

Isten az Ábrahámnak adott inαγγελία-jával bemutatta 
az δ szeretetét , az ő kegyelmét az emberiség i ránt s ezzel 
felkeltet te az ember πνεϋμα-iát hitre, bizalomra Isten iránt 
s ezzel az isteni, a nemes után való törekvésre. Meg nem 
létezett ekkor , mint e lkülönül t nemzet, a zsidó. Az e/rayyí/U'a-ban 
megnyilatkozó isteni ηνενμα nem egy nemzetnek, hanem az 
emberiségnek szólt. A νους most e ηνενμα-nak szolgálatában 
nemcsak véges érzéki okoka t lát a tényleg létező mögött, 
hanem lá t j a a lá thatat lant , a νοονμενον-t (R. 1, 20·) a z állandó, 
örök ha ta lmat , az is tenséget (u. o.) s az Én a maga sa já tos 
lényegében, szivében felismeri az abba irt törvényt , a mely 
mellett mint isteni mellet t t anúskodik lelkiismeretünk, az 
egymást vádló és fe lmentő gondolataink hullámzása. R. 2,1 5 . 

Ez általános, az emberiség egyetemének szóló ki jelentés 
mellett van Istennek m é g egy különös kijelentése az emberi-
ségnek egyik kiválasztot t nemzetében: a zsidó nemzetben. 
Az ember érzéki te rmészete tú lha ta lmas volt, a σάρξ szava 
tú lharsogta az επαγγελία biztató igéit. Nemcsak belső biztató 
szózatra, hanem egy kivülöt tünk létező, a nemzet egész éle-
tét átölelő, minden egyesnek léptei t ellenőrző intézményre, 
a parancsoló és t i l tó és ezzel j á ró jutalmazó és büntető 
törvényre volt szükség, mely erejével megtör je az érzéki 
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Ént kívánságaival, önzésével és ebből folyó bűneivel; s 
világos szavával alkalmat adjon az embernek arra, hogy e 
törvényt teljesítse s igy Isten előtt igaz legyen A zsidó 
nemzetnek ez volt világtörténeti nagy feladata. 

Törvényével és ezen alapuló nemzeti életszervezetével: 
a zsidó nemzet volt az emberiségnek Isten által kirendelt 
nevelője. 

Hogy mit jelentett emez életszervezet, hogy mily hata-
lommal vet te körül az egyest : erre maga Pál apostol a 
szóló példa. Elveti ő, mint nagykorúsága emelkedett a νόμος-t, 
károsnak mondja mind azt, a mire a zsidó büszkén hival-
kodik (Phil. 3 , 7 ) : s íme mégis kiérezzük szavaiból, hogy 
bizonyos önérzettel hivatkozik a zsidóskodókkal szemben a 
zsidóságban való jeleskedésére. Izraelnek tiszta nemzet-
ségéből való — nem samar i tanus ; a leghűbb törzsnek, 
Benjamin törzsének h a j t á s a ; nincs ősei közt, ki vegyes 
házasságban élt volna — héber héberektől származot t ; nem 
tartozott a zsidóságnak nemzetietlen liberális irányához, 
a nemzeti orthodox pár tnak volt lelkes híve, mely a törvényt 
az óvó intézkedések és rendeletek tömegével körülsáncolta, 
s még ezek közül is k i tűnt az ősi hagyományért való zelo-
tismusával, mely üldözőjévé tette az ettől eltérő, avagy ezt 
tagadó felfogásnak R. 11, Phil. 3 , 4_ 7 . II. C. 11,21 stb. Gal 
1,!, 13 stb. Annyira beleélte magát Pál apostol a zsidó 
gondolkozás és érzés világába, hogy mint Krisztus apostola 
is e világ nyelvén szólal meg. A pogányoknak hirdeti az 
evangóliomot mint a pogányoknak apostola s mégis, ha 
érvel, a szent írással, az Ο Testamentom szavaival, törté-
neteivel, képeivel bizonyít s e bizonyító el járást csak néha-
néha szakí t ja meg s ekkor is mintegy bocsánatot kérve, a 
κατά αν&ρωπον-ιι&Ι bevezetett közönséges érveléssel. Meg van 
arról győződve, hogy á tok alatt áll az, ki az Ó Testamen-
tomi törvény alapjára helyezkedve a törvény teljesítésétől 
v á r j a ü d v é t (όσοι γάρ έξ 'έργων νομον είσί, ίπό κατάραν εισί 
Gal. 3, 1 0 ) : s még a tótelét is az Ο Testamentommal bízó-
nyitja.1) Igy ért jük, hogy ő, ki egészen más alapra helyezkedik, 
ki tud ja azt, hogy evangóliomának alapja nem a történet, 
nem a traditio, hanem az a Krisztus, ki az ő lelkében meg-
jelent (Gal. 1 , 1 6 . . .), ki éppen e közvetlen néki ju to t t kijelen-
tésben bir ja apostolságának is erejét (I. C. 9,!. 15, 8); kinek 

') Érdekes ennek a helynek is, hogy ne mondjam furfangos magya-
rázata. γέγύατιται γάρ úri έπικατάρατος ηΰς Ζς ονκ (μμένει tv πΰαιν τοΐς 
γεγραμμένοις (ν τω βιβλ(ο> τον νύμον τον noirflai αντά Gal. 3, „ . Az idézett 
helynek a célzata az, hogy a zsidó tényleg teljesítse a törvény parancsait 
mind: ezért fenyeget. Pál apostol célzata, hogy ne erre az alapra, hanem a 
hitnek alapjára helyezkedjenek; mert lehetetlen a törvény parancsainak 
teljesítése s igy szükségszerű a κατάρα. 
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egyedüli büszkesége — nem az a sok munka, cselekedet, 
szenvedés, a melyet evangelioma érdekében végzett, illetőleg 
szenvedett, II. C. 11,21 stb. hanem az az erő, a melyet a 
mennyekbe való elragadtatása alkalmával nyert fölülről II. C. 
12 , 4 _ 5 : mégis evangéliomának tar ta lmát Izrael népe tör té-
neti képeiben szemléli, s közelebb Izrael theologusai okos-
kodásának a lak jába önti. Ádám Krisztusnak ellenképe, I. C. 
15. A zsidók pascha báránya Krisztus; I. C. 5,7 . a zsidók 
pusztai vándorlása közben a vezérlő tüzes felhő, a manna, 
a forrásnak vize is Krisztus; I. C. l 0 . Ábrahám a Krisztusban 
hivők őse, R. 4. Gal. 3_4. s Ábrahám törvényes neje Sára 
és ágyasa Hágár, valamint azoknak gyermekei Izsák és Izmael 
az emberiségnek hivő és érzéki typusát fejezik k i ; R. 9. Gal. 
4 , 2 4 . Jákob és Ézsau pedig az üdvre és kárhozatra Istentől 
szabadon választot taknak typusá t R. 9. 13 F. 9, l 8 _2l. s tb . ; 
a vörös tengeren való á tkelés , a felhőben való járás a 
keresztelést je lz i ; I. C. 10. s a kenyér kovásztalansága az 
érzület t isztaságát I. C. 5, 8 ; s viszont a zsidóknak Aegyp-
tomba való visszavágyódása, az aranyborjú imádása, bálvá-
nyozásuk, paráználkodásuk, zúgolodásuk mind typikus jelen-
tőségű azokra nézve, akiknek vége a halál R. 2. 3, n . Az 
Istennek kedves dolgot Izrael istentiszteletének egyes cselek-
vényeivel, illetőleg a szentélylyel, a szentély részeivel fejezi 
ki. Életünk egy Istentisztelet legyen R. 12,1-2 > , szivünk 
Istennek temploma I. C. 3 , 1 6 _ 1 7 Krisztus a pascha bárány 
I. C. 5,7 . a gyülekezetek is t iszta áldozati állatok legyenek 
L Thess. 5, 23 ; Stephanas háznépe Akhája zsengéje I. C. 16, l 5 . 
ü pedig mint pap működik az evangéliom érdekében R. 15, l 6 
s mint ily papnak van joga, hogy ő is a szentélyből éljen 
I. C, 9,13. Pál apostol is szívesen áldozza fel önmagát Phil. 
2 , 1 7 . Az ily áldozat öröm Istennek, kedves áldozat Phil. 4, l 8 , 
kedves illat Eph. 5,2 . Még sajá tos tanának mys te r iumát : 
a Krisztussal való meghalásnak és fel támadásnak és igy az 
u j életnek, az örök életnek sa já tos boldogító tapasztalaton 
nyugvó tanát is a héber gondolkozás egyik alaptanára az 
elégtételről szóló kegyetlen t anra fekteti s Isten kegyelmi 
intézkedéseit jaridikas formákhoz köti. Kegyelmi meghiva-
tásunk örökség, szövetség (Gal. 4, t 3 ,1 7- ,g.) ; Az Ábrahámmal 
kötöt t szerződest a törvény, mely 430 évvel később adatott , 
nem bonthat ja fel, mert a szerződés kétoldalú, Gal. 3 , 1 5 a 
halál minden szerződést felbont, minden követelés alól fel-
old, ezért is Krisztus halála az eddigi követeléseket érvény-
teleníti Gal. 4, 2; csak a fiuk örökösök de a kiskorú, vala-
mint a szolga nem sui ju r i s Gal. 4, x, a nagykorúságra 
emelkedett keresztyén veszi felpénzként a szellemet, Istennek 
le van pécsetelve IL C. 1,2 2 , 5, 5. R. 8,2 3 , 11, l 6 . A társadalmi 
és jogi életet is zsidókeretekbe u tas í t j a : igy a házas életet 
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R. 7,2 stb. valamint a törvénykezést is I. C. 6,, stb. A jövő-
nek a képe, Pál apostol eschatologiája színeit a Pharizeusok 
képzet köréből veszi. 

Igy muta t ja be Pál, a pogányok apostola, a maga 
személyében a zsidóságnak, mint történeti hatalomnak nagy 
erejét.1) Az isteni nevelés e fokozatán, a történeti Énnek 
fokozatán az egyes ember egyéni életével egészen elmerül 
a történeti hatalomba. Léte és értéke csak ugy van, ha a 
történeti hatalomnak szellemét a törvényben vagy a szokás-
ban világosan kijelentett akaratát tekint i maga számára 
irányadóul. Ezt kell néki is akarnia. 

Pál apostol szerint — a mint lá t tuk — πνευματικός volt 
eme törvénynek tartalma; célzata az egyesnek ethizálása, 
δίκαιος-szá tótele; hatása azonban nem volt positiv, legalább 
a közönséges értelemben véve azt, a mennyiben az embert, 
ínég a legbuzgóbb embert sem tette δίκαιος-szá. A törvény 
az ő parancsával, tilalmával az önző emberben felkeltette a 
vágyat, az emberi szívnek έπιδνμία-it s az eredmény a múlttal 
szemben az lett, hogy míg eddig természetesen köve t te az 
ember érzéki természetét (objectiv bűn) addig most már 
tudatosan, a törvénnyel ellenkezve követ i azt (subjectiv 
bűn). A másik eredmény az volt, hogy a szentségnek a 
fogalma az ember összes cselekvényeire, egész külső életére ki-
ter jeszkedett s azt minden izében, árnyalataiban szabályozta; 
s ezzel feltételezte az ember részéről azt, hogy mindég 
tar tsa e törvényt mindinkább elaprosódó szabályaival, magya-
rázataival szem előtt. Ez még a legjobb igyekezet mellett 
is lehetetlen. Az egész törvényt számtalan szabályaival nem 
ta r tha t juk mindég emlékezetünkben, azonkívül ott van a 
νους törvénye mellett tagjainkban az érzókiségnek törvénye 
is, ugy hogy szükségszerű a parancsolatnak elmulasztása. 
Ha már most az elmulasztottakat pótolni aka r juk : e pótlás-
sal elmulasztjuk azt, a mit a jelenben kellene végezni. Igy 
tulajdonképpen folytonos mulasztás, folytonos törvénysértés 
a mi életünk. Azonkívül a törvény összes aprólékos szabá-
lyainál is gazdagabb maga az élet, ugy hogy akár hány 
esetben nem tudja a törvény után igazodó, hogy mit tegyen. 
S végre a törvényt kívánta Pál apostol is teljesíteni, az ősi 
hagyományok szerint k ivánt zelotikusan élni s mivé vá l t ? ! 

') Ebben látom azt a nagy külömbséget, a mely Jézus Krisztusunk és 
az ő nagy apostola között létezik. Jézusnak csendes kedélye tisztán tükrözi 
vissza az Istenséget, mig Pál apostolnak ingerlékeny, szenvedélyes lelke a 
zsidó szellem hatása alatt mozog. Mind a kettő Istennek διχαιοαν»íj-ját 
keresi, amaz mint ember, emez mint theologus; ezért is a gondolat közössége 
dacára is amott egyetemes emberi örök érvényes a lakban; emez zsidó bizonyos 
korhoz kötött véges alakban. Csak a theologus láthat a Pál apostoli keresz-
ténységben egy magasabb fokozatot. 

Theol. Sziklap. V. érf. l g 
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Krisztus híveinek üldözőjévé! A törvény cselekedetei u t j án 
tö r t a δικαιοσύνη felé s íme folytonos törvényszegés ós a 
törvény nevében Krisztus híveinek üldözése volt buzgó 1-
kodásának eredménye! A törvényszegésnek, a bűnnek pedig 
következménye a halál ! Rémülten áll e következmény előtt 
s kétségbeeset ten kiált fe l : ταλαίπωρος εγω άνθρωπος τις με 
ρναεται εζ του σώματος τον -θανάτου τούτον · — R. 7 , 2 4 · — 
Ez is eredmény az üdv oeconomia szempontjából. 

A törvény tudatra emeli a bűnt, sőt fokozza az t ; meg-
jelöli parancsaival, tilalmaival, hogy mit, illetőleg mit ne 
műveljen az e m b e r : de az akara tnak erőt nem ad. Kivülöt-
tünk marad, min t halálra itélő hatalom. Ezért is kétségbe-
esetten más hatalom, egy megváltó hatalom utáni vágyódást 
kelti fel az emberbon. Nem egy külső, hanem egy belső 
hatalomra van szükség, mely nem a cselekedeteket szabá-
lyozza, hanem az érzületet szüli ujjá, a mely érzület most 
már mint szen t érzület belső szükségszerűséggel minden 
ingadozás és habozás nélkül végzi a jócselekedeteket. 

Ε vágy, e sóhaj, e kétségbeeső ima hídján vezette a 
törvény, ez is teni nevelő az embert a személyiség szentélyébe. 

A törvény az isteni szellem ténykedését kihelyezte egyes 
intézményekbe, a történeti hatalmakba! Most, e szellem 
visszatér oda, a hol mint t e remtő születésünkkor t énykede t t : 
egyéniségünkbe, sajátos Énünkbe, hogy azt szentelje meg. 
Pál apostol szerint tényleg nem az Ennek asketikus meg-
semmisítéséről, pantheistikus feloszlásáról, hanem ethizálásá-
ról, szentesülésóről van sző. Valamint az egész nagy termé-
szet az isteni δόξα-τα való tekintettel teremtetet t s csak 
azért vet te te t t alá a mulandóság szolgaságának, hogy a 
teremtésével ado t t célgondolat a szabadság és a δόξα után 
való vágyat, sóha j t felkeltse R. 8, ] 9_2 ] , s valamint az összes 
népek szivében az isteni szellem mint erkölcsi törvény lelki-
ismeretszerűleg ténykedik: R. 1,2 0 stb. igy minden egyes 
ember is születésével egy-egy sajátos isteni célgondolatot 
nyer, a melynek megvalósítása élete feladata. A tör ténet i 
összefüggés, az a történeti szervezet, a melybe az egyes 
nemeztetésével, születésével jut , szintén fontos valami. Pál 
apostol ezt a solidaritási t ény t és érzést, nevezetesen az első 
és utolsó Ádámról szóló elmélkedésében nagyon is mél tá-
nyol ja : de végső esetben minden egyes embernek célgondo-
lata nem eme történeti ha tások eredménye, hanem Isten 
teremtő, mindenható ténykedésének műve, mely minden egyes 
ember tör ténet i fejlődésének priusa R. 9, 2 0 stb. I. Thess. 5,9 . 
Mindnyájunkat egyenként Is ten teremtett , mindnyájunknak 
egyenként ado t t külön-külön életfeladatot, egy-egy meg-
valósítandó célgondolatot, — (I. C. 11,18. 27.) — mindnyájan 
Istennek gyermekei, Isten különös gondviselésének tárgyai 
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vagyunk! Mily felemelő gondo la t ! — Ez hat ja át egész 
erejével Pál apostol lelkét, midőn a többi apostolokkal 
szemben ő is Isten által való apostoli megkivatására s 
anyja méhétől fogva erre való elrendeltetésére hivatkozik 
Gal. 1,15. — S tényleg ez volt egész életében vezérlő célgon-
dolatja. Is tent kívánta szolgálni, és e szolgálatában őuawg-szá 
lenni s másoka t is e διχαιοσΰνη-τβ vezetni. Ez a célgondolat 
mozgatta őt akkor is, a midőn önmagáról lemondva, tel jesen 
átadta magá t a nemzete életében ténykedő történeti ha ta -
lomnak s nemzeti életéből, annak hagyományaiból, szokásai-
ból, eszményeiből merí tet t erőt, nyert i rányt munkássága 
számára. — Hiába való volt minden önmegtagadása, minden 
törekvése. Végre is arról győződött meg:, hogy ember, tör-
vény, tör ténet i hatalom nevelő tényező Istennek kezében, 
de csak arra, hogy az ember meggyőződjék arról, hogy a 
kivülöt tünk létező erők, eszmények, intézmények megragad-
hatnak, magukkal r agadha tnak ideig óráig: de mi bennünk 
nem fakasz tanak erőforrásokat , csak fékezik megnyilatkozá-
sában, de nem hasoni t ják át érzéki t e rmésze tünke t ; fe l tá r ják 
azt a közt, a mely az eszmény ós a valóság, a νους törvénye 
és a tagokban ténykedő törvény közt létezik: de azt át nem 
hidalják, nem nyúj tanak egy magasabb elvet, mely az ellenté-
teket egy magasabb cél szolgálatában megszüntette. Ε meg-
osztottság, e kettőség, e kétségbeesés állapotából kíván Pál 
apostol egy addig nem ismert (»g με ρισειαι R. 7,24) u j erő 
segélyével megszabadulni. Az ő benne születése óta ténykedő 
emberi πνεύμα oda uta l ja őt egy felsőbb, emberfölötti isteni 
erőforráshoz, a mely ő benne fakasszon u j é le t forrást . 
Midőn igy önmagába elmélyed e πνεΐμα közvetítésével, tényleg 
megjelennik ó benne az isteni πνεύμα és pedig megdicsőült 
alakjában, mint Jézus Krisztus. Ezt nézi, ezt veszi fel, ezt 
szívja fel önmagába; nem embertől, nem emberi tekintélytől, 
nem a traditiótól kér útbaigazítást, t a n á c s o t : közvetlenül 
Istenhez fordul, teljesen átengedi magát az isteni πνεύμα, 
Krisztus ha t á sának ; s most már hitben megragadva e 
Krisztust, benne él, vele él, általa él s igy meghal az érzéki 
élet elve számára, fel támad az isteni πνεϋμα erejében s igy 
u j életet él (L. a Gal. 1.). Az isteni szellemnek e közvetlen 
tapasztalata lelkében, az igy nyert lá tományok és gyakori 
kijelentések, a melyek egyszer egészen önkívületi állapotba, 
a mennyekbe való e l ragadta tás lelki állapotába helyezték 
(9 évvel megtérése után), az ekkor vet t tapaszta la tok képezik 
életének, okoskodásának, és irányító törekvéseinek legmeg-
bízhatóbb alapjait, feltétlen ér tékű tényeit. Ezeket közelebb 
meghatározni, leírni, szavakba foglalni épugy lehetetlen, mint 
lehetetlen egyáltalában legértékesebb élet tapasztalainkat , fel-
tétlen ér tékű érzelmeinket feltárni, szavakba foglalni. ηχούσε 
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αρρητα ρήματα, a οίν. εξόν άν&ρώπω λαλησαι. II. C. 12, t s tb . — 
Α feltétlennel foglalkozó észnek világa sokkal tágabb, sem 
hogy az ér telemnek véges világa szemléleteivel, fogalmaival, 
szavaival ki volna fejezhető. Legértékesebb tapasztalataink 
ról mi sem számolhatunk be. Feltótlen értékképzeteink 
adva vannak mint apodicticus tények s kategorice követelik 
érvényesítésüket. — Összeforrnak a mi Énünkkel és épp 
oly magyarázhatlanok, mint eme mi Énünk. Létezik egy 
intelligibilis világ lelkünk hátterében, a melyben szellemünk 
még meg nem oszlik külömböző irányzataira s igy nem lép 
ki az egymást korlátozó empirikus világba. Itt, a szellem 
egységében, szivünkben, Énünkben ; itt folynak le az empi-
rikus világ fölötti tapasztalataink, e teremtő conceptioink, a 
melyek mint egészen sajátos erők feltétlen hatalommal, másra 
való tekintet nélkül, mozgat ják és emelik fel földi életünket. 
A kibe e szent szellem, e Krisztus leszállt, a kiben Éniségével 
e szellem egyesül t ; az immár nem érzéki természetének 
szolgája (σαρ/.ιχός•), nem is kérdi azt, hogy mit mondanak az 
emberek, mit követel a világnak rendje, mit a minket kör-
nyező történeti hatalom (νόμος), nem ez határoz, nem ez dön t ; 
csakis egy a döntő; az Éniségünkbe felvett, ez Éniséget 
mozgató és boldogító πνεϋμα. Megszűnt ez állásponton ezért 
is a törvényálláspontján létező választási szabadság. Egy 
magasabb szabadság létesült az isteni szellem által meg-
határozott Énnek, ennek a mi jobb Énünknek természetes 
érvényesülése. Amott a cselekedeteket kényünk kedvünk 
szerint műve l tük ; itt belső szükségszerűséggel gyümölcsöt 
termünk. Függésbe jutot tunk, de nem a szolgaság függősébe, 
hanem oly függésbe, a melyben jobb Énünket érvényesít jük 
s melyben ezért is igazán szabadok vagyunk. Az Isteníiuság-
nak gondolata igy megszűnt csak is passiv physikai értel-
műnek lenni; nem jelenti azt, hogy Isten teremtet t avagy 
nemzett minket. Ez csak az egyéniség álláspontján bir érte-
lemmel. — Az Istenfiuságnak itt magasabb, activ, ethikai 
értelme van: Mi magunk vet tük fel az istenséget önmagunkba; 
Éniségünkben mint jobb Énünkben benne van az isteni 
πνεύμα, Krisztus, ugy hogy nem az empiricus, hanem az 
intelligibilis Én él mi bennünk, igazán Istennek fiai, ezért is 
igazán szabadok vagyunk. Ez a szabadság, a melyet Pál 
apostol nem győz eléggé dicsőíteni; ez az a szabadság, 
a melynek hymnusát Lutherunk a „Freiheit des Christ-
menschen"-ben megírta. Mysterium ez, hitszerű élet ez; de 
a legnagyobb, a legértékesebb valóság. 

Schneller István dr. 



Lapszemle. 

The Hibbert Journal. 
1905. évf. januári szám. 

Taylor Innes („A hitvallási crisis Skóthonban") és dr. Wat-
son („Az egyházi válság Skóciában'·) a történeti fejlemények, 
hitelvek és jogszokások figyelembe vételével az egyesült szabad 
egyház álláspontján tárgyalják azt a nagy pert, melyben az 
óriási egyházi vagyont az alig néhány kis gyülekezetből álló 
..szabad egyház"-nak ítélte a bíróság. S kimutatván, hogy „ennél 
absurdabb ítélet nincs a skót nemzet történetében", e nagy je-
lentőségű ügy bölcsebb elintézését sürgetik, mely azóta meg is 
történt. 

Pickard-Cambridge „A dogma Krisztusa és a tapasztalás 
Krisztusa" cimű dolgozatában ama két vád ellen védi a liberális 
theologiát, hogy 1) kénytelen szakítani a scripturalis traditióval 
s ezért nincs hitele a theologusok előtt; 2) álláspontja tisztán 
negatív jellegű s ez okból nem számíthat nagyobb rokonszenre. 
A tanulmánynak értékes része a synoptikusok alapján megraj-
zolt Kr.-kép. Ε kérdést az orthodox álláspontból vizsgálja „Ró-
ni anus" (az áprilisi számban) „a történeti Jézus s a tapasztalás 
Krisztusá"-ról szóló kisebb igényű cikkében. „A mysticismus vé-
delme" — G. W. Allm-töl jelentéktelen, — „A világegyetem vezér-
fonala'1 ( irta: Newman Hoivard) s „az universum és a túlnan·, a 
hyperkosmicus világ létezése" c. t anu lmánya Prof. Keysemek pedig 
inkább a természettudásokat érdeklő dolgozatok. 

Oliver Lodge-v.dk Haecltelt biráló cikke („Ész és anyag") 
főleg a theologusra tartozó tételeket vizsgálja. H. részéről téve-
dés, hogy az élet, akarat és öntudat inorganicus eredetű — a 
spontaneus generatió egy neme, hogy a tartósság bizonyítéka a 
reális létnek, és az anyag meg az energia minden reálist magá-
ban foglal s hogy az élet, öntudat, szabadakarat, lélek stb. az 
anyag és energiában levő valaminek csak attribútumai, vagy 
functiói avagy következményei, s hogy ez a kettő alkotja nem-
csak az universumot, hanem az istenséget is. Lodge hitvallása 
az, hogy egész észünk — eszméink, fogalmaink, vágyaink, érzék-
lésünk és tetteink egy bámulatos egésznek részei csupán, 
melynek teste a természet s lelke az Isten ! 
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Prof. Kirsopp Lake é r tekezése „-Jézus új mondásai s a 
synoptikus problémáu-TÓ\ alakilag és tartalmilag jeles. Az oxiryn-
hosi töredék ,,cimeu helyesen nem „logia" — a hogy Grenfell és 
Hunter nevezték, hanem miként az újonnan felfedezett címirat 
is igazolja: „logoi" = mondások, a logoi szó eló'tt olvashatatlan 
jelző nem csudálatos, hanem a pásztori levelek s az Apok. vonat-
kozó helyeinek összevetésével inkább hiteles vagy igazi-ΤΆ he-
lyesbítendő. Tamás neve előtt a ki nem betűzhető név (az Acta 
XX. 35. figyelembe vételével) valószínűleg Lukácsé és nem Pálé. 
S bár Tamás név szerint említtetik e töredékes címben: a mon-
dások gyűjteménye még sem azonosítható a Tamásevang.-mal. 
Sőt talán az eredeti gyűjteménye e logoi-nak névtelen collectio 
volt, melynek egy redactiója lehetett az, melyet az első evang. 
szerkesztője használt, kitől nevét is nyerte; egy másik pedig 
hihetőleg összeköttetésbe hozatott Júdás Tamás nevével s úgy 
lehet, használta is ezt a T.-evang. compilatora. Hogy a fölfedezett 
„mondások" valamely elveszett evang.-ból, teszem azt az egyp-
tomiak vagy pedig hébbek ev.-mából való töredék: ezt ma nem 
lehet megállapítani. Annyi kétségtelen, hogy e „logoi" ugyanazon 
conditiók _ terméke, mint a melyek a kanonikus iratokat létre 
hozták. „Úgy tetszik nekem — mondja a szerző — az új mon-
dások közvetve jelentékenyen támogatják azt a nézetet, hogy 
evangéliumaink mögött két fajta tudósítás rejlik." Az egyik a 
zsidóság céljaira szolgált s a mondásokat tartalmazta a teljes 
történeti rajz nélkül. A másik meg, valószínűleg a kimerítőbb 
történeti információ utáni vágyat kielégítendő — bizonyára igen 
hamar keletkezett kiváltképpen pogány körökben. A Márk-
evang. ez utóbbi osztályba tartozhatott; a Grenfell és Hunt föl-
fedezte logoi az előbbinek származékai lehetnek s ebbe a cate-
goriába tartozhatik a Máté-féle logia is. A Lukács-evang. ellenben 
kísérlet gyanánt tekinthető a végre, hogy kielégítse Thaofilus 
azon óhaját, hogy megismerje ama mondások eredetét, melyeken 
katekhuméni oktatása alapult. Ezért készült hát az az evang., 
mely a legrégebbi alakban közölt „logoi"-hoz annyi történeti 
háttért nyújtott, a mennyit csak lehetséges volt. Hatásos védőirat 
Shebbeare cikke („A liberális theol. valódi értelme") a szabadelvű 
theol.-ok mellett a nestoriusi eretnekség vádjával szemben. Mű-
veikből vett intézetekkel igazolja, hogy ők inkább az Isten és 
világról való metafizikai felfogásban, mint a Jézus egyéniségének 
vallásos értékelésében térnek el a régi theol.-ok álláspontjától, s 
ez ideálista bölcselők írásaiban a vallásos hitnek oly nyilvánvaló 
jelei láthatók, mint akár a hitújhodás énekszerzőjének műveiben, 
mert ezek is a Krisztusai való unióban találják a lélek igazi béké-
jét s a külsőleges csodák helyett a kegyelmi ajándék benső cso-
dáját óhajtják. 

Bacon: „ i jánosi kérdés" c. korábbi tanulmányának befeje-
zéséül (Ismert, e lap 1906. évf. 79. 1.) az indirect benső bizonyi-



Lapszemle. 2 4 7 

tékokat vizsgálva, ezek alapján megállapítottnak veszi, hogy egy 
Efezusban élt zsidó eredetű s Jeruzsálemben és egyéb szent 
helyeken megfordult névtelen ker. bölcselő és presbitertől szár-
maznak a János neve alá foglalt iratok. Meg sem kísérli e szerző, 
hogy Jézusra való visszaemlékezései tárházából — ha volt neki 
ilyen — merítsen, hanem legnagyobbrészt a páli christologia és 
soteriologia nagy thémáival operál. De föltehető, hogy használja 
a Márk és Luk. evang.-ot s talán Mátéét is, és bizonyos jelekből 
következtethetőleg közvetve vagy közvetlenül valamely nem 
kanonikus traditiókörből is merít, melynek egyes részei a Ján. 
ev. appendixének szerzője előtt is ösmertek valának. „Az efezusi 
kanon öt iratában" a Pál apostol kora utáni második generatíó 
törekvése nyer kifejezést, részben, hogy védekezzék a pseudo-
paulinismussal és a dokéta gnosticismussal szemben, részben, 
hogy a Krisztus egyházának ezen iratok által képviselt iránya az 
anyaszentegyházéhoz hasonló biztos álláspontot foglaljon el a 
Jézus történeti életére s az általa adott új parancsolatra nézve. 

Áprilisi szám. 
Bipon püspöke „Az Úr szolgájának nevelése" cimen magvasan 

értekezik a lelkészképzésről. Henty Jones Balfour „The Foundati-
ons of Belief" c. hírneves művének 8. kiadása alkalmából ala-
posan, de kíméletlenül bírálja B.-t („Β. mint Sophista"), ki a 
helyett, hogy a vallásos hitnek ujabb támaszát adta volna köny-
vében : „a vallást meg nem öli, de élni sem hagyja!" . . . 
H. Mallock: ,,Α theismus keresztje" c. dolgozatában vitatja, hogy 
a materializmus és spiritualizmus közt a „keresztező pontot" 
nem „az anyag reálitásának, hanem az emberi szabadakarat 
reálitásának kérdése képezi". Erre kell hát helyezni a theismus 
védelmét s az individuális szellemnek és akaratnak az universa-
lishoz való viszonyát tisztába hozni és nem szabad megengedni 
hogy — mint Romanes Gore püspök által kiadott posthumus 
művében teszi — hiányos és téves bizonyítékokkal védelmezzék 
a theismus igazát, mert ez károsabb, mint ha erőtlen argumentu-
mokkal ostromolják. 

Garrod-nak cikke : „Keresztyén. görög vagy góth-e ?" — kere-
settségével tűnik k i : A görög és keresztyén morált megkülöm-
böztető osztályozást ki nem elégítőnek ős tévesnek tartván, 
fölvesz egy harmadikat is, mit jobb név híján „góth morálnak 
nevez. A görög morál typusa a „φρόνιμος", a keresztyéné a 
„szent" ember, s a góthé: a gentleman, a lovagiasság és becsü-
letérzés jellem vonásaival. A tipicus görög Odysseus levén — a 
„görög-gentleman" fogalma képtelenség, a typicus zsidó, Dávid 
szintén nem gentleman: a becsületérzés hiánya miatt (Bethsabe 
esete !), s a kegyes keresztyén sem az, mert nem lovagias — 
nem bárbajozik. Ez a gentleman-typus az északi népek szelle-
méből fakadt, s ez az új morál ezek körében él és hat leginkább, 
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erőteljes, életképes s mint szerző jósolja, — de nem bizonyítja, 
— nagy jövőre hivatott. Inkább szellemeskedő és szertelenkedő, 
mint tudományos alapon álló dolgozat. 

Prof. Charles: „A 12 pátriárkha teslámentuma" néven i smer t 
műről megállapítja, hogy zsidó termék s eredetileg héber nyelven 
íratott és ebből fordíttatott görögre. Keletkezési ideje a Iír e. 
137.—105. évek közé esik s ennélfogva a Kr. e. második század 
korszellemének megismeréséhez elsőrangú történeti documentum. 
Szellemző sajátsága, hogy nem a Juda, hanem a Levi nemzet-
ségéből várja a Messiás származását — ebből vévén eredetét a 
nagy Makkabeus család is, melynek egyik tagja, Hircanus János, 
egy személyben próféta, főpap és király vala. Ε könyv a zsidó 
egyházban egyébként erkölcstani kézikönyv volt s hatása úgy 
az eszmékben, mint a kifejezésekben fölismerhető az új testa-
mentomi iratokban. Bizonyosnak látszik, hogy ismerte és hasz-
nálta Pál ap., használhatta Jakab, a II. Péter lev. szerzője s az 
evang. ok irói is. Sőt — szerzővel szólva — bajos elképzelnünk, 
hogy maga Jézus is ne ismerte volna a 12 pátriárkha testamen-
tuma szövegét. Értékes dolgozat — új tárgyról. 

Tuker: ,.A klassikus és ker. Róma vallása" cimű értekezé-
sében meggyőzően mutatja ki a pogány római szellem és insti-
tutiók hatását, a római kath. egyházra s intézményeire. 

A juliusi szám egy cikksorozattal kezdó'dik a ker. vallásnak 
nem ker. vallási szempontból való vizsgálatáról s e nemben az 
első Montefiore dolgozata: „A synoptikus evang.-ok és a zsidó fel-
fogásu cimen. Szigorúan tudományos alapon igazolja M., hogy a 
ker. vallás eredetisége nem egyes ily eszmékben — Isten „atya" 
könyörülő, szeretetteljes, vagy előbb kell megbékélnünk atyánk-
fiuval s ezután keresni az Istennel kibékülést stb. — áll: ezek 
a zsidóságtól kölcsönzőitek; hanem a héber irodalom legértéke-
sebb gyöngyszemeinek a chaosból való kiválogatásában s — 
egy kitűnő tanító szájába adva és életével igazolva — annyi 
jeles vallási és erkölcsi doktrínának, egyetlen egy könyvbe 
összefoglalásában, egyes kiváló eszmének punctum saliens-szé 
tételében s a régi tan egynémelyikének „a legnagyobb vallási 
genius brilliáns elmeélével" történő ellentétezésében és kombiná-
ciójában található meg. Eredeti a kifejezési forma s az enthu-
siasmus és a szenvedelem s az intensitásnak az az izzó heve, 
melylyel a vallás és erkölcs egybekapcsoltatott; az igazi prófétai 
hang — a bensőre utalás a külsőleges helyett, az ó-test.-i tanok 
mélyítése, magasabb s nemesebb szempontra helyezése, de kivált 
a testi-lelki nyomorultak iránti gyengédség kifejezése gyönyörű 
példákban, a lemondás, keresztünk békés hordozása s az önmeg-
szenteló'désre buzdítás. A bűnről s a bűnösökről való felfogás — 
a megmenteni kész sympatbia s az üdvözítő szeretet minden 
lélek iránt, a másokért való hű szolgálat, az alázatosság, gyar-
lóságaink megismerése s vétkeinknek bűnbánó puplikánosszerű 
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bevallása — ezek képezik a Kr. vallásának elsőrangú tulajdonait 
s adnak neki (nem szólván a házassági elválást, a nőket s a 
hitet illető kérdésekről) olyan nagy kiválóságot. 

Trevelyan „Sajnálatra méltók-e az agnostikusok1' c. dolgoza-
tában az orthodox theismus ama vádjával szemben védi az 
agnosticismust, mintha az merő pessimismus volna. M'tíiffert 
pedig Herdernek Spinoza Isten-fogalmáról írt könyvét („Gott, 
einige Gespräche'-) mint a legnagyobb érdekességű művet mu-
tat ja be jellemző idézetekben. M'Cabe viszonválaszul Lodge-nak 
Haeckelről írt (1905 évf. januári számban : „Ész és anyag" c.) 
kárhoztató bírálatára kimutatja, hogy e kifogásoló megjegyzések 
részint L.-nak H.-étől eltérő felfogásából, részint H. tanainak 
félremagyarázásából és értéséből s főként abból a tényből szár-
maznak, hogy a L. által színigazság gyanánt feltüntetett egyes 
tételek — a legkiválóbb szakférfiak tanításával igazoltan — 
tájékozatlanság szülte tévedések. 

Torhild Skat Eördam: „Mi volt Márk evang.-nak elveszett 
vége" c. erős kritikával megírt értékes tanulmányában ama meg-
dönthetlen tényből indulván ki, hogy a Luk. és a Máté evang. 
editorai mind a ketten használtak egy irott Márkot, megállapítja, 
hogy a Luk. XXIII (55.) 56. — XXIV. 53. (a 7. 8. és 10. v. ki-
vételével, mely szerkesztői betoldás) nem Márk-féle forrásból, 
hanem zsidós-keresztyén jeruzsálemi traditióból származik, 
melynek szóbeli alakjában a Jeruzsálemben történt első (Krisztus) 
jelenés leírásának vége egybeolvadt a második jelenésnek az 
elejével, — a galileai kristofánia előadása pedig elmaradt s ez 
okból mellőzi az ezen forrásból merített Lukács is. Majd rend-
kívüli éles elmével igazolván, miért kellett jelenéseknek végbe-
menni Jeruzsálemben, tulajdonképpeni tárgyára tér s kimutatja, 
hogy a Márk ev. befejezésének egy része (a XVI. 8. versében az 
εψοβονντσγοίρ után okvetlen kellett még valaminek következni — 
a helyes értelem végett!) a Máté XXVIII. 9. 10. s 16—20 ver-
sekben található fel — az utóbbi szövegét a Máté-editor részben 
módosítván. — Szerző conclusiója ez: a Márk evang. elveszett 
befejezése tartalmazza 1) a szent asszonyoknak, 2) Péternek és 
3) az apostoloknak lett jeruzsálemi jelenéseket; majd 4) a tanít-
ványoknak Galileában volt jelenést, mely azonos a I. Kor. XV. 
6.-ban foglalt .,500 atyafiak" kristofániájával s a Luk.-evang. ős 
forrásában kinyomozott, — aztán mellőzött galileai jelenéssel, — 
és (hihetőleg) egy leírást a Luk. XXIV. 47.-53. , Acta I. 4—12. 
s a I. Kor. XV. 7.-ben megőrzött bucsújelenetről, de a mely rész 
valószínűleg elveszett az irott Márk-forrás végéről akkorra, a 
midőn azt a Máté ev. szerkesztője használta, mely föltevés kü-
lönös támogatást nyerhet annak beigazolásával, hogy a Máté ev. 
legvégén a σνντελείας τον αιώνας kifejezés szerkesztői hozzátol-
dás. S a 4. evang.-nak a feltámadásról szóló elbeszéléseit is 
visszonyitva a synoptikusok előadásához, konstatálja, hogy az 
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eredeti Luk. és a Márk-féle források a sorrendet s a lényeges 
pontokat tekintve megegyeznek a I. Kor. XV. f-ben Pál által 
nyújtott előadással s annak hitelességét megerősítik. Ép így a 
János-evang. — sajátossága mellett is — a lényegbeli dolgokat 
illetőleg beleilleszkedik a 3 első evang adatainak keretébo s a 
tényehet velők egyezőleg adja elő· A feltámadás hite ennélfogva 
ős eredeti forrásokban egyezően megőrzött tényen alapul s nem 
mondhatjuk neuro-hystericus tünemény eredményének, kivált ha 
saját életünkben tapasztaltuk az új életre támadásnak erejét. 

Októberi szám. 
Prof. Anesaki : Milyennek tartja a ker.-séged egy japán 

buddhista" c. tanulmányában párhuzamot vonva a ker. és budd-
hista vallás létrejövetele közt, az alapítóknak tanítványaikhoz 
intézett parancsával igazolja, hogy mind a kettő universalis 
vallás alapításának igényével lép föl. S folytatja a parallelt a 
mesterek egyénisége, jelleme ős tanainak rajzolásával és a szent-
háromságtant keresztyénségnek nevezi a buddhizmusban, a lo-
gostant pedig buddhistá-nak a ker.-ségben. A vallási türelem és 
sympathia érzetéből fakadólag azt vallja : „Buddhában való hitünk 
hit a Kr.-ban. mi látjuk Kr.-t, mert látjuk B.-t." . . . „az egyik 
jött hozzánk, hogy megszabadítson bennünket a szenvedély és 
fösvénység kötelékeiből . . . Evangélioma az elmélkedéssel meg-
szerezhető lemondás, de a mely soh'se visz a pantheisticus vagy 
nihilisticus bölcselkedés álmodozó quietismusába, hanem meg-
tisztítja az emberi activitást a csendes fölvilágosultság által s 
ösztönzi az összes teremtések iránti szeretetre a megtestesült 
Dharmában való hit által. A másik megjelent testben mint 
„embernek fia", hogy megváltson minket a bűntől, visszaszerezze 
számunkra „atyánknak" szeretetét s megszabadítson az önös-
séghez való kapzsi ragaszkodástól. Evangéliuma a szeretetnek 
és reménységnek igéje, de soha se' a gyűlöleté és hiúságé" stb. 
S ily szellemben állítja egymás mellé a két vallás művészeti és 
erkölcsi irányzatában feltűnő hasonló vonásokat; kifejezvén 
reményét, hogy: budhizmus és ker.-ség meg fogják érteni egymást, 
sőt a krisztusi eszménynek befogadására előkészítve a talaj a 
jobb lelkekben — csak a szeretet jegyében terjesztessék kelet 
népei elé az Isten- és emberszeretet vallása. 

Rokonszenves visszhang e cikkre a szerkesztő válasza. (,,Ve-
szélyeztetve van-e a ker.-ség erkölcsi fensöbbsége"), melyben a min-
den téren rohamosan fejlődő s a műveltségnek és erkölcsi érett-
ségnek kiváló jeleit mutató japánnemzet példájával bizonyítja, 
hogy a buddhismus ma is élő és ható erő s riválisa a ker.-ségnek. 
Igaz, hogy a Krisztus vallásának erkölcsi eszménye sokkalta maga-
sabban álló amazénál. De a ker. világ élete mily messze elmaradt 
az ideáltól! . . . az idegen nemzet és vallás példája tanítson 
minket a krisztusi eszmény megvalósítására az emberi életvi-
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szonyok összes téréin, s őszinte méltánylására a többi vallás-
erkölcsi rendszereknek, a melyek között a buddhismus főleg fej-
lettebb alakjában, nem mint idegen áll a keresztyénséggel 
szemben. Ε két vallás közeledik egymáshoz s közeledésük egy 
jobb kor hajnalát jelenti. 

„A mechanismus és a morál" c. dolgozatban Ward a termé-
szettudomány s az erkölcstan egyházhoz való viszonyát vizsgálva 
ama meggyőződésének ád kifejezést, hogy a materialismusnak 
az utóbbi félszázadban történt bukása s a neutral-monismusnak 
a mechanikus iránytól való elfordulása és a teleologicus felfogás 
felé hajlása — melynek kitűnő példáját láthatjuk Haeckelben — 
arra mutat, hogy közel van a világnak a jő fogalmában kulmi-
náló spirituálistikus interpretátiója. Ovenden az újabb fölfede-
zések adataival érdekesen bizonyítja azt a tételt, hogy miként 
az eszméinknek való engedelmesség erőt kelt föl bennünk s így 
összes munkáinknak eredete és oka az eszmében van; épp úgy 
az örök eszméből emanált végtelen erőben lehet föltalálnunk az 
universum alkotmányának végleges megfejtését. 

Keane: „az ó-test.-inspiratiój a ellen szóló erkölcsi bizonyíték" 
címmel kemény kritikát mond a „Pulpit Commentary·'· nagynevű 
Íróiról, a kik a Jahwét alacsony erkölcsünek feltüntető locusokat 
szántszándékkal enyhébben adják vissza fordításukban, allegori-
záló magyarázatukban pedig kiforgatják az értelméből; holott 
jobb szolgálatot tennének az igazságnak, ha őszintén kijelentve 
hogy a hébernép erkölcsi felfogása isten-fogalmában is megtetszik 
— e helyeket természetes értelmök szerint magyaráznák, mert 
semmiféle allegórizálással se cáfolható meg az a tény, hogy 
ezek ellene bizonyítanak az ó szöv.-i iratok Istentől illetett 
voltának. 

Gordon: ,,A Genesisben foglalt elbeszélések vallásos értékét 
vizsgálva, kiemeli, hogy azok se tudományos leírást, se történeti 
documentumot nem képeznek, hanem az Ι.—XI. f.-ben foglaltak 
részben babyloni forrásokból átvett mythosok, a XII.—L. f.-ben 
levők pedig némi történeti maggal biró legendák. De akár ere-
detiek, akár kölcsönzöttek: mindig magukon viselik Izráel vallási 
geniusának bélyegét, — „a mindeneket teremtő és igazgató 
Isten fénylő visszasugárzásai" — s a maguk nemében unikumok. 
S a mily joggal mondhatjuk, hogy Izrael vallási géniuszának kö-
szönhetik jelen alakjokat, épp úgy vallhatjuk azt is, hogy az 
élő Isten inspiratiója folytán jöttek létre, elütő módon bár, mint 
a próféták igéi vagy a zsoltáriró hymnuszai. 

Közli : Miklós Géza. 



Könyvismertetés. 

Dr. Luther Márton müvei a reformáció négyszázados fordu-
lójának örömünnepére és emlékezetére kiadja a Luther-társaság. 
Sajtó alá rendezte Dr. Masznyik Endre egyetemes evang. theol. 
akad. igazgató-tanár. Második rész III. kötet. 

Kissé megkésve jelent ugyan meg Luther müvei magyar 
fordításának e harmadik kötete. De ezt ily nagyszabású mun-
kánál nem lehet rosz néven venni. A 438 lapra terjedó' vaskos 
kötet Luthernek 10 kiadványát tartalmazza, mind az 1521. évi 
okt. 8-tól az 1523. évi ápril haváig terjedó' másfélesztendó's idő-
szakból. Az iratok a következó'k: I. A szerzetesi fogadalmakról, 
ford. Dr. Masznyik Ε. — II. A misével való visszaélésről, ford. 
Hamvas József. III. Hű intés a zavargásoktól és lázadásoktól való 
óvakodás tárgyában, ford. Mayer Endre. IV. Az Úrvacsora bullája, 
ford. Dr. Masznyik Ε. — V. Az Úrvacsora mindkét szin alatt való 
vételéről és egyéb újításokról, ford. Dr. Masznyik Ε. — VI. Az em-
beri tanítások kerüléséről, ford. Márton Jenő. VII. A szentek tiszte-
letéről, íord. Márton Jenő. VIII. Felelet VIII. Henrik angol király-
nak, ford. Bancsó Antal. IX. A világi felsőségről, ford. Mayer 
Endre. X. Az apácák kolostorból való kilépéséről, ford. Paulik János. 
Mindezekhez járulnak még a XI. szám alatt magyarázó „Jegyzetek." 

A II. szám alatti irat fordítójául a tartalomjegyzék Hamvas 
Józsefet nevezi meg ; a „Jegyzetekből" (427.1.) azonban megtudjuk, 
hogy ő az iratnak alig ötödrészét fordította, a többi (a 60. lap 
második bekezdésétől fogva) a szerkesztő, Dr. Masznyik E. for-
dítása. Miután épen ennek eredetije volt kéznél, ezen is kezdtem 
az összehasonítás munkáját. A kik a fordítást elolvassák, talán 
szívesen veszik erre vonatkozó észrevételeim közlését is. 

A misével való visszaélésről. 
46. I. 10 sor: . . . „hogy ne tartsuk igaznak és helyesnek, 

hogy (a szentek) imádságuk által, a mi maga is tévelygés ős 
bűn, nyernek bocsánatot, mint a pápisták teszik." . . . Az eredeti: 
. . . hogy ne azt tartsuk igaznak és helyesnek, a miért ők, mint 
tévelygésért és bűnért imádságuk folytán bocsánatot nyertek, a 
mint a pápisták teszik, midőn ök, a mint a 62. zsoltár 4. verse 
mondja, ingadozó és düledező falhoz támaszkodnak. Ha ehhez 
még némi magyarázat kivánat03, azt mondhatnók: a mint a pá-
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pisták teszik, hogy t. i. azt tartják a szenteknél helyesnek és 
igaznak, a mi az ő tévelygésük volt; a kővetkező „midőn ők" 
t. i. Szent Bernát és más szentek . . . roskadozó falnak támasz-
kodnak . . . Arra ugyan mit mondana Luther, ha valaki azt 
adja szájába, hogy „az imádság . . . maga, is tévelygés és bün" 
lehetne ? 

46. I. 28. sor: . . . „ezekben bizonnyal hiszünk és senki 
másban." . . . Az eredeti: denen allein und keinen anderen 
können wir glauben . . . Magyarul: egyedül ezeknek adhatunk 
hitelt és senkinek másnak. Krisztusom hiszünk, de nem az 
apostolokban; ő nekik csak hitelt adunk; elhisszük azt, a mit 
írásaikban ránk hagytak. 

46. I. utolsó sor: „Ezzel azt akarja (a pápa) mondani, hogy 
Kr." sat. . . . Az eredeti: Ezzel azt akarja bizonyítani, hogy 
Krisztus, a mikor mennybe ment, az ő papságát Szt. Péterre, 
Sz. Péter pedig a pápára ruházta át. 

47. I. 8. sor: „Igy teszi csúffá az Isten Kajafást és Bileámot 
saját álmadozásuk által, hogy már a bekezdésben, mint a tudatlan 
Kajafás, elárulják a világnak, hogy a pápa és törvényei által az 
ördög akart hatalomra jutni a világon." — Az eredeti: Mily 
hamar teszi csúffá Isten az ő Kajafásait és Bileámjait a saját 
álmadózásaikkal, hogy ők maguk, a mint csak dolgukhoz fognak, 
bár épugy mint Kajafás, a nélkül, hogy azt maguk észrevennék, 
az egész világ előtt nyilvánvalóvá tették, mit akart az ördög a 
pápa és az ő törvényei által a világon mivelni (vagy elérni). 

48. I. 2. sor (alul): „szemtelen száj" — unverschämtes 
Maul. Szemtelen ember, szemtelen beszéd, szemtelen viselkedés: 
szólásnak ez mind megjárná. De a szemtelen száj helyett alig-
hanem jobb volna szemérmetlent mondani. 

49. I. 19. sor: „Bárha e könyv nem vitatkozás céljából 
készült" . . . Mintha bizony a szentírásnak egyéb könyvei, vagy 
akár csak egyetlenegy is vitatkozás céljából készült volna! 
Tudjuk, mily nézete volt Luthernek az Apokalypsisről. Ő ezt 
bizonyító erejű tekintélynek elfogadni nem volt hajlandó. Ezt 
sejteti e szavaival is: Wiewohl dies Buch nicht solcher Art ist, 
dass es zum Streit dient . . . Magyarul tehát: Habár e könyv 
nem is olyan természetű, hogy vitatkozásnál (bizonyítékul,) 
szolgálhatna . . . 

49. I. 7. sor (alul): „hogy ti papok vagytok a többi keresz-
tyén ember előtt . . . Az eredeti: dass ihr seid oder sollt Priester 
vor andern Christenmenschen genannt werden . . . Magyarul: 
hogy ti inkább volnátok papok és érdemesebbek arra, hogy 
papoknak neveztessetek, mint bármely más keresztyén ember . . . 

50. I. 13. sor. Egy kis magyarázó megjegyzés e helyen 
nem ártott volna, a mely tudatná az olvasóval, hogy midőn 
Luther itt a „Bál istennek méltó papjáról" szól, Emser Jeromosra 
céloz, a ki Luthernek „A német nemzet keresztyén nemességéhez" 
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intézett felhívását durván megtámadta volt. Ugy látszik azonban, 
mintha ezt maga a fordító is teljesen szem elől tévesztette 
volna, külömben alig válhatnék a fordítás értelme az utóbb kö-
vetkezőkben olyannyira homályossá. 

50. I. 7. sor (alul)·. „És ebből ne szerezzen-e magának 
minden keresztyén Krisztuson épülő szent papságot? Ebben a 
szent papságot elválasztja attól, a melyik nem szent, a mint 
szemünkkel látjuk, ilyen a pápás papság, mely bizonnyal nem 
szent, hanem cégéres hitványság. Hogyha azonban Péter az egész 
keresztyénséghez intézi szavait és abban, a mit mond, a meg-
nyírt és megkenegetett papságot érti. akkor az következik, hogy 
a szent, jámbor asszonyok és gyermekek is megnyírt és megke-
negetett papok." — Bocsánatot kérek, ha nem jegyzem ide az 
eredetit. A ki érdeklődik úgyis megfogja nézni és össze fogja 
hasonlítani az itt következő fordítási kísérlettel: És azután ne 
épüljenek-e fel a Krisztuson a keresztyének valamennyien szent 
papsággá? Ő meg (t. i. Emser) elválasztja a szent papságot 
attól, a mely nem szent, a mint szemünkkel látjuk, hogy a pá-
pista papság többnyire (gemeinlich) nem szent, hanem gaznép 
(Buben). Mivel immár Péter szavai minden keresztyénnek szólnak, 
ő pedig (t. i. Emser) azt akarja, hogy a megnyírt és megkene-
getett papságra értsük, ebből az következnék, hogy a szent, 
kegyes asszonyok és gyermekek is megnyírt és megkenegetett 
papok volnának. 

51. I. 7. sor (alul): „Ez a törvény pedig az egész szent irás, 
mert a Szent Lélek mondja, hogy Isten igéjéhez semmit se 
tegyünk" . . . Az eredeti: Ide tartozik (erre vonatkozik, vagy ezt 
bizonyítja minden szentírási hely, a hol a szent lélek tiltja, 
hogy az Isten igéjéhez . . . 

52. I. 11. sor (alul): ..még a kiválasztottak is szinte kísér-
tetbe esnek" . . . A németben: verführt werden, nem pedig: ver-
sucht werden; magyarul tehát: tévelygésbe ejtetnek. 

52. I. 4. sor (alul): „amint a szentírás betöltésére csele-
kedtek a zsidók, a nélkül hogy tudták volna.·' Az eredeti szerint: 
valamint a zsidók az irást betöltötték és Krisztust keresztfára 
feszitették, előbb mintsem tudták volna (hogy épen ezzel töltik 
be az irást). 

53. I. 8. sor (alul) : „A bolond bölcselkedők és a pápisták 
válasszanak ki egyet maguk közül. Mutassák ki papságukat az 
Írásból, vagy ismerjék be, hogy nem egyebek álarcos ördögöknél 
ős átkozott bálványoknál." Az eredeti: Azért a megveszett böl-
cselkedők és pápisták válasszanak (egyet a kettő közül, annyi 
mint: határozzák el magukat) tetszésük szerint. Hadd bizonyítsák 
be az ő papságukat az írással, vagy vallják be, hogy ők nem 
egyebek, csak ördögálcák és elátkozott (vagy: elkárhozott) 
bálványok. 

54. I. 14. sor: „A lelkiismeretünk pedig nem hágy békét 
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és bizonyossá tesz afelől, hogy minden keresztyén ember tud-
ja:" . . . Az eredeti: Dies zwingt aber und macht uns gewiss, 
dass ein frommer Christ weiss . . . Magyarul: Ez ellenben kény-
szeritőleg bizonyosakká tesz bennünket, hogy a kegyes (vagy: 
hívő) keresztyén tudja . . . 

54. I. 2. sor (alul:) „de az nem bizonyos, hogy melyik az 
az egyház, a mely prófétálhat és prófétáljon." Az eredeti: de az 
nem bizonyos, hol van az egyház, a mely prófétálhat, hanem ha 
(tényleg) prófétál. 

55. I. 16. sor: „Pál apostolnak e mondásából nem csak azt 
tudjuk meg, milyen az uj papság, hogy milyen ennek hivatala 
és áldozata, vagyis, hogy meg kell halniok és Istennek szent 
áldozatot áldozniok." Talán az eredetinek jobban megfelelne 
ilyformán: Pál apostol e mondásából nemcsak azt tudjuk meg, 
hogy miben áll az uj papság, hanem azt is (sondern auch), hogy 
mi legyen (e papságnak) hivatala és áldozata, tudniillik (nämlich) 
hogy meg kell magukat öldökölniük, és magukat kell szent áldo-
zatul hozniok Istennek. 

55. I. 10. sor (alul): ..Nem érti-e meg azt minden keresztyén 
ember?" Az eredeti: nem érti-e ezt (az apostol) minden keresz-
tyén emberre? 

56. I. 18. sor. „Mindenkié^ és mindenkit megillet, a ki a 
kereszt alatt él, magát, az ó Ádám kívánságait és vágyakozását 
naponta elfojtja és megöli. Mert ez a dicséret áldozatja, olyan 
mint a régi áldozat füstje." — Az eredetinek talán jobban meg-
felelne ilyformán: Mindenkire tartozik és mindenkit, a ki a 
kereszt alatt él, megilleti, hogy önmagát, a saját ó Ádámjának 
kívánságait és vágyakozásait naponként fojtogassa és megölje; 
ugy hogy a dicséret emez áldozatja olyan legyen, mint a régebbi 
áldozatnak füstje és illatja (Rauch und Roch des vorigen Opfers). 

63. l. 2. sor: „Mária, Mózes huga" . . . Mirjam biz a Mó-
zesnél idősebb Áronnak is nénje volt. II. Móz. 15, 20. Károli 
fordításában. 

68. I. 7. sor (alul): „Én köztetek legvénebb" . . . 1. Pét. 
5, 1: . . . én, ki ő velők együtt egyházi szolga vagyok . . . 
(Károli); Mitaeltester (Luther). 

69. I. 1. sor (alul): „hahogy . . . a hamis módon felma-
gasztalt szüzességben el nem vonulnának" . . . wo sie nicht . . . 
in falsch gelohter Geistlichkeit verderben. Valószínű, hogy sajtó-
hibából maradt meg a. „vonulnának," romolnának helyett. De 
a „felmagasztalt" szüzesség már nem sajtóhiba. Geloben annyi 
mint fogadni; gelobte Keuschheit tehát a fogadott szüzesség. 

73. I. 5. sor (alul) : „Mambres" e helyett: Jambres. Ez aligha 
sajtóhiba! 

79. I. 11. sor: „helytelen" . . . verdächtig, — gyanús. 
81. I. 16. sor; „Ha mindezt elveszítenék, annyi fajta püspök 

támadna közöttük, a hány a molnár szamara." Az eredeti: Wenn 
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sie das verlören, so hätten sie an ihnen allen so viel Bischofsart, 
als des Müllers Esel. Magyarul: Ha mindezt elveszítenék, ugy 
valamennyiükön a püspöki tulajdonokból csak annyi maradna, 
akár (vagy: mint) a molnár szamarán. 

83. I. 22. sor: „utolsó akaratánál zálogként" e helyett: 
utolsó akaratának zálogául . . . 

84. I. 10 sor: „ő a kenyeret magához vette, hogy azzal 
éljen.1' A magyarban ezt alig érthetjük másképen, mint hogy a 
kenyeret magához vette, hogy azzal maga táplálkozzék. Pedig a 
szent vacsora szerzésénél Jézus nem azért vette kezébe a ke-
nyeret. A német „gebrauchen" szó sokkal tágabb jelentésű, mint 
a magyar „élni valamivel." 

85. I. 1. sor (alul): „másokért" e helyett más képen. 
86. I. 14. sor (alul): „Ámde ki jó utat akar követni" . . . 

Az eredeti: Wenn aber jemand sich selbst berichten wollte — 
a magyarban határozottan azt jelenti: Ha pedig valaki maga 
magát kívánná ellátni (az Ur vacsorájával) . . . 

86. I. 11. sor (alul): „Vannak igék" . . . e helyett: Olyan 
igék ezek (Es sind Worte, die nicht lügen . . .) 

87. I. 5. sor (alul): „bünáldozat," Sündopfer, bűnért való 
áldozat (Károli). 

88. I. 4. sor (alul): „Ezsájás ily módon Achaz királyt kérte 
jegyül Istentől" . . . Az eredeti: . . . also dass Jesajas nach 
dieser Weise den König Ahas von Gott ein Zeichen bitten 
hiess . . . A fordítás szerint Ezsájás kérte volna Istentől Achaz 
királyt jegyül; az eredeti szerint: Ezsájás meghagyta (megpa-
rancsolta, hiess) Achaz királynak, hogy kérjen jegyet Istentől. 

89. I. 21. sor: . . . „Isten eme mérhetetlen értékű záloga 
nekünk le van kötelezve" . . . Az eredeti: Also halten wir, dass 
Gott des unermesslichen Pfandes halber uns verpflichtet sei . . . 
Tehát nem az Isten záloga van nekünk lekötelezve, hanem 
maga az Isten a mi lekötelezettünk, a mérhetetlen értékű zálog 
folytán, melyet tőle vettünk. 

90. I. 2\. sor: „Ezen kívül vedd ki" — Dabei nimm ab — 
annyi mint: Értsd ki ebből . . . 

92. I. 1. sor: „. . . áldott javak" — die gelobten Güter — 
annyi mint: a megígért javak (1. fent a második megjegyzést a 
69. laphoz. Példaképen szinte: das gelobte Land, az ígéret 
földje). 

94. I. 21. sor: „Ha . . . oly okosak lennének, hogy a helyes 
gondolkozás birtokában volnának" . . . dass sie ihre Logik 
könnten, annyi mint: hogy a saját magok logikáját megértenék.. . l) 

Stettner Gyula. 

l) Sajnálatomra térszűke miatt a bírálatnak csak felét közölhetem. 
Szerk. 
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Az egyéniség és a személyiség az Ujtestamen-
tumban. 

IV. 

Hogy közelebb miképen érvényesül e hitszerű élet : 
ezt Pál apostol általános vonásokban kifejtette és saját 
életében bemutatta. A hitélet, mivel azt az isteni πνενμα 
mozgat ja , nem lehet más, min t Isten, mint Krisztus lénye-
gének megfelelő. Isten az embernek j a v á t akar ja , azt neveli 
s az embernek üdve érdekében önmagát fiában, a Krisztusban 
feláldozza; s Krisztus is már földre jövetelével, itteni szen-
vedéseivel és kinos halálával bebizonyította, hogy nem volt 
más gondolata, mint az emberek megváltása, nem volt más 
érzelme, mint az életet is feláldozó szeretetnek érzelme. Igen 
természetes ezért is, hogy Pál apostol szerint a πνενμα-szerű 
h i t é l e tnek a k r i t é r i u m a a szeretet (πίστις di αγάπης ενεργούμενη 
Gal. 5, 6.), hitet kiván, mely a szeretetben erős. 

Ez a hit nem meddő elhivés. Erre Pál apostol nem adot t 
semmit. A hit nem az értelemnek, hanem a sa já tos élet-
tapaszta la tnak, a belső tapaszta la tnak dolga. Hallásból szár-
mazik (R. 10, l 7 . Gal. 3 , 2 . 5 . ) , igenis és nem a látásból. A 
hallás a belső érzék, amely az ember belsejét megnyi t ja s 
belsejéhez szól. De nem minden hallásból. Szükséges, hogy 
a hal lot tban Istennek igéje legyen (R. 10,17 .) és szükséges, 
hogy a hallgatóban is a hang visszhangra találjon (R. 10, l 6 . 
stb.), hogy a hallottakból igy a szent szellem áradjon át a 
hal lgatónak szivébe s ott uj, csudás életerők keletkezzenek. 
Gal. 3, 5. S e szellemnek erejében mennyire átalakul egész 
lelki é le tünk! Az a vovg, mely a σάρί-nak szolgálatában még 
ot t is, ahol csak végső végtelen, lá that lan okokról lehet 
szó, a vallás és az erkölcsnek terén : még ot t is csak véges 
okoka t látot t s igy bölcsessége bolondsággá, erkölcsi motiva-
t iója természetellenes erkölcstelenséggé vá l t : most a szeretet 
szellemének elvi hatása alatt nem önzőén, hanem odaadóan 
nézi a dolgokat, nem a magáét , hanem a másét ke re s i ; 
mindenkinek és mindennek sa já tos szellemébe, sa já tos lel-

Theol, Szaklap. V. érf. 17 
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kébe igyekszik elmélyedni s így ime mindenütt végre is az 
empirikus Én mögöt t egy jobb Ént talál, amelyért teremte-
tett , melyből egy isteni célgondolat bár mily gyöngén, fel-
csillámlik, s bármily gyakran eltemetve — még is fel-fel 
bukkan s mely miat t még ez is Istennek gyermeke, gondozá-
sunkra bizott gyermeke. S minél tovább merülünk el igy az 
egyes lények le lkébe: annál inkább tárul fel az isteni 
szellem egyéniesülésben megnyilatkozó gazdagsága s az egyé-
niekben való gazdagság dacára is a szellem egységében mind-
ezeknek szerves egysége. Egy testet , egy szervezetet képez 
az emberiség, a világ. Minden egyes ember e szervezetnek 
egészen sajátos szerve. Isten rendelte minden egyes szervet 
oda, ahová szükségesnek lát ta (I. C. 12, l8.). Nincs helye a 
versengésnek; mindegyik szerv a szervezet egészére nézve 
szükséges ; sőt a gyöngébbeknek feltűnők néha az erőseknél 
is szükségesebbek (I. C. 12, 2 2 ) . S a mennyire nincs helyén 
a versengés, épp anyira szükséges az egész szervezetnek 
épsége szempontjából épp a gyöngébb szerveknek a gondo-
zása, a kevésbé böcsülteknek megböcsülése s azoknak külö-
nös tisztelése, k ik hátrányban vannak (23. és 24. vers.). — 
A socialis kérdés egyes néposztályok elnyomásával; a nemzeti 
kérdés a nemzetiségek elnyomásával, s a kifelé is érvénye-
sülő chauvinisinusával — a szeretetben erős hitnek állás-
pon t ján megszűnt létezni. Isten országában ott vannak a 
nemzetek egymás mellett egészen sajátos hivatásukkal, lét-
jogosultságot adó isteni célgondolatukkal, amelyek alapján 
az egyes nemzet az emberiség ku l tu rá já t egészen sajátosan 
van hivatva megvalósítani; o t t vannak a nemzeten belül a 
nemzetiségek, mind megannyi kapcsok, amelyek a szellemi 
elkülönülést ellenzik s a nemzetek egységének eszméjét 
t áp l á l j ák ; s ott vannak a szervezett nemzeten, az államon 
belül a néposztályok, a társadalmi számos tényezők mind 
megannyi önálló szervek, amelyek egyéni tagoltságának 
gazdagságától függ a culturállamnak maradandó létele és 
fe j lődése; s végre ott vannak az egyes egyének, akiknek 
egyenkénti sajátossága és sa já tosságának szabad kifej tése a 
köznek építése érdekében minden igaz társadalmi, nemzeti 
életnek természetes erőforrása. Mily óletteljes egységes 
szerves világkép tárul fel e lőt tünk a szeretetben érvényesülő 
hi tnek ereje á l ta l ! A szent szellemnek hatása alatt szelle-
münk megujul s wíg-unk előt t egy u j világ tárul fel, amely-
nek élő tényezői az isteni szeretet erejében felépítik azt az 
országot, amelyet Pál apostol a tulnanba helyezett, a δόξα 
országát, amely az isteni πνεϋμα érvényesülő győzelmét jelzi, 
azt az országot, amelyben tényleg Isten akarata lészen meg 
és pedig azért, mivel mindenben a legkülömbözőbben, a leg-
sajátosabb egyéni alakulásokban is az isteni πνεϋμα leszen 
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mint végső mozgató . Átalakul akkor a te rmészet is ; mivel 
az ember a szere te t szemével felfedi a természet i lényeknek 
és t á r g y a k n a k is sa já tosságát s azt a sa já tosságot , mely az 
össztermészet harmóniá já t emeli s mely kulturál is szem-
pontból is é r t é k e s — ápolja, gondozza, ugy hogy tényleg a 
szere te t ha tása alatt még a te rmészet is meguju l s igy tény-
leg rész t vesz Isten gyermekeinek dicsőségében. R. 8, 19. stb. 
kül. 21. 

A befogadot t isteni πνενμα u t ján erőt nyer az emberi 
πνεύμα, elvi jelentőséggel h a t j a á t Énünket , ugy hogy szellemi 
szemünk a νουg is megujul és ez alapon vi lágképünk. De 
lényegesen m á s szerep ju t a ac^f-nek is. 

A σάρξ t e rmészete szerint ellentétben van a πνεΰμα-val. 
Lát tuk, hogy mily közel j á r Pál apostol tényleg nemcsak az 
ethikai, hanem a metaphysikai dualismushoz, — de l á t tuk 
azt is, hogy a metaphysikai dualismust is escbatologiája, 
teologiája te l jesen legyőzte. (Isten minden mindenekben). 
Már ebből is következik, hogy az az e th ikai dualismus is, 
amely a πνενμα és a σάρξ közöt t létezik, tu la jdonképpen 
fen nem t a r t h a t ó . Igaz, hogy Pál apostol a bűnnek, az 
έπι$νμία-ΐΐΆ\ί objectiv a lapjá t a σά^-ban l á t j a s igaz az 
is, hogy nevezetesen a megigazulási t annak egyik sa rk té te le 
a σα'ρί-nak ke resz t r e való feszítése. Van σάρξ ellenség Pál 
t a n á b a n : de c sak addig, mig a σάρξ és a πνενμα egymással 
tényleges küzdelemben, mig a két fél egymás mellé van 
rendelve. E lvkén t működik a ke t tő az emberben ; mindegyik 
ura lkodni a k a r ; ezért is mind a ket tő élet-halál harcot vív 
egymással . A min t az ember e harcot az egyik vagy a másik 
fél j avá ra e ldöntö t te : megszűnt a harc, megszűnt a dualismus 
is. A σάρξ ura lkodik kezdetben mi b e n n ü n k : ffc^í*og-ok 
vagyunk. A πνενμα szunnyad; nincs küzdelem. Még csak a 
νόμος kelt i fel a küzdelmet ; s e küzdelem be van fejezve a 
πνενμα győzelmével elvileg már itt, t ény leg a tu lnanban. 
πνενματι·/.ός-ο\ί let tünk. A σάρξ azért azonban legalább e földi 
l é tünk ideje a l a t t nem semmisül meg ; de r e á n k πνεναατι·/.ός-ο\ίΥ& 
nézve elvi je lentősége megszűnt . Ebben áll a σαρΙ-nak keresz t re 
feszítése ná lunk πνενματΐγ.<:ς-ο)&.χ\Ά\. De ná lunk sem szűnt meg 
azér t a σάρξ létezni. Létezik, érvényesit i ere jé t , nyögünk ha tása 
a l a t t : de léte és hatása nem a bünt eredményezi, hanem a 
jó t . Mephistofelesi szerepre degradálódik a σάρξ, oly hatalommá, 
mely a rossza t akarja , de műveli a j ó t vagyis, amint ezt 
Pá l apos to l m o n d j a : όΐδαμεν, οτι τοις άγαπώσιν τον d-εόν πάντα 
συνεργεί εις άγαδόν, το'ις κατά πρό&εσιν νίητοίς ονσιν. R. 8, 2 8 . Igenis 
mindenek, a σάρξ is hatalmával , melyet mi gyöngéinkként , 
ba ja inkkén t tapasz ta lunk — még ez is az igaz πνευματΐλός-ra. 
nézve közreműködik a j ó n a k létesítésében ; sőt egészében a 
a szent szellem teste, t emploma is lehet. 

17* 
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Elismeri, sőt követeli Pál apostol az egyéni tényezőt a 
πνευματικό ς-nál. Szellemi szervezetét, annak sajá tosságát a 
πνενμα, mint χαριαμα-t a közös egy testnek szolgálatába 
behelyezi. Követeli ugyan a σάρξ-nak felfeszitését, elvi ural-
kodásának megsemmisítését, de elismeri létét és felveszi 
eszközként a jónak kiépítésében, megalakulásában. A szere-
tetben tevékeny hitélet e szerint nem egyéb, mint az egyéni 
életnek az isteni πνενμα erejében való kifejtése, az egyéni-
ségnek ethizálása, — személyiséggé való válása. 

Hogy Pál apostolnak élete is miképpen igazolja, illetőleg 
mu ta t j a be elméletét: erről míg csak néhány szót. 

Ha van igazság abban, hogy a sémi szép vallási ösz-
tönnel b i r : ugy Pál apostol igaz sémita volt. A megigazulás-
nak, az üdvnek kérdése volt szellemének alapkérdése. Nemze-
tének törvényalkotmánya, szellemi szervezete ezt a meg-
igazitást, Isten előtt való igazzá válást célozta és ez igaz 
népnek a világ fölötti uralkodását . — Ebbe a képzetkörbe 
merül t el lelke egész odaadásával, a diasporában élő zsidó-
nak tiszta lelkesedésével. A diasporában lüktet legtisztábban 
és legerősebben a nemzeti eszményért dobogó sziv. — Itt 
nem lát ja a központi nemzeti életnek oly gyakori elkorcso-
zodását, itt érzi nemzetének hóditó misszióját szemben az 
idegenekkel, kik őt környezik. — Mint igaz zsidó, a zsidó-
ságot a maga tisztaságában kívánja pogány környezetének 
bemutatni. 

Ezért merül el nemcsak magába az 0 . T.-ba annak a 
görög fordításába is (céljának megfelelően ezt is használja), 
hanem az apokryphus iratokba, nevezetesen a Bölcsesség 
könyvébe és a rabbinistikus magyarázatok tömkelegébe. 
Nem csudálkozunk azon, hogy nem ért rá, de nem is volt 
kedve az őt Tarzusban körülzajló görög-római szelleméletet 
is közelebb megismerni. Tarzus kikötő kereskedelmi város 
volt, az erkölcstelenség és mutatosság színhelye. — Sandan-
nak ültek itt évente orgiastikus ünnepeket s külömben is 
felülmúlták Philostrates szerint (Tyanai Apollos 1,7) a buja-
ságban az összes népeket, a ruhapompát pedig többre 
böcsülték, mint a bölcsességet az athéni. (L. Hausrath Zeit-
geschichte II. 395 1.). — A bölcsességet ezért azonban it t is 
művelték, de szintén inkább csak mutatosságból, sophistai 
irányban. Ezt a görög életet látta maga előtt Pál apos to l ; 
ezt és pedig csakis ezt ismerte. A római levélben leirt bűnök 
bizonyára itt tanyáztak, s az I. korinthusi levélben (1, 2o) 
olvasható gúnyolódásai a bölcsesség fölött ily localis ér tékűek. 
— Pál apostol a zsidó szellemi ta laj t egész életében sem 
hagyta e l ; keresztyén gondolatait is a zsidó világ képeiben 
fejezte k i ; s bármennyire is ereszkedett le az egyesek szelle-
méhez az épités erdekében — a görög nemzet egyéniségével, a 
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görög philosophiával és irodalommal nem foglalkozott ; ez a 
szellem mint igaz zsidó gondolkozású egyén előtt idegen, 
ellenszenves maradt római polgársága dacára is, úgyhogy 
nem látta szükségét annak, hogy arra való tekintettel a 
keresztyén világnézet viszonyát — másképpen, mint nega-
tive tisztázza.1) — Mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a 
pogányok apostola a pogányokhoz irt leveleiben ó-tes-
tamentomi, apokryph képzetekkel példázgat s rabbinis-
t ikus módon magyarázgat ja a zsidók szent i ratai t ; — a 
mit csak a prosalytae portae intézménye alapján ér tünk 
meg, csak is a zsidó kultus i rán t való nagy rokonszenv is-
mere te mellett, a mely akkoriban a pogány világot, különösen 
a nagyobb városokban vonzotta a zsinagógákban. Itt ismer-
kedtek meg — anélkül, hogy a rituális törvények megtar-
tására kötelezték volna magukat — a zsidóság üdvtörténe-
tével, úgyhogy Pál apostol a pogányok előtt is érthető 
módon érvelt — leveleiben. Pál pogány apostolságával sem 
szakit a pharizeusi traditióval. Maga Jézus is felpanaszolva 
emlegeti az Írástudóknak és a pharizeusoknak azt a gyakor-
latát, mely szerint bejárják a tengereket és a pusztákat, 
hogy csak egy proselytát csinálhassanak Mt. 23, ls.5!) Zsidó, 
közelebb pharizeusi volt Pál apostol szellemi egyéniségének 

*) Nevetségesnek tar tom abból a n é h á n y görög reminiscentiából az ellen-
kezőre való következtetést. Az a citátum, a melyet I. C. 15, s a-ban találunk 
(φάγωμεν xal πΐωαιεν, ανριον γαρ άποδνήσχομίτ) nem egyéb, mint a Tarzus 
közelében fekvő Sardanapali szobor ta lapzatán levő feliratnak rövidített a lakja 
(Strebo 14, 4 foclif, 71 Ire, παίζε ώς τϊίλλα τούτον ονχ άξια), a mely felirat szövegét a 
dörzsölő Tarsus népe bizonyára gyakran hallotta az utcán. A másik citátum 
ugyancsak a föntidézet helynek következő versében (33) fordul elő. Menander 
Thai'sából idéz egy jambicus tr imetert : φ&είρονοιν 'ήΆη χρηστιι ύμιλίαι xaxal. 
Valamint ama felső idézés egészen szabad : ugy ez is az eredetinek roncsolt 
(a versmértéket nem tar t ja be) alakja. Valamint amaz ott Tarsusban, ugy ez 
ál ta lában közmondásszerű jellegű. Közmondások használása még nem bizonyít 
az illető nyelv irodalmának ismerete mellett. Ez esetben az analphabetak 
volnának a legkiválóbb irodalom ismerők. Az a hasortf&t, melyet I. C. 12, i a 
stb. kifejt épp oly intentioval, mint a mel lyel eme hasonlatot Livius szerint 
Menenius Agrippa használ ja — sem bizonyít Livius olvasása mellett. Az ily 
hasonla t ra az organicusan gondolkozó maga is r á j u t h a t ; ha pedig csak 
egyszer hal l ja — bizonyosan el nem felejti. — Irt ugyan görögül, de nem 
igen sz ívesen; mivel nem diktálná gyakrabban leveleit II. C. 1 0 , P h i l e m . 
19., illetőleg nem íratná le mással (a római levelet Tertius R. 16, a 2 . ; a Korin-
thusi I. levelet is I. C. 16,2 1 valószínűleg m á s irta le, mivel ez esetben a 
köszöntésekhez nem tenné oda Pál, hogy a köszöntést sa já t kezével i r ta; 
ugyanígy a Kolossabeliekhez irt levélnél 4 , 1 8 valamint a II. Thessalonikai 
levélnél 3 , , , . ) . A Galatákhoz irt levelet sajátkezűleg irja ; a levél végén maga 
is excusal ja betűinek minőségét, a mit i rodalmi ember — ha rosszul is ir — 
nem szokott megtenni (docti male scribunt). ' ίόετε πηλίχοις νμϊν γράμμααι 
ΐχραχρα ríj ίμη χειρί. Gal. 6, 

2) Nincs mit csudálkozni azon, hogy ezen félzsidók közé könnyen be-
tolakodtak a zsidóskodó keresztyének, a kik a portánál meg nem állottak, 
hanem a körülmetéléssel, a proselytak húsáva l is kívántak hencegni. Gal. 6,1 8 . 
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vallási alapon nyugvó s t ruc turá ja . Mély vallásos egyéniségé-
nek ez volt kor lá t ja , a mellyel ránehezedet t a keresztyén-
ségre. Bámulatos volt az, hogy δ eme s t ruc turá t miképpen 
tud ta megtöl teni az isteni, a Krisztusi szellem tar ta lmával , 
de ba j volt az, hogy a keresz tyénség nem t a r t o t t a szem 
előtt J ézusnak amaz intését, hogy u j bort nem tesznek a 
bo rnak veszélyeztetése nélkül a régi tömlőkbe. Mt. 9 , 1 7 . 
Mc. 2,22· Lc. δ, 37. 3 e . — Minden kornak megvan a maga 
világa, meg a maga nyelve. A keresz tyén vallás egyetemessége, 
ere je éppen abban áll, hogy nem csak egy kornak , egy 
egyéniségnek képzet köréhez, nyelvéhez köti magát , hanem 
minden képze tkör t , minden nyelvet a maga sa já tosságában 
felismerve, e l ismerve: ezt igyekszik ez egy πνεΐμα-νal orga-
n ikusan á thatni . Bunsen k ívánta a semit ismusnak japhetis-
mussá való át fordí tását . Még ma is vár juk e követelés be-
vál tását , illetőleg hivatalos e l ismerését . Pál apostol a köve-
telést jól ismerte. Nemcsak, hogy művészileg s ikerü l t ez néki 
a zsidó képzetkörrel , de egészen ál ta lánosan elvileg δ ugyan-
ezt k íván ta s a gyakor la t i életbon a hitben való gyöngékkel 
szemben a lkalmazta is. Ne önmagunknak tesszünk a meg-
a lko to t t rendszerünkkel , k é p z e t k ö r ü n k k e l ; ke re s sük fele-
ba r á tunk tetszését tekintet te l a jó célra, épülésül R. 15, 2- Ezért 
is a gyöngék hitgyöngóinek elviselésére szólítja fel a római, 
kor in thus i gyülekezetet szem előtt tar tva, hogy a keresztyen 
szabadság másnak épülésére i rányul jon R. 14,1 9 . I. C. 6 , 1 2 . 
Nem ellenzi ennek következtében, hogy egy gyülekezetben a 
külömböző charismák, sőt kiilömböző theologiai irányok, a 
Pál apostoli mellett az Apoilosi, a Kephasi i rány is érvénye-
sül jenek, de igenis azt követeli, hogy amazok mind az épü-
lésre i rányul janak I. C. 14, 2 6 ; ezek pedig oly egyének elmé-
letei legyenek, kik Krisztusban Istenben megnyugodtak 
I. C. 3, 21-23· — A nemzeti egyéniségnek is van jogosul tsága. 
Ne bo t ránkoz tassuk meg a zsidókat , se a görögöket , se az 
I s t ennek gyü lekeze té t ; ne m a g u n k a t nézzük, hanem másokat , 
Pál apostollal legyünk soknak hasznára , hogy az üdvben 
részesülhessenek I. C. 10, 23· 24· 32· 33· Ε követelmények szelle-
mében maga Pál apostol lehetőleg alkalmazkodik az evan-
geliom érdekében másokhoz. 

„Noha, nem függök mástól és szabad vagyok, mégis ön-
m a g a m a t te t tem mindenki szolgájává, hogy minél többet 
nyerhessek meg. Lettem a zs idóknak zsidó, hogy zsidókat nyer-
j e k meg ; a törvény alat t á l lóknak — mintha magam is tör-
vény a la t t állanék, pedig nem ál lok a törvény alat t , hogy a tör-
vény alat t ál lókat nyer jem meg ; le t tem a törvénynólkül ieknek 
olyan, mintha én is törvénynólküli lennék, jólehet nem vagyok 
Is tenre tek in tve törvénynélküli , hanem Krisztus törvényében 
élő (μή ων άνομος ΰεοϋ ulX έννομος Χριστοί) — hogy a törvény-
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nélkülieket megnyer jem; lettem a gyöngéknek gyönge, 
hogy a gyöngéket megnyerjem ; mindenkinek minden lettem, 
hogy mindenképpen egyeseket üdvösségre vezethessek. Mind-
ezt az evangeliomért (nem emberre tekintve) müvelem, hogy 
magam is ez evangeliom részese legyek". I. C. 9 , 1 9_ 2 3 . Az 
evangeliom, mások építése, a szeretet e munkásság mozgató 
ereje I. C. 16, , 4. Pál apostol teljesen á t van hatva az evan-
geliom, a szeretetben hatásos hitnek, az építésnek egyetemes, 
mindeneket a maguk sajátosságában felölelő célzatától; 
vallja ez elvet, igyekszik is ennek missziói munkásságában 
az egyesekkel szemben megfelelni: gondolkozása azonban 
már is elhagyta a Jézusi közvetlenség egyszerű és ezért 
világra szóló álláspontját, s még nem tudta leküzdeni a zsidó, 
közelebb a pharizeusi tudósnak, theologusnak képzetvilágát. 
Ezt a világot appercipiálta Pál apostol, midőn lelkében meg-
találta Krisztust, s befogadva a szent szellemet — e szellem 
erejében ez appercipiált anyagból felópitó az első keresztyén 
theologiai tanépületet. Belenőtt teljesen ez u j szellem az ó 
épületanyagba, ugy hogy a ket tő elválaszthatlannak tünt 
fel s még ma is gondot ád nem egy komoly theologusnak 
megérteni azt, hogy a keresztyén szellem isteni elvi voltával 
meg nem egyezik az, hogy egy bizonyos kornak képzeteivel 
azonosuljon, s hogy elvi jelentősége éppen abban áll, hogy 
minden korban, minden egyénben megteremti a maga sa já tos 
gondolati képet, rendszerét. Természetes volt, hogy a phari-
zeusi tudós keresztyén tudatá t iskolás alakban fejezte k i ; de 
végzetes volt, hogy ezt oly typikusan, oly művészi módon 
fejezte ki, hogy a szellemmel ez alak is mint nem a korhoz, 
hanem a szellemhez tartozó maradt a keresztyénségre. Igy 
váltak Pál apostol személyiségében egyéniségével adott termé-
szetes korlátok a keresztyén tanfej lődósnek is még csak 
napjainkban igazán végzetes korlátaivá. 

S a mint appercipálta Pál apostol személyiségében szel-
lemével adott egyéni mozzanatokat : ugy appercipiálta a σαρξ 
által meghatározott egyéni vonásokat is. Az a σαρξ, amely a 
ηνενμα-\&\ ellentétes természetű — Pál apostolnál tényleg a 
πνεύμα eszközévé vált. Ez áll nemcsak azon általános követel-
mény szellemében, amely szerint kívánja, hogy itt a földön 
már is σαρξ tes tünk legyen a szent lélek hajléka, Istennek 
temploma ; hanem közelebb még ugy is, hogy az apostollal 
született és életében fokozodntt testi bajok, gyarlóságok is 
mind a πνεϋμα-na,k szolgálatába, Isten ctóga-jának emelésére 
szolgálnak ! Pál apostol nagyon ideges, érzékeny ember volt, 
improszionista, akire a környezetnek, a vet t hírnek igen nagy 
hatása volt. Hallgat a besugásra s rögtön reagál I. C. 1, 4 ; 
a pár toskodók jóhiszeműségét tagadja Gal. 2, l 3 . 6, i3 . Phil. 1, l7., 
erősen felpat tan ós ekkor kifejezéseiben túlzó Gal. 4 , 1 4 . 
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(szívesen fogadtatok = ki nem köptetek) I. C. 4, l 3 . (midőn 
a pártoskodás és a korinthusiak felfuvalkodása ellen szól : 
önmagát mint szerényt, Isten kegyelmében bizót szembesiti 
= a világ söpredéke, mindenki szemete lettem.) Phil. 3, 8. 
(Krisztus mellett a világi ismeret semmis = ganéjnak ta r tom.) ; 
R. 9, 3. (nemzetségbeliért megszeretné menteni = ψχόμεν γαρ 
άνάϋεμα είναι αυτός εγώ από τον Χρίστου ιηερ των άοελφών μου 
stb.) iróniájában kegyetlen (kiváló hely I. C. 4. fejezet, külö-
nösen a 8-tól kezdve s Gal. 5. n . 1 5 . ) ; úgyhogy nem egyszer 
meg is bánja, hogy igy beszólt (Gal. 4, 2o·)) hogy oly hevesen 
irt II. C. 2, Ezzel függ össze az érzelmek tuláradása, mely 
ma jd a harag erős hangján tör ki, majd az önfeláldozó szere-
te t gyöngédségével simul a címzetthez. Ezzel, a gondolatoknak 
a sziv árjában úszó rohamosságával függnek össze ama sok 
anakoluthiák, amelyek különösen a kezdő exegesisnek s 
annak, ki Pál apostolnál classicus görögséget keres, oly sok 
kellemetlenséget és nehézséget okoznak. 

Ily ideges, érzékeny, a külha tások iránt erősen fogékony 
egyéniségnél, ki egyeseket a k a r az evangeliom számára meg-
nyerni, igen természetes az, hogy a személyi érintkezésben lehe-
tőleg alkalmazkodik másokhoz, önmagát nem tolja előtérbe, 
nem lép fel mutatósan, imponáló módon: ellenben leveleiben, — a 
a midőn nem más egyénnek, hanem csak is egy bizonyos gondo-
la tnak avagy érzelemnek ha tása alatt áll — lehetőleg tekinte t 
nélküli, erős, erélyes — kemény. Ellenségeinek éles szeme külö-
nösen Korinthusban ezt csakugyan észre is veszi s a pár tosko-
dás érdekében fel is használja ezt ellene. Szemére vetik. Alkal-
mazkodása miatt kétszínűséggel, álnoksággal vádolják. El akar 
jönni hozzájuk, kérésüknek nem tud ellenállani, kilátásba is 
helyezi eljövetelét s ime nem jő el: nála az igen — igen egy-
szersmind nem — nem is. II. C. 1,1 7 . Célja érdekében álno-
koskodik. Midőn ingyen szolgálja őket, csellel akar ja őket 
megfogni II. C. 12, l 6 . Csak az embereknek akar tetszeni 
Gal. 1, 10. I. Thess. 2, 4. s ennek érdekében túlságosan meg-
alázza magát az emberek előtt II. C. 11,7 . Bátor csakis 
akkor , ha távol van, de alázatos, ha jelen van II. C. 10, 1 .2 · ' , 
csak levelei nyomósak és e r ő s e k : de ha jelen van, erőtlen 
és beszéde — megvetendő. II. C. 10,10. a beszédben, a szónok-
lásban avatatlan II. C. 11, e . Igazuk van, teljesen igazuk van 
világi szempontból nézve viselkedését. Biz gyöngék, fogyat-
kozások ezek a vonások a polgári böcsület, a rátartó büszke, 
követelődzködő ember szempontjából! S ime az Istenben 
fundált személyiség szempontjából e gyöngék, e fogyatko-
zások is egészen más világításba kerülnek. Nem önző cél-
ból óhajtot t ő a Korinthusiakhoz elmenni, hanem azon benső 
kölcsönös viszonynál fogva, amelyben ő velük áll és pedig 
nem muló módon, hanem az evangeliom közössége alapján 
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örök módon, amennyiben nem ma vagy holnap, hanem az 
Ur Jézus napján ők benne s δ bennük dicsekszik (II. C. 1, l 4 . ) ; 
el akart menni hozzájuk nem azért, hogy δ magát vendégel-
tesse meg, hanem, hogy ők kegyadományban részesüljenek 
15 v.; Macedóniába menet és onnan jövet — k é t s z e r is meg 
akarta őket látogatni. Az ember külső élete, s erre vonat-
kozó elhatározása — nincs az ember kezében. Ne ezt nézzék 
a megbízhatóság kérdésének eldöntésénél; hanem nézzék azt, 
ami a külső életnek ér téket ad, az érzületet, a feltétlen 
értékűt, amelyot szellemünkben bírunk. Az az evangeliom, 
amelyet δ Korinthusban hirdet és tanítványai u t ján is hir-
detett — nem igen és nem, hanem csak is egy igaz ! A 
szeretetnek evangeliomát hirdeti; ezért is nem szomoritással, 
hanem a vigasztalás szellemével aka r t hozzájuk elmenni: 
igy nem mehetett , ezért is nem ment el most. Az evangeliom 
szempontja alá, az épités szempontja alá kell a külsőkre 
vonatkozó elhatározásunkat, végzésünket is helyezni s akkor 
megszűnik a kétszinüség II. C. 1,17 stb. 2, 1>2 . Megszűnik az 
álnokság, a csellel való megfogás szándéka is. Nem fogás-
ként hirdette ingyen az evangeliomot Krisztusban. A sophis-
ták és rhetorok drága pénzen, hirdették ott tanaikat , s meg-
gazdagodtak e mellett. Ezekkel szemben δ éppen it t nem 
fogad el semmi segélyt. Keveset jövedelmező éjjeli nappali kézi-
munkájával szegény gyülekezetek részéről nyert adományok 
mellett t a r t j a fenn életét i t t Korinthusban; éppen azokkal 
az önző mutatósakkal szemben nem pénzért, hanem ingyen 
adja azt az evangeliomat, a melyet alázattal tisztán kegyelem-
ből vett δ is Istentől. II. C. 11,7. Az Istenben fundált személyi-
sége alapján alkalmazkodó egyéniségével járó alázatossága, 
embereknek való tetszése is egészen más értelmet nyer. 
Kegyadomány az Isten részéről, mely csak akkor esik gáncs 
és vád alá, ha önző célból alázatoskodunk s kívánunk tetszeni 
embereknek. Nem önmagát, nem az embert szolgálja e kegy-
adományával, hanem ezzel is csakis Is tent szolgálja. Am 
tűnjék fel gyengének az a ki Krisztussal feljebb van minden 
hatóságnál ós hatalomnál, erőnél és uralomnál és akármily 
néven nevezendőnel, nemcsak e, hanem a jövendő világon 
is Eph. 1,21. A ki nem küzd a vér és tes t ellen, hanem a 
hatalmak, hatóságok, e sötétség világ urai ellen s még a 
mennyekben is a rosszaság szellemei ellen Eph. 6, 1 2 . ; a 
kinek fegyverei ezért is nem testiek, hanem hatalmasak és 
pedig Isten előtt, az erődök lerontására, midőn a cselszövé-
nyeket felforgat ja és minden magaslatot, moly az Isten is-
merete ellen fölemelkedik és minden ármányt foglyul Visz, 
hogy a Krisztusnak engedelmeskedjék II. C. 10,4 . 5 . Ám 
tűnjék fel az emberekkel szemben alázkodónak az, ki az 
embereket felemeli II. C. 1 1 7 . ; tűnjék fel beszédje erőtlennek, 
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ha annak ha tásá t maguk a korinthusiak is az evangeliom 
erejében hirdetik, ha δ maga is nem mások munkájával , az 
δ hi tükkel dicsekedhetik az Urnák erejében II. C. 10, n _ 1 6 
kü!. 17. Nem mások, de nem is maga, hanem az Ur ajánlja 
δί II. C. 10, l 8 . Nem kicsinyli δ az ékesszólást, a nagy 
tömegre imponálólag ható szónoklást. Ez is kegyadomány 
lehet Krisztusnak, a szellemnek szolgálatában. De külömbözők 
a kegyadományok. Még a gyöngeség, az alázatosság, az 
avatatlanság u t j án is hathat az isteni szellem. 

S ez a gondolat az, mely őt akkor is felemeli, a midőn 
külső csapások, testi fogyatkozások érik. özvegységre j u t o t t : x ) 
s ime annál osztatlanabbul élhet Krisztusnak s mindazokat 
az intim tapasztalatokat , amelyeken mint fé r j átment, s 
melyek a földi aggodalmok, remények, fejedelmek ós boldog-
ságok legnagyobbjai és legszentebbjei: mindezeket alkalmaz-
hat ja annak a nagy családnak viszonyaira, amelybe δ Krisz-
tus híveivel ju to t t . Az Ur jövetelének napja épp oly bizony-
talan, mint az asszonynak lebetegedése. Midőn azt mondják, 
hogy távol a veszély: épp akkor foghat ják el a szülés fá j -
dalmai I. Thess. 5, j-4. A Korinthusiak az δ gyermekei; tíz-
ezernyi lehet nevelőjük száma, de szülőjük csak egy, ő szülte 
őket I. C. 4 , 1 5 . a Thessalonikabelieket δ dajkálta, mint 
kedves gyermekeit , akiknek nemcsak ez evangeliomot adta 
át, hanem kész lenne még életet is átadni I. Thess. 2, 7. 8 . ; 
mint jó és gondos apa tudja azt, hogy nem minden minden-
kinek való; ezért is kezdetben az evangeliom tejevei táplál ja 
korinthusi gyermekei t s még csak későbben az evangeliom 
kenyerével is I. C. 3, 2. s még itt is, mint az igaz apa gyer-
mekei közt, mindegyiket külön külön intette és serkentette. 
I. Thess. 2, n . 

Özvegysége nem csapás reá nézve, hanem a személyiség 
szempontjából nyereség. Istennek néki ju to t t kegyadománya 
alapján el lehet házas élet nélkül is. Egészen élhet hivatá-
sának s házas élete értékes tapasztalatait , értekképze-
teit mind alkalmazhatja, érvényesítheti Isten országának 
érdekében. 

S az az idegesség, érzékenység, alkalmazkodási képes-
ség is, mely ellenségeinek alkalmul szolgált kemény vádas-
kodásra s néki viszont ezekkel szemben győzedelmes véde-

*) I. G. 7 , 8-ban előforduló 'άγαμος — a χήρα mellett nem jelenthet 
mást mint özvegyet — nem csak az egymásmellé rendeltségnél fogva, hanem 
azért is, mivel a még nem házasokról szolott 6, , s - 7 , a z u t á n pedig szólott 
a házasokról 7, s - e . Igy tér rá az özvegyekre 7, 7_ 9 s végre az elvált és vegyes 
házasságban élőkre 7, lp stb. Pál önmagáról mondja a 8. v.-ben hogy özvegy 
s isteni kegyelme ajándéknak veszi, hogy nincs is vágya a házas életre, bár 
éppoly joggal j á rha tna misszionáló ú t j á r a feleséggel, mint azt a többi apos-
tolok teszik, nevezetesen Péter is. I. C. 9,5 . 
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kezésre : ez magában véve is charismatikus értékű. Ezzel 
oda s imulhatot t mindenkinek lelkéhez, ezzel megértette test-
véri legsajátosabb gondolatait, küzdelmeit, aggodalmait ős 
reményei t : mindenkinek tetszhetett , mindenki bizalmát meg-
nyerhette I. C. 10, s s . s ez alapon vigasztalhatott , építhetett . 
Igy ér t jük , hogy ellenségei mellett vol tak viszont feltótlen 
hivei, barátai, akik vele dicsekedtek, k ik jövetelét kegyado-
mánynak ve t t ék II. C. 1, l 4 . lf)., kik őt min t Istennek angya-
lát fogadták, s kik testi gyöngeségón meg nem ütköztek 
Gal. 4 , 1 4 . 

De még többet is köszönt Pál apostol ez idegességének 
ez érzékenységének, e másokhoz való alkalmazkodó képes-
ségének. Csak az ily mások szelleme i rán t fogékony lelkok-
nek nyílik meg a túlnan is, csak e lelkekbe szállhat le egy 
felsőbb világrendnek szelleme uj és csodás kijelentéseivel. A 
glosszolalia θ tényt közönségesebb a lakjában mutatja, amidőn 
ugyanis az Isten szelleme beszél egyes megszálltak által 
I. C. 12, 3. és pedig ugy, hogy az illető épül, — más azonban 
ezt meg nem érti. L. I. C. 12, 10. 14,2. 4· Nem emberrel, hanem 
Istennel beszel a nyelvbeszélő, magát építi és nem mást, 
I. C. 12, 2. 4. Pál apostol kívánja, hogy mindenki birja ezt a 
charismát I. C. 12, 5. Pál apostol az δ szervezete alapján egy 
magasabb kijelentésben is részesült. Megtérése alkalmával 
megjelent lelkében Krisztus Gal. 1, J6 . s megtérése után 9 
évre önkívületi állapotban felragadtatott a harmadik mennybe, 
majd azután a paradicsomba II. C. 12, ,_5 . Pál apostol 
nem tudja azt, hogy ekkor testben volt-e vagy nem; de azt 
tudja, hogy ha valamiért, ugy ezért dicsekedhetik, mert ebben 
érdemesült minden emberi fogalmat, szavat túlhaladó ki-
jelentésben. 

Ε túlfokozott testi szervezettel, idegzettel j á r t azon-
ban Pál apostolnál másrészt egy őt mélyen lesújtó baj 
is. Mint az ígéret földjét lakó idegen törzsek (Num. 33, 55.) 
illetőleg ezt környező idegen nemzetek (Ezekiel 28, 24.) tövis-
ként furakodnak be Izrael testébe, szálkaként szemébe, ugy 
hogy folyton háborgatják azt és folytonos fájdalmat okoznak 
nék i : ugy Pál apostol t es té t is ily idegenszerű hatalom 
rohanja meg, Sátán angyalakent öklözi, s tövisként testébe 
furakodik. Ideges rohamokban szenvedett, amelyeket az a 
kor t isztátalan szellemeknek, Sátán angyalának tulajdonított , 
melyeknek lá t tára megbotránkozott. Pál t e rohamok 
mélyen bán to t t ák ; miért is nem tudja eléggé hálálkodva a 
galatáknak betudni azt, hogy ők, „midőn megvolt kisértve tes-
tében azt le nem nézték, sem meg nem vete t ték (nem Sátán 
angyalát l á t t ák testében), hanem mint Isten angyalát, mint 
a Krisztus Jézus t fogadták." Gal. 4, I 4 . Háromszor is esdve 
fordult könyörgésóben Istenhez, hogy maradjon el e roham. 
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Az isteni ηνενμα által meghatározot t személyisége azonban 
még e nagy testi csapást is magasabb megvilágításba helyezi. 
A bajok nélkül az oly rendkívüli kijelentésekben részesülő 
ember könnyen elbizakodhatna; e nagy bajában pedig segít-
ségére van (αρκεί σοι) az isteni kegyelem, amely mellet t 
minden baj tulajdonképpen semmis, s végre is Is tennek 
hatalma ott dicsőül meg igazán, ahol az emberi közeg, 
amelyen át az megnyilatkozik, gyönge, gyarló. II. C. 12, 8 . 9. 
Ε magaslatról nézve e súlyos testi nyavalyáját, s nézve 
azokat a kemény bánta lmakat és, a melyeket hivatása telje-
sítésével kénytelen volt elszenvedi, azt a gyakori botozta-
tás t , ostoroztatást, a megköveztetést, a többszörös hajótörés t , 
a börtönt s mind azt a sokszoros veszedelmet, amellyel 
utazása j á r t ; — s nézve másrész t a mind ebben ós ezáltal 
is az evangeliom terjedésben győzelmeskedő isteni kegyel-
m e t : Pál apostol e bajaival, gyöngesógóvel dicsekedik, (II. 
C. 11,30.), sőt gyönyörködik e gyöngeségekben, a bántalmak-
ban, a nyomorokban, az üldözésekben, a Krisztusért való szük 
helyzetekben; mer t mikor gyönge — akkor erős. II. C. 12, 1 0 . 
Cserépedényben hordozzuk Isten kegyelmét, e kincsünket , 
hogy a fölös erő az Istené legyen s nem magunktól való II. 
C. 4, 7. s ebben a hordozásban ki nem fáradunk; sőt — ha 
a mi külső emberünk felemésztődik ís, a belső mindazáltal 
mégis megujul naponta II. C. 4, l 6 . S ha néha mégis t e r hünk 
ala t t felsóhajtozunk e földi testben, tartózkodva s vágyva 
vágyunk megváltás u t á n : t u d j u k azt, hogy nem emberi kóz 
által készült örök sátorházat nyerünk Istentől akkor, midőn 
e földi sátorházunk feloszlik II. C. 5, stb. 

A σάρξ és ηνενμα dualismusa igy már e földön is a 
személyiség álláspontján megszűnik. A test, valamint a test-
tel járó bajok, gyöngeségek — mind a ηνενμα eszközévé, hatal-
ma megdicsőülésének, a kegyelem gyözedelmeskedésének 
közegeivé válnak már itt e földön, úgyhogy tényleg bármily 
baj ér is, — minden közreműködik annak javára, ki Is tent 
igazán szereti, akit Isten gyermekéül meghívott R. 8, 2β· 

Igy muta t j a be Pál apostol a maga személyiségében 
azt, hogy miképen érvényesül az új elv, a hitszerü életben 
(L. 64. 1.), hogy miképpen veszi fel az egyéniség meghatáro-
zásait, az egész szellemi organismust a testi szervezettel 
együt t s az ezzel járó kor lá tokat , gyarlóságokat, mint meg 
annyi tényezőket, amelyek u t ján megnyilatkozik az egy 
szellem. 

Határozottan meg van téve mind ezek szerint Pál 
apostolnál nem ugyan Jézus Krisztust nézve, hanem az 
emberre tekintve az egyéniség és a személyiség közti külömb-
ség és pedig nem ugy, hogy a kettő egymástól áthidalhat-
lan módon elkülönülne, hanem ugy, hogy a kettőre nézve a 
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közös alap az Éniséggel egybe f o r o t t emberi szellem mind 
a ke t tőben meg van és meg is m a r a d , s ugy, hogy a törté-
neti ha t a lmak Isten nevelő kezében az egyes t az isteni 
πνενμα-nak az á l láspont jára felvezetik, az ember t ethizálják. 
Most már a πνεί"μα-nak elve alatt álló embernek dolga eddigi 
szellemi szervezetét s a j á to s ságának feladása né lkül ugy aszi-
milalni, hogy e πνεύμα szolgálatába jusson s az érzéki, testi 
szervezeté t is — sa já tosságának elismerése me l l e t t — az δ 
jobb É n j é n e k orgánumává átalakí tani , ugy hogy ez uton is 
már e földön is v i ssza tükröződjék amaz isteni δόξα, amely-
nek te l jes valósága és teljessége m é g csak a k k o r tűnik fel, 
amidőn majd szellemünk k ia lak í t j a lényegének megfelelő 
szellemi t es té t s az eddig haladó felölti magára a halhatat-
lanságot I. C. 15,5 4 . s minden t e s t a maga sa já tosságában 
kisugározza ezt az isteni célgondolatot, amelyért teremtete t t 
Is tennek dicsőségére, úgyhogy m o s t már Is ten — minden 
mindenekben (I. C. 12 , 6 . 15,28·)· 

Mikrokosmus az ember. Az ember ethizált egyénisége 
vagyis személyisége igy typus a mindenségben véghez menő, 
minden bün, baj, halál fölött végre is győzedelmeskedő, Isten-
ben alapuló ós Istent dicsőítő v i lágharmoniának. 

Schneller István dr. 



A pietismus paedagogikája. 
— Kiváló tekintettel a magyar pietista nevelőkre. — 

3. A p i e t i s m u s h a t á s a alat t k e l e t k e z e t t ú j e g y e t e m 
é s a f ő i s k o l a i l e l k é s z n e v e l é s H a l l é b a n . 

Spenernek, Franckenak s általában a pietismusnak a hallei 
új egyetem alapításában és gyors felvirágzásában is kiváló szerepe 
van. Ε városban a gymnasium mellett volt már 1680 óta a 
nemeseknek egy akadémiája (Ritterakademie), mely itt az egyetem 
számára a talajt egyengette. III. Frigyes brandenburgi választó-
fejedelemnek (1701 óta I. Frigyes néven az első porosz király) 
régi terve volt egy ú j egyetem alapítása, amelynek megvalósí-
tásában a békés indulatú JaUonszky református udvari lelkész, 
Comenius unokája és Spener, a szintén berlini evangelikus lelkész 
tanácsát követte. De hogy a fejedelem terve megvalósult, s hogy 
az új egyetem székhelye épen Halle lett, ez legközelebbről 
Thomasius Keresztélynek, a Lipcséből Franckeval együtt elűzött 
philosophusnak és jogtudósnak az érdeme. Abban pedig, hogy az 
új egyetem oly gyorsan hírnevessé és népszerűvé vált s nem csak 
Németországra, hanein a külföldre is oly nagy hatást gyakorolt, 
különösen Franckenak volt nagy része. 

Thomasius a fejedelem engedélyével már az egyetem meg-
alapítása előtt elkezdett tanítani a ritterakademiában 1690-ben. 
Nem szívesen látták a jövevényt. A város és a német rendek a 
költségektől, az ujabb megadóztatástól tartottak, a gymnasium 
igazgatója pedig féltékeny volt az ú j mesterre, ki őt túlszárnyalja. 
Meg is kérdezték Thomasiustól: vannak-e készletben, jönnek-e 
vele hallgatók, mert itt Halléban ugyan ne reméljen ilyeneket. Az uj 
professzort mindez nem ijeszti vissza. Bízott az Istenben, miként 
Francke és bátran tette kezét az eke szarvára. Ötven hallgatója 
volt már az első évben. A lipcsei Carpzov hiában rágalmazza az 
új iskolát, mely az ő szavai szerint nem is Halle, hanem való-
ságos Hölle. 

Frigyes fejedelem, Spener és Jablonszky szemei ezóta Halle 
felé fordultak. Thomasiusban megtalálták emberüket, még csak 
társakra volt szükség. Olyan férfiakat kerestek, kik nem barátai 
a türelmetlen hitvitáknak, nem eretnekhajhászók és akik nagyobb 
hajlandósággal viseltetnek a református király és felsőség iránt, 
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mint az orthodox, türelmetlen Lipcse, Wittenberg, vagy akár csak 
Jena is. Három ily egyetem közelében egy negyediknek alapítása 
feleslegesnek is tetszhetett. De a fejedelemnek határozott céljai 
voltak. A Hohenzollern család uniói egyházpolitikát folytatott 
már akkor is. Nemcsak maga volt református, de alattvalóinak 
egy része is; példáúl Halléban is a Pfalzból és Hollandiából ide 
települt reformátusok emelték az ipart magas fokra. Nem tűrhette 
azért a fejedelem, hogy evangelikus alattvalói körében oly papok 
működjenek, kik a három orthodox egyetemről kikerülve a fele-
kezeti türelmetlenséget szítják a reformátusok ellen sr ez által a 
keletkező félben levő Poroszország erejét gyengítik. Ágostai hit-
vallású evangelikus egyetemet akart ő is, de békés szelleműt, 
türelmeset, mely szívelni tűdja a református uralkodó házat és a 
ref. polgárokat. A hallei egyetem alapításában tehát nagy szerepet 
játszott a fejedelem részéről az egyházpolitikai érdek is. 

Ilyen békés szellemű férfiúnak ismerte az udvar Spener és 
Francket és ennek volt erfurti tiszttársát Breithauptot. Igy ezeket 
hívták meg Thomasius mellé már 1692-ben, tehát szintén még az 
egyetem megalapítása előtt. Francke a keleti nyelveket adta elő, 
Breithaupt a theologiát. 1694-ben volt aztán az új egyetem ünne-
pélyes megnyitása, amikor a korán elhalt Baier Vilmos theol. 
tanár volt a prorector (a rectori tisztet maga a trónörökös töltötte 
be) és már Cellarius Kristóf, a jeles nyelvész, földrajz- és tör-
ténetíró, a seminarium selectum későbbi alapítója is hivatalban 
volt. A theol. szakra Baier helyébe 1695. Anton jött. 1707-ig csak 
is ezek hárman: Francke, Breithaupt és Anton képviselték a theo-
logiát. 1709-ben jött hozzájuk Lange és Michaelis és 1716. 
Herrnschmidt. 

Az orvosi szak kitűnősége volt dr. Hof mann és Stahl. A 
jogi és philosophiai szakon Thomasiusnak jutott a vezérszerep, 
a ki szabad szellemével és gazdag irodalmi munkásságával már 
a század elején is a német felvilágosodásnak képviselője volt. 
Ő honosította meg Halléban azt a szabad szellemet, mely eddig a többi 
német egyetemen ismeretlen volt; ugy hogy az ő hallei műkö-
dése új korszakot nyit meg az egyetemek történetében. Halléban 
szabadult fel a tudós, a tudományt fékező külső hatalmak alul. 
Thomasiusnak meggyőződése volt, hogy csak a korlátlan szabadság 
adja meg a szellemnek igaz életét, e nélkül holt. Szerinte nem-
csak a jog, hanem általában a tudomány is az ész alapjára 
helyezendő. Az ember akarata, cselekvése a társadalomban em-
beri tekintélynek alárendelt, de az észnek ura csak egy: az Isten. 
Reformátor volt Thomasius annyiban is, hogy már 1687 óta, először 
Lipcsében, azután Halléban német nyelven tartotta felolvasásait, 
amit a régi maradi rendszer barátai, kik a tudományt a latin 
nyelvvel összekötöttnek hitték, szintén csak hátborzongással hall-
hattak. Mert e részben is az volt Thomasius elve, hogy necsak a 
szabad személyiség műve legyen a tudomány, hanem egyszersmind 
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a nemzet kincse is s ezzé csak úgy lehet, ha anyanyelven müveljük 
és hirdetjük (Schneller, Paed, dolgozatok I. 146. és 310. 1.). 
Thomasius nyomdokaiba lépett azután Wolf, a tudományos semi-
nariumok kezdeményezője, ki szintén Francke mellett Halléban 
működött 1707—1723. 

íme a pietismus és a felvilágosodás képviselői ugyanazon 
egyetemen működnek s együtt vetik meg az egyetemek életében 
egy újabb és szabadabb korszaknak alapját. Lehetett-e ily látszólag 
különböző szellemű férfiak között békesség és egyöntetű eljárás? 

Volt az ifjú hallei egyetem oszlopemberei között elég talál-
kozási pont is. Francke és Thomasius, a pietismus és a felvilágo-
sodás, mindegyik a szabad egyéniség elvét vallotta, az egyik a 
vallás és theologia, a másik a világi tudományok terén. Hite, 
vallása volt mindegyiknek. Thomasius is hitt Istenben, bizodalma 
oly erős, hogy Francke hitéhez hasonlítható, bár megengedjük, 
hogy Thomasius hite nem nyugodott oly positiv keresztyén alapon, 
mint Speneré és Franckeé. Mind ketten a megcsontosodott ortho-
doxismus és pedanteria ellen küzdöttek. Thomasius egymaga nein 
lett volna képes a protestáns scholastica íheologiát megtörni. A 
régi vallásos irány felett csak ujabb és nagyobb vallásos erővel 
lehetett diadalt aratni. Francke a gyakorlati keresztyénség alko-
tásaival bizonyítá be, hogy az ő theologiája jobb, mint a régi. 
Végül mind a két tudós az élet számára nevelt. Thomasius a 
tudományt, Francke a vallást hozta az élettel szorosabb kap-
csolatba. 

Igy törekvéseik több pontban találkoztak, sok tekintetben 
eltérő és ellentétes jellemvonásaik pedig kiegészítették egymást. 
Nem módjuk, hogy sokszor komolyabb nézeteltérés sőt össze-
ütközés nem lett volna a két erélyes férfiú között. Így pl. a 
heveskedő Thomasius 1702-ben élesen kifakad a reformáló tanítók, 
a javító intézetek és árvaházak ellen s azt a meggondolatlan 
nyilatkozatot leszi, hogy egy fegyház több hasznára van az ország-
nak, mint ezer ispotály és árvaház. De kibékültek újra és köl-
csönös jó hatással voltak egymásra. Spener és Francke a szabad 
szájú, merész röptű Thomasiust mérsékletre bírta. Ez utóbbi pl. 
Spener intésének a hatása alatt 1695. nyilvánosan kifejezte afeletti 
bűnbánatát, hogy szatirikus irataiban, oly éles hangon írt és 
javulást ígért. Még 1699-ben is azt mondja, hogy Spenernek érette 
való imádkozása becsesebb neki, mint hatalmas fejedelmek aján-
déka és kitüntető elismerése. (Tholuck, Thomasius, Herzog R. E. 
XV. 618. 1.) Wolflal, mint fentebb láttuk, már végzetesebb össze-
ütközése volt Franckenak. „Fromm und frei!" lett a hallei egyetem 
soha meg nem tagadott jelszava és már az alapítók e szellemben 
végezték munkájukat. 

Francke az egész egyetemre már csak az által is nagy be-
folyást gyakorolt, hogy hallgatóinak jó részét ő nevelte különféle 
tanintézeteiben; de mint a porosz király kedves embere az egye-
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temi tanácsban is nagy befolyással bírt. Igy bár szélesebb körű 
hatását is méltán feltételezhetjük, de az általa képviselt pietis-
mnsnak, mint vallásos iránynak gyümölcsei legszembetűnőbben 
mégis a theologiai szakon, a lelkésznevelésben mutatkoztak. 

A theol. tanulmány reformja már benne van a pietismus 
alapvető programmjában, Spener kegyes óhajtásaiban. Az 5-ik 
javaslat épen erre vonatkozik. Az ő eszméit teljes épségükben 
átvette és jó részben meg is valósította Francke. Mind a két mes-
ternek reformja e 3 feladatot tűzi ki az egyetem elé: a theol. 
ifjúságnak 1. vallás-erkölcsi nevelése, 2. tudományos kiképzése 
és 3. a lelkészi pályára gyakorlati uton való előkészítése. 

a) A t h e o l . h a l l g a t ó k v a l l á s - e r k ö l c s i n e v e l é s e . 
Spener is, Francke is ezt a feladatot teszi első helyre. Ε 

téren érezték a reformnak legégetőbb szükségét. A XVII. századbeli 
egyetemi hallgatók élete, amint azt Tholuck részletesen is meg-
rajzolta (Das akad. Leben im XVII. Jahrhundert, 2 köt. 1853.), 
visszataszító képet tár elénk. Az egyetemi polgár ideáljaitól a 
művelt emberé állott legtávolabb. És e részben a theologusok sem 
voltak kivételek. Verekedésben, korhelykedésben nem akartak a 
jogászok mögött elmaradni. 

Spener és Francke, mint kegyes atyák, fájó szívvel panasz-
kodnak tékozló fiaiknak az Isten szolgáihoz épen nem illő garázda 
magaviselete miatt és a szeretet hangján kérve kérik, majd szigorú, 
dorgáló szavakkal intik őket megtérésre. Spener, Meyffart szavaira 
hivatkozva, fakad ki az összes fakultások tanulói között elhatal-
masodott s a keresztyénhez épen nem illő akadémiai élet ellen. 
Sürgeti a gyökeres javítást s azt óhajtja, hogy az ifjaknak már 
külső magaviseletén is meglássék, hogy az akadémiák az egyháznak 
veteményes kertjei és igaz műhelyei a Szentléleknek, nem pedig 
az elvilágiasodás, hiúság, kapzsiság, iszákosság és versengés ördö-
gének tanyái (Pia desid. 127. 1.). De impedimentis studii theologici 
c. művében is egyik fő akadálynak mondja a theol. ifjak profanus 
életmódját. „Hiába való — úgymond — azok munkája, akik az 
egyetemen bűnös életet élnek, az ivásnak, kéjelgésnek és a sokféle 
világi hiúságnak szolgái, kik gyalázó szavakkal hívják ki egymást, 
párbajoznak és éjjeli kóborlásokkal és kiabálásokkal hódolnak a 
sötétség fejedelmének". (I. h. 227. 1.) 

Még részletesebb és kirívóbb rajzát adja a főiskolai hallgatók 
életének Francke. „Akit a legderekabb bursnak tartanak, az szokott 
a legrosszabb keresztyén lenni. A studiosus nem akar έννομος, a 
fegyelemnek, törvénynek és jó rendnek engedelmeskedő lenni, 
hanem άνομης, vagyis minden fék és korlát nélkül való, persona 
legibus oinnibus soluta. Nem katona és mégis vívni tanul, nem 
courtisan (udvaronc) és mégis táncolni tanul; vakon tör az egész-
sége ellen és medicinae studiosusnak mondja magát, minden isteni 
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és emberi törvényt lábbal tapod és legum studiosus a neve; 
Isten igéjére van legkevesebb gondja és az ilyen theologiae 
studiosus, a vocabulumokat és terminusokat tanulja és büszkén 
philosophiae studiosusnak nevezi magát". (Oeffent. Zeugniss vom 
Dienste Gottes. Halle, 1703. 198. 1.) 

Az universitások hivatásuk szerint officináé spiritus sancti 
volnának — Spenernek is kedvelt kifejezése — de idővel univer-
sitas omnium malorum et peccatorum lett belőlük. „Ein Stall voll 
böser Buben", mondja Francke, „ahol birkózás, párbajozás, vere-
kedés, evés, ivás, szemérmetlen dalok éneklése, kártyázás, mérték-
telen dohányzás, éjjeli csatangolások és más ily kicsapongások 
vannak napirenden. És a theol. hallgatók épen nem kivételek e 
részben, sőt mindenkor ők voltak az elsők, akiket tanári gyűlés 
elé idéztek, relegáltak és egyébként büntettek. Az ilyenekből, ilyen 
élet után lettek lelkészek, pásztorok. Lehetett-e az ilyen más, 
mint kígyó fajzat?" (Lectiones paraeneticae I. 162.). 

Ez elfajult, bűnös állapotokkal szemben nagy nyomatékkal 
mutat reá a nevelés, és különösen a papnevelés céljára, mely nem 
más, mint „az Isten országa, vagy az igaz keresztyénség, vagy a 
Jézusban megvalósul t igazság, ν.αϋώς εστίν αλήθεια εν τω Ίησοΰ". 
Eph. 4, 2t · (Idea stud. theol. Anhang. 28. 1.). És részletesebben is 
kifejti, hogy miben áll az Isten országa, vagy az igaz keresz-
tyénség. Nem másban, mint hogy a studiosus theologiae az Úr 
Jézust Üdvözítőjének és Urának ismerje, hozzá őszinte szívvel 
ragaszkodjék, az ő szenvedésében, halálában és feltámadásában 
keressen örök megváltást, bűnbocsánatot, igazságot, életet és 
üdvösséget és ezért ő vele a hit által mindig szilárdabban egye-
süljön, üdvözítő igéjében megmaradjon s eképen hű tanítvá-
nya legyen, benne és általa éljen és így őt hű szeretettel és 
szívbeli engedelmességgel kövesse és úgy éljen, miként Jézus élt 
és békével szenvedje el, amit Isten reá mért úgy, amint Krisztus 
példát mutatott-. (Idea stud. theol. 5. 1.) 

Ε nevelési célt a hallei theologiai fakultás mindenek felett 
a vallás-erkölcsi nevelés által s itt is a következő eszközök és 
intézmények által igyekezett megvalósítani. 

a) Már a nyilvános theol. előadásoknál és pedig az összes 
tárgyaknál az előadó tanárok a lehető legsűrűbben utaltak a 
gyakorlati, vallás-erkölcsi célra. Krisztust, amaz egyetlen funda-
mentumot prédikálták minden órán s azon voltak, hogy a hall-
gatóság ezen az alapon épüljön, növekedjék és erősödjék. .Nagy 
hasznotokra lesz, — mondja Francke — hogy a theologiai elő-
adásokon, úgy a dogmatikai, exegetikai, polemikai és homiletikai, 
mint minden egyéb órákon mindig erre az alapra történik hivat-
kozás és erre vezetünk vissza mindent, aminthogy nem is illenék 
másképen. Ha ti is hasonló módon az órákra való készületkor, 
ismétléskor és a tárgy felett való elmélkedéstekben ugyanazt a 
célt állítjátok magatok elé és arra vonatkoztattok mindent: akkor 
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annál erőteljesebbek és izletesebbek lesznek minden leckéitek és 
nem hatástalan és gyümölcstelen tudományt fogtok belőle szerezni, 
hanem az igazságnak élő ismeretét". (Idea st. th. Anhang 33. 1.) 

b) Collegia paraenetica. Ezeket Francke tartotta hetenként 
egyszer csütörtökön d. e. 10 órakor, amikor semmiféle, sem nyil-
vános, sem magános előadás nem volt a theol. szakon. Hivat-
kozik Meuschen János hágai lelkészre, ki „De reformatione Aca-
demiarum" müvében a paraenesisek hiányát fájlalja és ilyenek 
tartását sürgeti. Francke ez intő és buzditó beszédeket nagy 
kedvvel tartotta és sokat várt tőlük. Utolsó előadása is kevéssel 
halála előtt ilyen paraeneticum volt. Szerinte az akaratnak a 
felbuzditásra még nagyobb szüksége van, mint az értelemnek a 
tanításra, mert az akaraterő hamarabb meglankad, mint az emlé-
kező tehetség. Ε szabad és jobbára rögtönzött előadások célja 
volt a theol. ifjúságot hivatásukhoz méltó életre serkenteni. Itt 
tette szóvá Francke nevek említése nélkül az egyetemi hallgatók 
közt előforduló bajokat, rossz szokásokat, vétkeket és kihágásokat. 
Ilyenkor szólt a theol. tanulmány akadályairól, megkönnyítő segéd-
eszközeiről, módszertani kérdésekről stb. Mint atya beszélt fiaihoz 
a legnagyobb közvetlenséggel. Ilyen rögtönzött előadásait hallgatói 
lejegyezték s e jegyzeteknek köszönik létrejöttüket a Lectiones 
paraeneticae. (Halle 1726—36. 7. kötet.) 

c) Collegia ascetica. Ezeket vasárnaponként a délutáni isten-
tisztelet végeztével tartották. Valamely bibliai helynek megmagya-
rázták a szószerinti értelmét, azután a hallgatókat lelkiismeretes 
önvizsgálatra ismételten is felhiva, a hallott igéket az igaz keresztyén 
BieuB b JvuiuuuBcn a, uieuiuguociÄ-IIAA. egj cicim ο JVCOUJJJJI yupi 
állapotára alkalmazták. Ε célból leginkább a pásztorleveleket 
olvasták. (Ide a st. th. Anhang 40. 1.) 

d) A tanárokkal való személyes érintkezés. Ez kétféle módon 
történt. Hetenként kétszer, hétfőn és kedden d. u. 2—4 óráig a 
dékán lakásán összegyülekezett az egész theol. tanári kar s ilyenkor 
a hallgatók szabadon fordulhattak vezetőikhez, hogy akár a tanul-
mányra, akár erkölcsi életükre vagy netáni aggályaikra és két-
ségeikre nézve tanácsot és felvilágosítást kérjenek. De melegen 
ajánlotta a fakultás, hogy a hallgató anyagi viszonyait is tárja 
fel ilyenkor, mert ezekre nézve is szükségük van a jó tanácsra, 
segítségre. A tanárok szabad asztalhoz, nevelői álláshoz juttat-
hatják őket; vagy ha egyebet nem tehetnének is, ajánlanak jó 
lakótársat, akinek megválasztásánál könnyen követnek el hibát és 
sokat árthatnak maguknak. 

Az érintkezés másik neme volt az egyes tanárok lakásán 
való látogatás és magános beszélgetés. Ezt a tanárok nemcsak 
megengedik, de el is várják. Ez a „facilis accessus ad praecep-
tores" nagy hasznára van a theol. studiumnak — mondja Francke 
és kívánja, hogy a hallgató ilyenkor őszintén és leplezetlenül 
tárja fel lelki állapotát. Majd a tanár maga is megkérdi, hogy 
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mily lelki haszonnal hallgatják Isten igéjét és miként használják 
fel az épülésükre szolgáló egyéb alkalmakat; de a hallgató is 
teljes bizalommal legyen tanára, miként atyja iránt. Francke, 
mint aféle praktikus ember, részletes tanácsokat ad itt is. Kér-
dezzék meg — úgymond — a tanárt, hogy mikor mehetnek hozzá 
legalkalmasabb időben; felettébb hosszú és üres beszélgetéssel ne 
legyenek terhére, idejét el ne rabolják, hogy másokat is fogad-
hasson; ha több kérdésük van, vessék papírra, hogy röviden és 
szabatosan adhassák elő; a vett intéseket és tanácsokat jegyezzék 
meg jól és tartsák meg; óvakodjanak az olyan sokszor előforduló 
visszaélésektől, hogy lelki tanácskérés ürügye alatt tulajdonképen 
pénzbeli adományt akarnak hazugsággal bemondott hiányaiknak 
fedezésére kicsikarni s e jótéteményt olyanok elől ragadozzák el, 
akik arra valóban rá szorulnának. (Idea st. th. Anhang, 6—24. 1) 

e) Az egyetemi ifjúság számára tartott istentiszteletek. Nagy 
jótéteménynek mondja Francke a theologusokra nézve, hogy 
minden vasárnapon és más ünnepen saját tanáraik predikálását 
hallgathatják. A tanárok ismerik hallgatóikat és ezek állapotához 
és lelki szükségleteihez alkalmazzák beszédeiket. A hallgatók azért 
annál több hasznot és lelki épülést meríthetnek belőle (Idea st. 
th. Anhang. 33. 1.). 

f) Az exercitationes biblicae. Ilyenek tartását a theol. fakultás 
rendelte el és külön szabályzatot adott ki e tárgyban: Methodus 
exercitationuin biblicarum, quae consilio et auctoritate ordinis 
theologici in academia Halensi inter theologiae studiosos institutae 
et instituendae sunt 1707. A theol. hallgatók magok tartották 
ezeket a magok körében, de az igazgató felügyelete alatt. Heten-
ként egy órára összegyülekeztek az exegesisben és dogmatikában 
már jártas hallgatók s valamelyik bibliai könyvet tárgyalták oly 
formán, hogy kiki sorjában elmondta a már otthon előkészület 
közben támadt gondolatait. S az ily elmélkedéseket énekkel 
kezdték és végezték. A Spener-féle collegia pietatis és a lipcsei 
collegia philobiblica, ecclesiolae in ecclesia voltak ezek az egyetem 
falai között. Francke a kezdő theologusokat is elküldte ez órákra 
hallgatókúl, hogy idősb társaiknak szorgalma és a szentírás iránt 
való szeretete reájuk is buzdítólag és épitőleg hasson. (Idea, Anh. 
78. 1.) 

g) Közös imaórák. Azt is jó és dicséretes szokásnak mondja 
Francke, hogy az egyetemi hallgatók, különösen az egy országból 
valók, hetenként egy kitűzött órában összejönnek közös imád-
kozásra, amikor legelőbb is saját lelkük állapotát tárják fel Isten 
előtt, azután az egész keresztyénségért, a hazáért, az egyetemért, 
főként pedig tanulótársaikért imádkoznak s Isten segedelmét kérik 
tanulmányaikhoz, hogy majdan hasznos szolgálatot tehessenek 
egyházuknak és hazájuknak. Ez órákat is a tanárok tanácsára 
tartották s akik állandóan résztvettek bennük, azoknál jó gyümöl-
cseit tapasztalták. (U. o. 79. 1.) 
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h) Az énekórák. Francke megjegyzi, hogy ez órák csak úgy 
esetlegesen kapták nevüket, mely nem fejezi ki a dolog lényegét. 
Inkább vallásos összejöveteleknek (Erbauungsstunden) volnának 
mondhatók. Nem az éneklés volt itt a fődolog, hanem szintén az 
írásolvasás és magyarázat, melyet a szöveghez illő énekkel kezdtek 
és végeztek. Ezeket az egyetem falain kivül az árvaház auditó-
riumában tartották hetenként kétszer, szerdán és szombaton. 
Nyilvánosak voltak, a városi közönség is részt vehetett bennük. 
Francke ajánlja, hogy a theologusok ez alkalmat is használják 
fel és pedig necsak az exegesis kedvéért jöjjenek el, hanem kell 
egyszersmind, hogy a hallott igéket magukra is alkalmazzák s 
általuk is előbbre haladjanak a megszentelődésben. íme ujabb 
ecclesiola az egyetemen kívül, de szintén a theol. hallgatók épü-
lésére szánva (U. o. 44. 1.). 

i) A közös asztal az árvaházban. Ez a jó té temény is nem 
csekély jelentőségű eszköz volt a theol. ifjúság vallás-erkölcsi 
nevelésére. Itt tanulta megismerni az ifjú az egyházat és iskolát, 
mint igazi alma matert, aki fiainak nemcsak szellemi, hanem testi 
szükségleteiről is gondoskodik. Ez költötte fel és emelte nagyra 
az ifjak szivében a hála érzelmét. Az árvaháznak ez az ápoló és 
tápláló dajka szerepe oly szoros kötelékkel fűzte a theologusokat 
Hallehoz, mely a sírig sem bomlott fel. Az árvaház legbuzgóbb 
hivei, barátai és jóltevői azok sorából kerültek ki, akik korábban 
maguk is élvezték annak jótéteményeit. 

De nevelő hatással volt az a szigorú rend és fegyelem is, 
mely e közös étkezésnél uralkodott. Mint Francke intézeteiben 
mindent, úgy ezt is külön törvények szabályozták. (Ordnung, so 
unter denen studiosis, die in dem Waisenhause der freien Kost 
geniessen, zu beobachten ist. Halle 1699. Ezek közt 14. §.: Leges 
der Tischgenossen.) Az együtt étkezők egyike sorrend szerint 
elmondta a szokott asztali imádságot s ebéd alatt egy egész vagy 
fél fejezetet olvasott fel a bibliából. A többi convictorok pedig 
egy-egy bibliai verset azután megfelelő alkalmazással ismételtek. 
Ez alkalmazásoknál tiltva volt a tanulótársakra való kihivó célzás. 
Nem volt szabad evésküzben beszélgetni sem. Étkezés után ismét 
imádkoztak, énekeltek, este még külön esti imádságot is mondtak. 
A későn jövőket, vagy a záróének és ima előtt eltávozókat pénz-
büntetéssel, vagy pedig másnapi ebédtől való eltiltással büntették. 
Minden pénteken az ebéd előtt egy órával az összes convictorok 
összegyülekeztek egy külön teremben és azután közösen imád-
koztak a felsőségért és más jóltevőkért, a városért, egyetemért, 
mindenféle nevelő és szegényápoló intézetért. Minden asztalnak 
külön inspectora s az összes asztaloknak egy közös főinspectora 
is volt, kik a rendre ügyeltek, a tanulók magaviseletéről naplót 
is vezettek s az egyes convictorokat magukhoz hívták, hogy 
tanulási előmenetelük és erkölcsi életük felől kikérdezzék. Francke 
mint igazgató negyedévenként részletes kimutatást várt az inspec-
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tortól, melyben a tanulók hazája, kora, belépési ideje, tanulási 
előmenetele és erkölcsi magaviselete volt feltüntetve. 

A theol. hallgatók legnagyobb része, az u. n. rendes asztalok 
vendégei, mint a praeceptorum seminarium tagjai s mint árva-
házi tanítók úgyis közvetlen érintkezésben állottak Franckeval a 
tanórákon és tanítói konferenciákon. Ezekre tehát közvetlenül 
lehetett felügyelni. Többen a tanító theologusok közül az árva-
házban nyertek szállást is, de általános bennlakásuk még nem 
volt a theol. hallgatóknak. 

Mind eme felsorolt intézményeket és nevelési eszközöket 
áttekintve, dicséretes volt a hallei egyetemnek a theologus ifjakról. 
azoknak úgy testi, mint lelki javáról való atyai gondoskodása. A 
tanárok nemcsak tanítottak, de igazán neveltek. S igazat adunk 
Franckenak abban, hogy az ifjú embernek még a főiskolában is 
szüksége van a valláserkölcsi nevelésre. De kimondjuk azt a vé-
leményünket is, hogy mint a nép- és középiskolákban, úgy itt is 
felette sok volt az áhitatossági gyakorlat. Ennyire nem lehet a 
fiatal embert a menyország számára lefoglalni. A szerzetes életre 
emlékeztető szüntelen való imádkozás és kegyes elmélkedés ellen 
tiltakozik az ifjú természete. Hiszen mindenek a mieink és Istennek 
minden teremtett állatja jó. Az ifjú lélek az egész világot ismerni, 
az élet ártatlan örömeit élvezni is akarja. S ehhez joga van. A 
fejlődő ifjú ember, a főiskolai hallgató továbbá szabadságot akar 
s fokozatosan törekszik lerázni ama békókat, melyeket reá a ne-
velés rakott. Francke és a pietismus e részben félreismerték az 
ifjú embert. Az a folytonos felügyelet, majdnem kémkedés, a 
naplóba elkönyvelt örökös birálat sérti az ifjúnak önérzetét és 
vagy tettetett alázatosságra, képmutatásra, vagy pedig dacos ellen-
állásra készteti. Fordultak is elő példák a hallei egyetemen mind 
a két irányban. Ezt a túlságba való átcsapást Franckenál csak 
az eredendő bűnről és az emberi természet teljes romlottságáról 
való alapfelfogása és az a tapasztalat teheti érthetővé, hogy az 
akadémiai élet, mint fentebb láttuk, csakugyan felette szilaj, 
elvadult volt s így erősebb eszközökre volt szükség. Mély volt a 
seb, mély vágást kellett tennie az orvosnak is. 

b) A theol . t u d o m á n y o s k é p z é s , az í r á s m a g y a r á z a t i , 
t ö r t é n e t i é s r e n d s z e r e s t h e o l o g i a a h a l l e i e g y e -

t e m e n. 
A theol. főiskolák ifjúságának nemcsak erkölcsi élete esett 

sokszoros kifogás alá, hanem a tudományos képzettsége is. Az 
egyetemre való előkészület a középiskolákban nagyon felületes és 
hiányos volt. Francke szomorú színben tünteti fel a theol. hall-
gatók értelmi színvonalát is. 

Ő mondja, hogy kevés theologus képes egy német levelet 
helyes orthographiával megírni. Majd minden sorban ejtenek 
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helyesírási hibát. Még a pályavégzett lelkészek kézirataiban is, 
mikor ezeket kinyomatás végett beküldték, annyi volt a helyes-
írási hiba, hogy valamely hozzáértővel újra kellett azt leíratni. 
Különösen a rokonhangzású szavakat irták igen hibásan, amilyenek: 
er war, die Waar, es ist wahr. Ennek oka az, hogy minden időt 
a latinra pazarolnak és a németet elhanyagolják. Olvasható, jó 
kézírásuk sincsen, annál kevésbbé szépírásuk, pedig mint leendő 
tanítóknak erre is nagy szükségük volna. Járatlanok a számtanban, 
a görög és héber nyelvben, sőt — amire legtöbb időt vesztegetnek 
— a latinban is. A hallei egyet, hallgatókat rossz latinságuk miatt 
ignorantes csúfnévvel illetik, — mondja Francke. Holott más 
iskolákban sem tudnak többet s az egyetemnek nem lehet fel-
adata, hogy nyelvtant tanítson. De Francke mégis gondoskodott 
arról is, hogy a középiskolák mulasztásait lehetőleg pótolhassák. 
Az árvaházi inspectorok külön órákat tartottak az egyetemi hall-
gatók számára, melyeken ezek az írásban, számolásban, a latin, 
görög és héber nyelv elemeiben nyertek oktatást. 

A theol. tanulmány hiányairól részletesen szól már Spener 
is fentebbi müvében (De impedimentis stud. theol.). Ugyanitt 
elmondja az egyes theol. tantárgyakra vonatkozó véleményét is, 
melyet Francke „Idea studiosi theologiae" müvében teljes hűséggel 
tett a magáévá. 

Spener különbséget tesz a theol. hallgatók s ezek szerint a 
theol. tantárgyak között is. Nevezetesen három osztályát külön-
bözteti meg a theologus ifjaknak. Némelyeknek kiváló szellemi 
tehetségeik vannak és módjukban áll, hogy hosszabb időt 
töltsenek az egyetemen; eseknek meglehet az a reményük is, hogy 
szélesebb körű tudományosságot követelő állásokra fognak eljutni. 
Mások középszerű tehetségűek, kevesebb ismerettel jönnek az 
egyetemre és kevesebb i.lőt töltenek ott (Spener 4—5 évet is 
kevesebb időnek mond) és szerényebb állásban fognak szolgálni. 
Végre a harmadik osztályba sorozhatok azok, akik szellemi és 
anyagi tehetségben egyiránt szegények, egyetemi pályájukat rövid 
idő alatt futják meg és egész életükben a tanulatlan nép között 
fognak működni. Mivel ily nagy különbség van a theol. hallgatók 
közt — úgymond Spener — azért mindegyik annyi tudományt 
sajátítson el, amennyire épen szüksége van. A gyakorlati cél 
határozza meg a tanulmányozás fokát s a tananyag mennyiségét. 
A nélkülözhetetlenül szükségeseket elébe kell helyezni a csupán 
némelyekre nézve hasznosaknak. Hasonló elv ahoz, amilyent a 
Ratio educationis elvei közt is találunk. Ezt az osztályozást azonban 
épen nem helyeselhetjük. Francke sem tett ilyen megkülönböz-
tetést. Spener itt a lelkésznevelés célját nagyon is utilitaristikusan 
fogja fel s oly áldozatot hoz a tudomány rovására, amit a theol. 
tanulmányi rendszer egysége és a lelkésznevelés eszménye meg 
nem engedhet. Igy alkudozni a létező viszonyokkal nem szabad. 

A hallgatók e 3 osztályát tartja szem előtt mindig, 
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midőn egyes tantárgyak szükséges vagy mellőzhető volta felett 
határoz. 

Szerinte a theologiának két segédtudománya van: a philosophia 
és philologia. A bölcsészetröl szólva megemlíti Spener, hogy mennyi 
eretnekségnek volt ez már a szülő oka. Egyes egyházi atyák a 
bölcsészettel foglalkozva oly müveket hagytak hátra, melyekből 
mint tojásokból azután mások veszedelmes tévedéseket költöttek 
ki. Azért nem egészen alaptalanul nevezték a philosophusokat 
minden eretnekség pátriárkáinak. Ő e tévedések miatt nem vádolja 
a bölcsészetet, mely magában véve jó ajándéka Istennek. A forrás 
magában véve tiszta és jó, habár sok belőle kifolyó patak tisz-
tátalan és mérges is. Azért a theol. ifjakat a tiszta forrásokhoz 
kell vezetni. Ne esküdjünk egy bölcsészeti iskolára sem, pártot 
és szektát alakítva, hanem legyünk eklektikusok. Válasszuk mind-
egyik rendszerből a jót. Ez az eklektikus módszer ajánlható taní-
tóknak és hallgatóknak egyaránt. 

Spener nem veti meg a bölcsészetet, sőt elismeri, hogy dí-
szére és segítségére van a theológiának, de nem becsüli túl és 
kellő értékére akarja alászállítani. Arra a kérdésre, hogy minden 
theologusnak szüksége van-e reá, a fentebbi osztályozást szem 
előtt tartva tagadólag felel. Mivel — úgymond — a bölcsészet 
csak segédtudomány, azért a 3-ik osztálybelieknek nincs is arra 
szükségük, a 2-ik osztályuaknak csak a theologiai rendes tárgyakhoz 
való helyes arányban; de az 1-ső osztálybeliek már behatóan 
foglalkozzanak a bölcsészettel is, mert ha nagyobb épületet épí-
tünk, állványokat is nagyobbszerüeket kell emelnünk (De imp. 
192—203). 

Francke is arra emlékeztet, hogy a theologusoknak Krisztus 
legyen a bölcsesége és úgy ne járjanak, mint a pogányok, akik 
midőn bölcseknek tárták magukat, épen akkor εμωρανΟψαν és 
μωροί valának. De egyébként elismeri, hogy a philosophiának, 
különösen a bölcsészeti erkölcstannak sokféle haszna van s ezért 
a tanárok fogják a hallgatókat utasítani, hogy céljukhoz és körül-
ményeikhez képest mennyit hallgassanak a bölcsészeti előadásokból. 
A phil. tananyagot egyik pietista paedagogus sem jelöli meg. És 
óvatosságuk, midőn Halléban Thomasius és Wolf adtak elő, ment-
ségre találhat. 

A theologia másik segédtudománya Spener szerint a philo-
logia. Ε szó alá foglalja nemcsak a nyelveket, hanem a történet-
tudományt is, úgy az egyházit, mint a világit. A 3-ik osztályba 
sorozott theologusoknak még a történelmet is elengedné, de a 
görög és héber nyelv ismeretét feltétlen megkívánja mindegyiktől, 
hogy a szentírást eredeti nyelvén olvashassák. (I. m. 203. 1.) 
Francke is azt mondja, hogy e két nyelv a studia propaedeutica 
közt legszükségesebb s ha a hallgatók kellő készültséget nem 
hoztak magukkal, akkor az egyetemen is folytassák nyelvtani 
tanulmányaikat. A theologus tartsa kötelező törvénynek, hogy a 
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görög és héber szövegben teljesen jártas legyen, hogy megérde-
melje a textualis theologus nevet, amint ezt Luther és Franz 
(wittenbergi tanár f 1628) megkívánja, (Lectiones paraeneticae 
150 és 156. L). Ajánlja továbbá, hogy e nyelvek mellett az 
archaeologiai előadásokat (antiquitates sacrae) is hallgassák. 

Ε két segédtudomány mellett Spener a rendes theologiai 
tárgyakat következőképen csoportosítja: 1. theologia katechetika, 
2. thetica (vagyis dogmatika), 3. polemica, 4. exegetica, 5. ethica 
(beleértve ascetica és casuistica), 6. historica és 7. homiletica. 
Sajátszerű felosztás és sorrend minden esetre. Első helyen áll a 
katechetika és a dogmatika megelőzi az exegesist és történeti 
theologiát. Nem a tárgyak természetes sorrendjét és összefüggését 
tartotta szem előtt, hanem ismét a gyakorlati szükséget és a 
szokott hagyományos eljárás is hatással van még reá. Mind e 
tárgyak hasznosak és jók — úgymond — de nem minden theo-
logus tanulhatja valamennyit, azért a fontosakat kell első helyre 
tenni; ezeket a kevésbbé szükségesek miatt mellőzni nagy hiba 
volna. 

Francke még szintén nem ismeri a theologiának négy cso-
portra való (írásmagyarázati, történeti, rendszeres és gyakorlati) 
mai beosztását. Nem is közöl rendszeres tantervet, hanem az 
egyes hallgatókat a tanárok heti összejövetele elé utasítja, hol 
kiki képzettségéhez mért utasítást nyer, ezt kell írásba foglalnia 
és híven követnie. Itt a főiskolában is vallja Comeniusnak azt az 
elvét, hogy a tanításnak a hossza mindig nagyobb legyen, mint a 
szélessége, vagyis egy időben ne hallgasson a theologus több, mint 
legfeljebb 3 tárgyat. Spenert követve ő is első helyen ajánlja a 
katechetikát s csak azután szól az exegesisről és dogmatikáról. 
Ajánlja, hogy a theticum collegiummal együtt mindjárt a kate-
chetikai órákat is hallgassák. A katechetikának, e gyakorlati 
tárgynak nagyrabecsülése és a theol. tanulmány elejére való 
helyezése az akkori vallásos paedagogiai szükségből érthető. 

A XVII. századnak legnépszerűbb tárgya volt a dogmatika, 
akkori nevén thetica, mely a polemikával kibővítve majd az egész 
theol. munkásságot lefoglalta a maga számára. Spener is mindjárt 
a katechetika után szól erről, e kettőnek egy időben való meg-
kezdését kívánja s a kettőnek összetartozását úgy okolja meg, 
hogy a katechesis is dogmatikai anyag elemeivel foglalkozik. Be-
ismeri, hogy a dogmatika minden theologusnak igen szükséges, 
tehát a legfontosabb tárgyak egyike. De nyomban hozzáteszi, 
hogy e tárgynak tulajdonképen az irás tanulmányozásával kellene 
kezdődnie. Sőt — úgymond — felvethető a kérdés, hogy nem 
volna-e jobb egyáltalán a dogmatikát egyedül és kizárólag az irás 
exegetikai tárgyalásából meríteni és mindenféle kompendiumokat 
és rendszereket teljesen mellőzni? Mert az exegesis, mely közvet-
lenül magával az írással foglalkozik, méltán követelheti az első 
helyet; ő az építőmester, ki a többi részeket elrendezi. (A pie-
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tismus azért nem építhette a dogmatikát exegetikai alapra, mert 
az ő exegise nem volt igazán tudományos, hanem inkább csak 
építő, gyakorlati.) Hosszú tárgyalás után végre is úgy oldja meg 
a kérdést, hogy a Szentlélek kegyes és bölcs férfiak számára 
tartotta fenn azt a munkát, hogy az írásban szétszórtan található 
hitigazságokat összegyűjtsék és bizonyos szempontok szerint rend-
szerbe állítsák. Ily módon keletkeztek a kompendiumok, kézi-
könyvek és nagyobb rendszeres müvek, szóval a dogmatika. A 
tanítók iránt, kik e munkát végezték és ma is végzik, hálával 
tartozik az egyház. De hitünket ne az ilyen kézikönyvekre ala-
pítsuk, hanem az írásra. (De imp. 204—206. 1.) 

Francke is ajánlja, hogy a theologus mindjárt kezdettől 
fogva hallgasson dogmatikát s azután másodszor és harmadszor 
is ismételten. Tehát épen úgy, mint az orthodoxia, igen nagy 
fontosságot tulajdonít e tárgynak. Azt akarja, hogy amely kézi-
könyvet tanárai elsőben ajánlottak, később is azt használja, hogy 
ismereteit a különféle módszerek meg ne zavarják. Csak később 
privatum collegium hallgatásával ismerkedjék meg más dogmatikai 
rendszerrel is. A nyilvános előadáson kívül vegyen részt a privatum 
examinatoriumban is, mert csak itt fog meggyőződni arról, hogy 
mily mértékben bírja a dogmatikai anyagot. 

Francke a dogmatikára alapítja az erkölcstant is (lectiones 
theologiae morális). A hallei egyetem nagy érdemének tekinti, 
hogy itt a dogmatikát és erkölcstant mindig az életre alkalmazva 
adják elő s a tanárok soha sem feledik, hogy a doctrina chris-
tiana in se et sua natura practica sit. A hittani és erkölcstani 
előadásokhoz különösen ajánlja Arnd Jánosnak az igaz keresz-
tyénségről irt könyveit, mint amelyekben a theoria in praxi vilá-
gosan látható. Azt is tervbe vette, hogy jövőre az egyes thesisek 
tárgyalását mindig megelőzze az introductio in Arndium, amiből 
igen nagy hasznuk lesz. 

Spener is megendi, hogy az erkölcstant a dogmatikától külön-
választva tárgyalják, amint ezt elsőben Calixtus és a syncretisták 
tették. Hathatósan ajánlja, hogy a theol. tanárok e tárgyat is kellő 
buzgalommal adják elő s ugy szüntessék meg sokaknak azt a 
panaszát, hogy nem volt alkalmuk az egyetemen e tárgyat hall-
gatni (De imped 211. 1.). 

A dogmatikával volt összekötve a polemiJca is, melynek tár-
gyalásánál a következő módszert ajánlják. Elsőben is minden 
tévelygésnek és szakadásnak történeti lefolyása adatik elő ex 
documentis fide dignis. Azután megállapítandó a status contro-
versiae s végül következik a thesisnek (az egyházi tannak) az 
antithesissel szemben való bizonyítása. De megjegyzi Francke 
egészen Spener és a Pia desideria szellemében, hogy a hallei 
egyetemen nem élesztik a vitatkozás és versengés vágyát, amely 
hibába mások a polemika tárgyalásánál rendesen bele esnek. 
Ellenkezőleg kimutatják a tévelygések okait, amelyek az elbiza-
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kodott ész és a gonosz indulatok. Ezek pedig általános bajok. Mi 
is magunkban hordozzuk az eretnekségek magvát, tehát nincs 
okunk a felfuvalkodásra. (Idea st. th. 62—70. Anhang 65—76.) 

A dogmatika mellett olvassák a theologusok a symbolicus 
könyveket. Ezekre nézve is teljesen egy értelemmel vannak Spener 
és Francke. Az előbbi szerint nagyon tévednek azok, akik e 
könyveket szerzőik akarata ellenére a szentirással egyenlő ran-
gúaknak tartják. Akik olvassák, soha se feledjék; hogy e könyvek 
nem magukért érdemelnek hitelt, hanem a'szenlírásért, amelyen 
alapulnak. Azért ha a hitigazság kérdése forog szóban, először is 
ne a hitvallásokra hivatkozzunk, hanem az eredeti forrásra a 
szentírásra. Vajha ne fordítanák meg e sorrendet oly sokszor! 
Francke egyenesen kimondja, hogy a norma, regula és kánon 
nem a symbolicus könyv, hanem a szentírás. De viszont ők is 
helytelenítik, hogy sokan gonoszságból vagy tudatlanságból nem 
akarják e könyveket olvasni. Egyházunk ezeket elfogadta, hasz-
nálatukat igen fontos okokból elrendelte, tehát helytelen dolog 
volna, ha az egyház tagjai vagy épen hivatalos szolgái ez alap-
szabályokat (placita) nem ismernék épen úgy, mintha valamely 
város polgárai nem ismernék városi törvényeiket és rendeleteiket. 
(Ugyanezt mondja Bárány György is a magyar Augustana elő-
szavában 1740.). Ehhez járul, hogy bár tévedésnek alávetett 
emberek irták e könyveket, de mégis Istennek őrködő gondvise-
léséből semmi oly tévedés sem csúszott be ezekbe, mely a hit 
igazságának vagy az élet megszentelődésének kárára lehetne (De 
imped. 206—208. Idea st. th. 71-73.) . 

Ennyit mondanak a rendszeres theologiáról. Spener ezt 
tárgyalja a katechetikával együtt első helyen. De már ő is érzi, 
hogy a dogmatika alá alapot kell fektetni s ez nem lehet más, 
mint az írásmagyarázat. Francke pedig az exegeticum collegiumot 
már egyenesen — bár a katechetika után, de mégis — a dog-
matika elé teszi (Idea, Anh. 55. 1.). A pietismus szerint kateche-
tika, exegesis és dogmatika az a három fő tárgy, melyre minden 
theologusnak legnagyobb szüksége van s amelyet legelsőben és 
egy időben kell tanulniok. 

Az exegesis feltételezi a bibliai nyelvészet ismeretét. Erre a 
hallei egyetem alapítása óta igen nagy gondot fordítottak. Francke 
maga is eredetileg a keleti nyelvek tanárául hivatott meg. Aki a 
hébert már jól bírta, az a chaldaeai, syriai és egyéb keleti nyel-
veket is hallgathatta. Volt külön collegium Orientale. Az ó- és új-
szövetség cursoricus olvasása mellett a Septuagintát, az apokryphus 
könyveket, Római Kelemen, Ignatius, Justinus martyr, Alexandriai 
Kelemen iratait, Philo és Josephus müveit, Macarius homiliáit 
s egyéb egyházi atyák müveit is olvasták. 

Francke megkívánja, hogy a theologus eleitől kezdve mind-
végig hallgasson exegetikai felolvasásokat. A módszer e tárgynál 
a következő volt: 1. megállapították a szentírásnak szószerinti 
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értelmét, 2. előadták ama bizonyos és szilárd okokat, melyekre 
az illető hely értelmét alapították, 3. a hermeneutica sacra segít-
ségével megismertették annak módját, hogy mint lehet a szent-
írásnak értelmét alaposan megtalálni, 4. a próféták és apostolok 
irataiból megismertették Krisztust és az üdv rendjét s végül 5. 
abban is gyakorolták magukat, hogy miként lehet az Írásból 
üdvös tanokat, mindenféle intéseket és vigasztalásokat meríteni 
másoknak meggyőzésére és vigasztalására. Ez utóbbi eljárás sze-
rint tehát az exegesist gyakorlati irásmagyarázattal is összekötötték. 

A történeti theoloyiára aránylag kevés gondot fordítottak. 
Az antiquitates sacrae tanulmányozását szükségesnek mondja 
Spener is, Francke is. Az egyháztörténet részletes ismeretét azonban 
a theologusoknak csak fentebb említett első vagyis felső osztá-
lyától kívánja meg. A középső osztály az általános ismeretekkel 
is megelégedhetik. Azok pedig, akik csak falusi lelkészeknek 
készülnek, csak a fődolgokat tanulják meg. A többit olvassgassák 
el majd később a lelkészi pályán üres óráikban; mert egy tárgynál 
sem lehet a tanárt oly könnyen nélkülözni, mint a történelemnél. 

Francke szerint a Studium históriáé ecclesiasticae az exegesis 
szolgálatában áll. Ezért a zsidó nép történetére és az újszövetségi 
kortörténetre sokkal több gondot fordítottak, mint az egyház 
ujabbkori történetére. De elismerték a történeti theologiának azt 
a becsét is, hogy belőle lehet megismerni a különféle régebbi és 
ujabb hitvitákat és az isteni gondviselésnek csudálatos utait. 
Francke ajánlja a magdeburgi centuriák tanulmányozását és 
Michaelis hallei tanár Progranuna c. müvét. Egyháztörténeti kézi-
könyvekben a XVII. század még szegény volt. Az az ösztönzés, 
melyet az egyház történetének kutatására a syncretismus adott, 
még nem volt elég erős. Ε Studium csak később, a rationalismus 
korában kezd jobban felvirágozni. 

A fentiekből láthatólag megvan a pietismusnak az az érdeme, 
hogy a kellőleg méltányolt rendszeres theologia mellett az orthodoxia 
által eddig elhanyagolt írásmagyarázati theologiának megadta meg-
illető helyét. Kimutatta, hogy a rendszeres hittan számára az 
exegesissel kell alapot vetni. Ezáltal az exegesis önállóságát is 
biztosították a dogmatikával szemben s megszüntették az ortho-
doxia régi, hagyományos módszerét, mely szerint az exegesisnek 
nem volt más feladata, mint az eleve elfogadott hittételek számára 
bizonyító helyeket szolgáltatni a dogmának kedvező irásmagya-
rázattal. A pietizmus az exegesist nyelvtani és történeti alapon 
nagy buzgalommal művelte és gyakorlati irásmagyarázattal 
is kiegészítette. Erdemük az is, hogy az erkölcstant a dog-
matikától különválasztották s a gyakorlati életre nézve annyira 
fontos eme tudományt is kellőleg méltatták, melyet az orthodoxia' 
az előző korban szintén teljesen elhanyagolt. De ha külön válasz-
tották is az ethikát, azért mindig szigorú dogmatikai alapon állva 
tárgyalták. 
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c) A g y a k o r l a t i t h e o l o g i a és a l e l k é s z i t e e n d ő k b e 
v a l ó g y a k o r l a t i b e a v a t á s . 

Már Comenius is azt mondja a főiskolai oktatás céljáról, 
hogy mivel a pansophia teljesen el nem érhető, tehát az ismere-
tekből a lényegeset kell kiválogatni. A lényeges pedig az, amit az 
életben alkalmazni, értékesíteni lehet, vagyis a hasznos. Mert 
minden ismeretnek végső célja a közjó előmozdítása. Az iskola 
tehát a gyakorlati életnek szolgálatában áll. A főiskola a telet 
jelenti, mely az összegyűjtött gyümölcsöket a különféle haszná-
latra elkészíti, hogy legyen az életnek egész hátra levő tartamára 
miből élni. Azért a főiskola főleg az akaratra kíván hatni. Bár az 
emberi erőtől telhetőleg egyetemes, mégis a szükség és haszon 
szempontjából válogatott ismereteket nyujt összefoglaló, egységes 
tudomány alakjában (Jausz V. Comenius a felső oktatásról. Prot. 
Szemle 1897. évf. 103 és 107 1.). Nem egyéb ez, mint a régi 
elvnek a főiskolára való alkalmazása: vitae, non scholae discimus. 

Nem Comenius közvetlen befolyása alatt, mert hisz ennek 
paedagogiai müveit Spener és Francke nem ismerték eléggé 
behatóan, de mégis ugyanennek a józan realismusnak hívei a 
pietisták is. Azért helyeznek oly nagy súlyt a gyakorlati theolo-
giára, azért sürgeti Spener már Drezdából, hogy Lipcsében a 
katechetikát és homiletikát is tanítsák, azért tette az előbbit a 
theol. tudományok közt az első helyre. 

Spener már kegyes óhajtásaiban is nemcsak az olyan gya-
korlati lelkészi tevékenységek tanítását sürgeti, amilyen a tanítás, 
prédikálás, hanem azt kívánja, hogy betegekhez, foglyokhoz is 
vezessék el a papnak készülő fiatal embert. Francke felpanaszolja, 
hogy némelyik ifjú sokat tanult és tudós ugyan, de ha egy szegény, 
nyomorult beteg embert állítanak elébe, nem tud egyetlen vigasz-
taló szót sem hozzá intézni. Szóval ő már a tanulói pálya idején 
akar a theologussal olyan specialis gyakorlati tevékenységeket is 
megismertetni, amilyeneket ma a cura pastoralis és belmisszió 
neve alatt ismerünk s a milyenekbe ma egyes u. n. lelkész-
szemináriumok (Predigerseminaríum) törekesznek az ifjú embert 
beavatni. 

A gyakorlati tárgyak közül a pietismus egész egyházi irá-
nyából kifolyólag természetesen a katechetikát teszi első helyre. 
Ennek a szükségét ismerték leginkább. Ezt ajánlotta Spener leg-
melegebben, különösen Theologische Bedenken c. művében, melynek 
„Katechisation, Katechismus és Katechismusexamen" fejezeteire 
Francke is hivatkozik. Épen az ő sürgetésére már Lipcsében is 
előadták e tárgyat s még inkább Halléban, hol alapvető, legfon-
tosabb tudománynak tartották, mivel Luther kátéja volt a tárgya 
s a dogmatikával helyezték egy színvonalra. Francke is Spenerrel 
azt tartja, hogy a katechesis a nép nagy tudatlansága miatt 
majdnem szükségesebb, mint a prédikálás. Hálát ad Istennek, 
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hogy náluk a katechizálás virágzásban van, mert a haliéi egyetem 
e tárgyra eleitől fogva nagy gondot fordított. 

A theologusok eleitől fogva nemcsak az egyetemen hall-
gatták a katechetikát, hanem mint árvaházi tanítóknak bőséges 
alkalmuk volt a tanultaknak gyakorlati alkalmazására is. Francke 
még ezzel sem elégedett meg. Az ő sürgetésére létesült az egye-
temen az u. n. institutum catecheticum, mai elnevezés szerint 
katechetikai szemináriumnak mondhatnánk. Ebben nemcsak az 
árvaházi tanítók, a szabad asztalt élvező theologusok, hanem a 
többiek is mind részt vettek. Ennek szervezete az Idea stud. 
theol. 1723. évi kiadásában van közölve a 166—171 lapon. (Közli 
Richter is Paed. Bibi. 650-653. 1.) Richter 1720-ra teszi e 
szeminárium alapítását, de korábbi időre kell tennünk, mert az 
1723. kiadás szerint .schon vor vielen Jahren" alapíttatott. Ez 
volt az az intézmény Halléban, mely a magyar theologusok tet-
szését annyira megnyerte. Francke és Breithaupt vezették, Bárány 
György és Bél Mátyás már ott künn fogadást tettek, hogy a 
katekizálást itthon is folytatni fogják. 

A szeminárium élén egy tanár katecheta állott. Hetenként 5 
órán gyülekeztek össze és pedig pontosan az óra ütéskor. 3 órán 
a tanár, 2 órán a theol. hallgatók katekizáltak. A hallgatók szemben 
ültek a berendelt gyermeksereggel. Először a tanár tartott minta-
katekizációkat, azután a hallgatók is próbálkoztak ajánlkozásuk 
szerint. A szerdai napon egy félórai tanítás után elbocsátották a 
gyermekeket, ekkor megbírálták a hallgatók a megelőző tanítást 
s egyszersmind a tanár is közölte a jó katekizáció követelményeit 
(requisita ad bene catechisandum). Ugyan ő ilyenkor rövid dis-
positiókat is közölt az egyes themákra, különösen a tízparancsolatra 
vonatkozólag. Az Idea st. th. 1723. évi kiadása közli a katechesis 
főbb elveit is. Ilyenek: tartsuk meg Luther egyszerű szavait, a 
tárgytól el ne csapongjunk, kérdésre kérdés következzék, kerüljük 
a discurálást (a közlő tanalakot), hogy a katechizálás predikálássá 
ne váljék s a figyelem meg ne lankadjon, a kérdéseket ad captum 
discentium alkalmazzuk, kérdezzünk minden gyermeket, a feleletben 
ismételjék a kérdést és ne elégedjünk meg az igen és nem 
feleletekkel stb. 

Hogy a kérdezgetés mellett a közlő tanalak sem mellőzhető, 
azt Francke kevés figyelemre méltatja. I)e figyelemmel voltak 
arra, hogy másként kell a kátét tárgyalni egészen kicsiny, nagyobb 
és még nagyobb gyermekek előtt s e fokozatok szerint is gyako-
rolták magokat. 

A katechetától Francke a következő jó tulajdonságokat 
(requisita catechetae) kívánta meg: mindenek előtt maga legyen 
áthatva teljesen a vallási igazságoktól s legyen buzgó az igaz 
keresztyénség gyakorlásában, a gyermekeket szeresse; a dogma-
tikában legyen teljesen otthonos, hogy az egyház hite ellen valót 
ne tanítson, jó tanítók példáját kövesse, jó katechetikai műveket 
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is, így Horbius, Spener, Feistel, Wirth és Seidel műveit olvasgassa 
és gyakorolja magát a katekizálásban minél többször. 

Igy látjuk, hogy a hallei egyetem mint kezdeményező és 
úttörő a katechetika érdekében többet tett, mint amennyire mai 
főiskoláink képesek. S az ő érdeme, hogy az institutum catecheticum 
a gyakorlati szemináriumok terén is megtette az első lépést. 

De Francke nemcsak a katechetikát tartotta a leendő lelkészre 
nézve szükségesnek, hanem a szélesebb körű paedagogikát és a 
gyakorlati tanítást is. Erre nézve mondja, hogy a legjobb elő-
készület a lelkészi pályára az ifjúság tanításában való gyakorlat 
(Idea st. th. 92 1.). És erre nem ugyan az egyetem, külön intéz-
ménnyel és kötelezőleg, hanem mégis ennek tudtával és helyes-
lésével Francke adott igen kedvező alkalmat az u. n. praeceptorum 
seminarium által, melyről alább szólunk legközelebb. Ebben néha 
több mint 120 theologiai hallgató vett részt, akiknek mindegyike 
napi 2 órán tanított az árvaházban nemcsak vallástant, de egyéb 
tárgyakat is. Ezt azonban csak azzal az intéssel engedte meg, 
hogy saját egyetemi tanulmányaikat el ne hanyagolják. Nagy 
szüksége van a leendő lelkésznek a tanításban való gyakorlott-
ságra — mondja Francke — mert csakis így lesznek képesek az 
iskola felett felügyeletet gyakorolni. S arra is inti a theologusokat, 
hogy ne szégyeneljék, ha később mint falusi iskolamestereknek 
kell is szolgálniok. 

Ajánlja nekik a házi nevelösködést is. Akik már az árva-
házban helyet nem kaphatnak, tanítsanak magánházaknál, akár 
ingyen is szegényeket, hogy kellő gyakorlatot szerezzenek. A főcél 
pedig még ne is ez a gyakorlati ügyesség szerzése legyen, hanem 
Istennek dicsősége, Isten országának építése. Mint nevelők ne 
legyenek béresek. Végül arról is részletesen szól, hogy milyen 
Hiedelemmel viselkedjenek a magánházaknál (Idea 41. §.). 

Spener megköveteli, hogy a vallástanilást az esetben is a 
lelkész végezze, ha külön tanítója van a gyülekezetnek. Comenius 
Francketól eltérőleg nem helyesli, hogy lelkészjelöltek legyenek 
tanítók, kik a tanítóságot csak átmeneti állásnak fogják tekinteni. 
(Jausz. i. h. 197. 1.). A szakképzés szempontjából neki van igaza, 
de a szükség Francke eljárását is megokolta. 

A katechetika és gyakorlati paedagogia mellett másik fontos 
ága volt a gyakorlati theologiának Halléban a homiletika. Spener 
a prédikálásban keveset adott a formára. Nincs is a homiletiká-
ról valami igen jó véleménynyel. Sokan visszaélnek — úgymond 
— a rhetorikával. A prédikálás inkább a szellemről és erőről 
való bizonyságtétel legyen, mint az emberi rábeszélésnek mes-
tersége. Az előadásnak egész ereje ne a művészi szólásmódokban 
és a füleknek hízelgő elegánciában álljon, hanem a tartalomnak 
belső értékében és az előadásnak komolyságában és buzgóságá-
ban. De azért ő is elismeri e tudománynak bizonyos hasznát. 
Megtanít arra, hogy mint lehet az adott anyagot úgy beosztani 
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és előadni, hogy a hallgatók könnyebben megértsék. Egy homi-
letikai szabályt — melyre, úgylátszik, akkor nagy szükség volt 
— ő is ad: a szövegben előforduló zsidó és görög szavakat ne 
emlegessük és nyelvtanilag hosszadalmasan ne fejtegessük, mert 
ez a gyülekezetet nem épiti. A nép üdve legyen a prédikátornak 
és igy a prédikálás művészetének is főtörvénye (De imp. 211—213.1.). 

Spenert követve szól Francke is. Az oratoria ecclesiastica 
szerinte is hiába váló dolog. A lelkész a szószéken úgy álljon a 
hivek előtt, mint atya a gyermekei között. S miként ez családi 
körben nem fog „oratizálni", úgy a lelkész is beszéljen keresetlen 
szavakkal, mondja teljes közvetlenséggel azt, ami a szivén fekszik. 
(Lectiones paraen. VII. 498.) Hivatkozik a pogányoknak egy régi 
mondására, melyet a hires Brenz Jánosnál talált idézve : „Μή 
μοι λίγε τά -/.ομψά, αλλ' ών όε'ι η ólig, ne mondj nekem szép 
dolgokat, hanem olyanokat, a melyekre szüksége van a városnak. 
A prédikálás célja is az, hogy megtérésre birja a hallgatókat és 
megmentse a veszedelemtől. (I. m. VI. 438. 1.). 

De azért a hallei egyetem nem hanyagolta el a homiletikát, 
sőt ezt is szemináriumszerüleg tárgyalták. Külön kollégiumokat 
is tartottak a homiletikából, s akik ezeket már hallgatták s a 
theologia egyéb tárgyaiban is jártasak voltak — tehát e tárgy a 
theol. studiumnak nem az elején állott, mint a katechetika —, 
azok az u. n. exercitium homileticum óráin is részt vehettek, a 
melyeken a theol. hallgatók egyházi beszédeket mondtak el, 
melyeket a tanár és a többi hallgatók megbíráltak. Az újonnan 
jelentkezők eleinte csak mint hallgatók jelentek meg s csak később 
készíthettek és adhattak elő egyházi beszédeket (Idea, Anhang 86. L). 
A hallei theologusok abban is szerencsések voltak, hogy tanáraik 
hetenként prédikáltak az egyetemi istentiszteleteken s igy a minta-
beszédekből is sokat tanulhattak. Francke külön figyelmezteti 
őket erre. Itt — úgymond — bő alkalmuk van modum et me-
thodum concionandi practice megtanulni. Ez Augustinus szavai 
szerint több haszonnal jár, mint az összes praecepta homiletica, 
melyek Halléban publice privatimque, szintén elég bőven előadat-
nak (Idea st. th. Anhang 35. 1.). 

A liturgika és a pastoralis mint külön theologiai tantárgy 
nem szerepel Spener és Francke irataiban s a hallei egyetem 
tanrendszerében. De a hivek lelki gondozására nézve is igen sok 
jó tanácsot foglal magában Spener „Theol. Bedenken" és Francke 
„Lectiones paraeneticae" c. több kötetes müve. 

Hogy a fiatal Timotheusokat egyéb lelkészi teendőkbe is, 
melyek mai elnevezés szerint a cura pastoralis és a belmisszió 
körébe tartoznak, gyakorlati uton kell beavatni, annak szükségét 
mind a két pietista mester élénken érezte. Bizonysága ennek 
a Pia desideria ide vonatkozó javaslata. És Francke is hang-
súlyozza, hogy a lelkésznek a nép között sok olyan dolgot kell 
tennie, amit az egyetemen nem tanult. Hol tanulhatják példáúl 
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— kérdi — hogy miként kell betegekkel, haldoklókkal, nyomo-
rúságban levőkkel bánni ? Ha hallanák is a módját, ezek nem 
oly dolgok, hogy csak úgy a hallásból meglehetne tanulni, hanem 
ott kell lennie a theologusnak az ily eseteknél és látni, hallani, 
próbálkozni és gyakorolni kell a dolgot. Csak igy lesz a theologus 
προς näv ΐργον άγαβον έτοιμος Tit. 3, , . És az ily dolgokban 
gyakorlatlan és ügyetlen ifjakról mondja kissé erősen : „Úgy 
állnak ott mint egy majom, mert járatlanok a dologban" (Lec-
tionesrparaen. I. 164—167. 1.). 

Úgy látszik, hogy Francke már a mai német lelkészszemi-
nariumokhoz hasonló intézményre is gondolt. Frick Ottó hallei 
árvaházi igazgató említi, hogy a mester egy seminarium ministerii 
eclesiastici tervét is elkészítette, melyben lelkészeket és vallás-
tanitókat akart nevelni, de ezt a tervét nem valósíthatta meg. 
(Schulz 0. Franckes Paedagogik 14. 1.). A szeminárium kérdése 
sokat foglalkoztatta a halleiakat. Az egyetemek történetében 
Francke tanártársa Wolf philosophus volt az első, aki tudományos 
szemináriumokat is tartott Halléban. (Raffay S. Schleiermacher és 
a főiskolai oktatás. Athenaeum 1901. 433. 1.). Ezek jelentőségét 
csak a XIX század értette meg Schleiermacher óta. Az institutum 
catecheticum és az exercitium homileticum Halléban az egyetemen 
már a XVIII. század elején gyakorlati szemináriumok voltak. 

Francke különféle jótékony intézetei az árvaházban különös 
jó alkalmúl szolgáltak a theologusoknak, hogy az összes lelkészi 
teendőket gyakorlati uton is megtanulhassák. A szegényekkel és 
nyomorultakkal való érintkezésre alkalmat adott az árvaházi 
naponkénti rendszeres segélyosztás (lásd fentebb 60. lapon), a 
mikor mindig egy-egy katecheta, illetve theologus mondott intő, 
vigasztaló beszédet, a többiek a jövevények bajait kérdezték ki 
és tanácsot adtak, orvosszereket ajánlottak. Az árvaházi kórház-
ban is mindig egy-egy theologus volt a felügyelő, ez imádkozott 
a betegekkel, szinte igy a szegény özvegyek menedékházában. Igy 
nyúlt bele egyik intézmény segitőleg és áldásosán a másikba és 
igy szolgálta valamennyi egymást támogatva erősítve a közös 
főcélt. Spener és Francke azután másképen is bele vonták ifjú 
tanítványaikat a lelkészi teendőkbe. Mind a hét mester egyszers-
mind gyakorló lelkész is volt. Állandóan tartottak theologusokat 
házukban és asztaluknál, kiknek elég alkalmuk volt a papi ház-
ban e pályának minden belső dolgait, terheit és örömeit előre 
megismerni. Igy neveltek ők az élet számára. 

A fentiekből látható, hogy a pietismus a theologusok vallás-
erkölcsi neveléseért, a tudományok közül az írásmagyarázati 
theologiáért s főként a gyakorlati theologiáért igen sokat tett. Az 
a gyakorlati irány jellemzi a főiskolai oktatást is, melyet már az 
alsóbb fokozatokon is láttunk. 

Az elméleti tudományt Francke sokra becsülte, de nem 
bizakodott el benne. Az elméletet szerinte sokszor megcsúfolja a 
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gyakorlat. A nagy tudósnál, lehet, hogy valaki százszorta keve-
sebbet tud és a világban mégis használhatóbb, életrevalóbb, mint 
amaz. Idézi Richelieu bibornok szavait, melyeket akkor írt test-
vérének, mikor ez csekélynek mondott tudomáyu miatt nem akart 
az udvarhoz jönni: „Nescis, mi fráter, quam exigua sapientia 
mundus regatur !" És azt mondja reá,''bizony igaz ez, ha Isten 
gondviselése nem kormányozná a világot, a mi kevés tudásunk 
bizony nem volna rá képes. (Lectiones paraen. 167. 1.). 

A pietismus nem vetette meg a tudományt, mint ellenei 
híresztelték róla. Francke, aki egész életét a tanításnak, iskoláinak 
szentelte, aki a theologusokat is lépten-nyomon kitartó szorga-
lomra és mélyreható szellemi munkásságra serkenté, miként 
gondolkodhatott és szólhatott volna kicsinylőleg a tudományról. 
De az kétségtelen, hogy a tudásnál többre becsülte a jó erköl-
csöket és azt a keresztyén gyakorlati tevékenységet, mely Istennek 
dicsőségére és az embereknek üdvére szolgál. És épen a theolo-
gusok képzéséről szólva mondá ismeretessé lett jellemző szavait: 
„Egy szemernyi élő hit többet ér, mint egy mázsa puszta tör-
téneti tudás és az igaz szeretetnek egy cseppje többet ér mint 
minden titkok tudásának egész tengere" I. Kor. l 3 . (Idea st. 
th. 53. 1.). 

A XVII. századbeli orthodoxismusnak egyoldalúságával és 
mozdulatlanságával szemben a pietismusnak kétségtelenül nagy 
érdemei vannak a lelkész nevelés terén. Sok tekintetben ők 
jelöltek irányt a legújabb kor számára is. 

Payr Sándor. 



Az uj theologia. 

Ily cimmel — „The new theologie" — jelent meg nem 
rég az angol könyvpiacon egy nagy feltűnést és némely kö-
rökben kinos megdöbbenést okozó könyv. Százával je lentek 
meg néhány hónappal ezelőtt napi és heti lapokban, folyó-
iratokban a kritikai ismertetések e könyvről. Lelkészek, 
tudósok gyűléseken és szószékeken foglaltak állást e könyv-
ben hirdetett tanok ellen vagy mellett. Megszólaltatták az 
atheista tudomány nagymesterét , a német Haeckelt ós az 
angol istentagadás matador já t , a szocialista lapnak „Clari-
onnak" szerkesztőjé t : Batschfordot is e könyv ér tékét 
illetőleg. A könyv elterjedésére vonatkozólag jellemző, hogy 
az előttem levő példány, a melyet a munka megjelenése 
után nem sokkal szereztem, már az „5-ik kiadás" jelzésés-
sel került forgalomba. Csodálatos jelenség ez a mi felfogá-
sunk szerint! A ki azonban figyelemmel kíséri a külföldi 
theologiai mozgalmakat, nem fog csudálkozni ezen. Én úgy 
látom, hogy már rég érdeklődtek az emberek annyira a vallás, 
illetve a theol. kérdések iránt , mint épen most. Tudósok és 
laikusok szinte lázas érdeklődéssel fordulnak, figyelnek azon 
irány felé, a honnan valami aj megoldást reménylenek a 
lelkeket mozgató nagy problémákra nézve. Az igen kényel-
mes agnoszticismus, ha jól ítélünk, úgy látszik kezdi hitelét 
veszíteni és a „tudomány csődje"-nek elfogadása ellen, mint 
ezt untalan megismétlődő jelenségekből lát juk, a materialis 
és ideális felfogások egymással vetélkedve védekeznek. Ko-
moly, számottevő gondolkodók, természettudósok, nem kö-
zönnyel, hanem legnagyobb érdeklődéssel közelednek a 
valláshoz és szólalnak fel ennek alapigazságai mellett vagy 
ellen. És a mi különösen érdekel bennünket, a kik a p rak 
t ika theologia szolgálatában ál lunk: ezek a theoretikus néze-
tek most már nem elégesznek meg azzal, hogy tanár i ka-
tedrákban vagy muzeumokban vonják meg magukat, hanem 
uta t és módot keresnek arra, hogy el jussanak nagy tömegek 
értelem és érzelem világába, hogy ott életet mozgató és 
formáló elvekké váljanak. 

Hogy csak egy-két példát hozok fel erre nézve. Nem 
rég jelent meg az angol könyvpiacon egy rövid katechiz-
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mus „The substance of faith, a Catechisme for Parents and 
Teachers" cím a la t t a manchesteri egyetem fizika tanárának, 
Sir Olivér Lodgesnak tollából, a ki a modern tudományt és 
a keresztyénség alapigazságait egyeztető elveit a gyermekek 
házi és iskolai val lásoktatása körében óha j t j a érvényesíttetni. 
És Németországban is a modern theologia az u. n. vallástörté-
neti iskola hivei száz meg százezer példányban adják közre 
a keresztyénségnek, mint történelmi vallásnak főbb tényeit 
és igazságait tárgyaló népszerű theol. műveiket. Az ellenpárt 
— a régi hit hivei — sem teszi össze tét lenül kezeit és így 
mozgalom van mindenfelé. Lá t juk Angliában és Németor-
szágban a ker. miszticizmus újraéledését a „Convention"-ok-
ban, illetve „Gemeinschaftsbewegung"-ban. 

Mindemez élénk szellemi mozgalmok u j vágyakat ger-
jesztenek a legjobbak sziveiben. A nemrég elhunyt kiváló 
költőpap Dr. Watson a theologia renaissancea után óhaj-
tozott, vagyis olyan theologia után, a mely a régi nagy igaz-
ságokat a modern ember által megértet t alakban ter jeszt i 
elé. Nem uj borra , hanem u j tömlőkre van, mondá, szükség, 
a régi mállottak helyébe. Modern theologia, a régi hit szá-
m á r a ! ez a mit untalan hangoztatnak. A lényeget megtar-
tani, lehető világosan mindenki által é r the tő nyelven pre-
cizirozi, a többit feladni, vagy legfeljebb, mint a hagyomá-
nyok által megszentelt költészetet, ékitést felmutatni, ez az, 
mit oly sokan sürgetnek. És még annyit, hogy mindeme ér-
deklődésnek központ ján ott áll az, kiről a „keresztyénség 
lényegének" nagynevű szerzője is azt mondja, hogy az em-
beriséget nem lehet eléggé és elégszer figyelmeztetni arra , 
hogy Jézus itt élt közepette. 

Már most könnyen megérthet jük, hogy Angliában nem-
csak theologusok, hanem a nagy közönség köréből is sokan 
lázas érdeklődéssel fordultak e könyv felé, a mely a leg-
nagyobb szabadegyház lelkészének, Campbellnek tollából 
eredt, a ki mint a hírneves Porkernek utóda és London egyik 
legbefolyásosabb lelkésze, a City Temple szószékéből hirdet te 
már előzőleg is u j theologiájának tanait . Könyvének elő-
szavában is jelzi, hogy ő csak azon elveket öntötte egy 
egységes egészbe, a melyek szerint gyülekezetének Isten 
igéjét hirdette. A mi a könyv címét illeti, erre megjegyzi, 
hogy az „uj theologiának" alapelve oly régi, mint maga a 
vallás és hogy mégis e nevet választotta, illetve fogadta el, 
ez azért van, mer t valóban u j ezen alapelvnek a modern 
élet minden feltételeire és megnyilvánulásaira vonatkozó 
alkalmazása. 

Ha most már figyelemmel olvassuk ezt a 14 feje-
zetből álló, lendületes nagy szónoki hévvel, tiszta szép irállyal 
megírt könyvet , könnyen reá találunk a r ra az alapelvre, 
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amelyet ő a theologia rekonstrukciója körül alkalmaz. Isten 
immanens a világban és az emberben ! Ezt az elvet kell oda 
állítani a ker. igehirdetésben vezérlő gyanánt. „Istenről mit 
sem tudunk, csak azt, amit felőle megértünk az universum-
ban és a mi lelkünkben. A vallás, a hit nem egyéb, mint a 
léleknek felelete az universum felhívására, a léleknek oda-
fordulása az ebben lévő Isten felé, amely létének forrása és 
célja. Isten az universummal szemben, minden létnek ok-
nélküli oka, a végtelen sokféleségben magát kifejező egy-
séges és egységesítő elv. Istenben nem hinni: lehetetlenség, 
minden ember, aki önmagában hisz, annak hinne kell Isten-
ben is, mert lehet-e valami Istenen kivül ? A mindenség 
Is tennek önmagát kifejezésre ju t ta tn i óhaj tása által jö t t 
létre. Ez a kifejezésre ju t ta tás öröktől fogva való és napról-
napra megujul, mert Isten untalan ujabb meg ujabb ós mind 
magasabb, tökéletesebb létalakokban fejezi ki önmagát. (Evo-
luczio.) Az embernek feladata, hogy segédkezzék Isten ezen 
teremtő munkájában és azt csak akkor teheti, ha hű marad 
valódi lényegét (trne self) alkotó Istenhez. Ha igy gondol-
kozunk Istenről és önmagunkról, az önmagában is, kell, 
hogy inspiráljon bennünket. 

Az ember tehát legbensőbb, való lényegére nézve egy 
az Istennel, ebben áll az istenképűség. Minden létező az 
Istenben egy egységes egészet a lkot (oneness). De azért, és 
ezt hangsúlyoznia kell Campbellnek, van egyéni lét is. Min-
den lót öntudat. Az öntudat különböző ter jedelmű; minél, 
szélesebb ez az öntudat annál többet képes megragadni 
az isteni öntudatból, amely minden létnek, öntudatnak tel-
jessége, u. i. a végtelen öntudat, akiben minden öntudat 
eggyé lesz. Az egyéni öntudat tehát elválhatlan össze-
függésben van az egésszel ős tel jességre csak az egésznek 
megragadása által ju t . Az egyéni lét, az egyéni öntudat 
meg nem semmisülhet, mert tartalma, nem semmisíthető meg. 
És kell, mondja Campbell, egy olyan régiónak léteznie, a 
hol minden korlát nélkül tudomására jutunk annak, hogy 
egyek vagyunk az Istennel, vagy mint ő mondja az 
„Atyával". 

Már az eddigiekből is látható, hogy Campbell uj theo-
logiája tu la j donképen nem pozitív theologia. Előszavában 
ígéri ugyan, hogy az általa adott theologia egy minden 
habozás nélküli visszatérés a keresztyén forrásokhoz a modern 
gondolat világánál, mert az a vallásos tapasztalat, amely az 
emberiséghez Jézus u t ján eljutott , elégséges a mi szüksé-
geinkre. De mi csalódtunk már az eddigiekben is. A törté-
nelmi pozitív alapokra, vagy mondjuk a Jézus vallásos tapasz-
talatára, öntudatára épített theologia helyett kaptunk egy 
a priori felvett épen nem „uj" Weltanschauungot, amely nem 
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a modern tudomány világosságát, hanem a monismus kétes 
ér tékű mécsesét t a r t j a kezében. Maga Campbell is bevallja 
ezt, midőn világnézletét — Standpoint — ideális monismus-
nak nevezi és e szerint konstruálja a maga rendszerét. „Csak 
egy szubstancia van és ez az egységes minden létben kife-
jeződő öntudat". A monismus harca a dualizmus ellen! Monis-
mus és dualizmus, mindketten a merev intellektualizmus 
szülöttei, amelyek Kain és Ábelként agyarkodnak egymásra. 

Szerepet cserélgetve. Campbellnél a monismus játsza 
Kain szerepét, mert untalan ádáz haraggal fordul a dualiz-
mus ellen. „Egyszer s mindenkorra szakitanunk kell a kar-
dinalis tévedéssel", mondja. Pedig ő sem szakított vele, mert 
midőn a filozofálás teréről átlép a theologia mezejére, ugyan-
csak védekezik azon konsekvenciák ellen, amelyek a merev 
monismustól önként következnek. A monismus és pantheis-
mus korrelativ fogalmak. Már pedig Campbell kézzel lábbal 
védekezik a pantheismus vádja ellen. De midőn védekezik 
és azt mondja, hogy az ő Istene nem e világba bezárt volt 
erő, hanem ennek az universumnak öntudatos énje, immanens 
de azért mégis felüláll a végtelen mindenségen, akkor már 
alkudozásra lép azzal a felfogással, amely Isten transcenden-
ciáját hangsúlyozza. Csakhogy Campbell ezen pantheizmus 
elleni védekezése dacára is sűrű kirohanásokat intéz a theiz-
mus és különösen a keresztyénség azon felfogása ellen, 
amely a történelmi forrásokon alapul. 

Különösen feltűnő ellentmondásokba keveredik Campbell 
akkor, amidőn Jézusról tárgyal. A merev monismus, illetve 
pantheismus nem tud mit csinálni Jézussal, valóban ez ama 
szegletkő, amelyen minden bölcselkedése darabokra törik. 
Campbell szinte lángoló lelkesedéssel szól Jézusról, ő „a leg-
magasabbnak félreismerhetlen kijelentése". De ez is csak 
frazisnak tűnik fel előttünk, ha olvassuk ez t : „Jézus Isten, 
de mi is azok vagyunk". Isten, Jézus, ember egyek, csak 
fokozati különbség van közöttük az őket alkotó lényegre 
nézve. Nem következetes Campbell akkor sem, midőn Krisz-
tus abszolutságát hirdeti, mondván, hogy benne az abszolút 
másokért létező isteni élet öltött testet, nála az emberi 
tökéletes és kész volt és megfordítva, mert hiszen egy léleg-
zet alatt azt is mondja, hogy minden ember potencialiter 
Krisztus. 

Krisztusban hinni, őt követni, tulajdonképen nem jelent 
egyebet, mint önmagunkban vagyis a bennünk lakó örök 
Krisztusban hinni. Erősen védekezik az unitarizmus vádja 
ellen. Szerinte az unitarizmus mai megjelenési alakjában 
merev deizmus — és ebben van is igazsága — az ő alapelve 
pedig ezzel homlokegyenest ellentétben áll. Felfogása szerint 
unitarizmus és trinitarianizmus különben sem jőnek számi-
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tásba, az δ theologiája nem felekezeti theologia, hanem olyan 
nézőpont, amely a dogmáknak egy egészen u j és kibékítő 
ér telmet ad. Isten megjelent testben, ez az uj theologia 
vezérelve, csakhogy ez nemcsak Jézusra nézve áll, hanem 
az egész emberiségre. Előbb utóbb mindenkiből Jézus lesz, 
mert hiszen lényegünkben mindnyájan egyek vagyunk. Álta-
lában szereti János evangéliumát és leveleit idézni állításai 
bebizonyítására, természetesen azon helyeket, amelyek az 
immanencia és a monismusra nézve kedvező haugzásúak. 

A legkülönösebb része a Campbell-féle uj theologiának 
az, a mely megváltásról, üdvösségről és ezekkel kapcsolatban 
a jóról, bűnről és büntetésről tárgyal. Hiszen ezen kerdések 
már mélyen belenyúlnak a gyakorlati ker. életbe. Előre bo-
csátom, hogy Campbell, mint a modern, „uj" theologusok 
legnagyobb része, felkapaszkodva valamely theoria vessző-
paripájára, lépten-nyomon főlényes lekicsinyléssel nyilatkozik 
ezen problémák tárgyalása közben is az „evangéliumi", 
népies theologia mindenképen elvetendő téves dogmáiról. 
Már pedig, a ki figyelemmel olvassa Campbell könyvét , 
könnyen reáakad ama nagy ellentmondásra, a mely az δ 
theoret ikus ós prakt ikus ál láspontja között van. 

A merev monizmus álláspontján természetesen a bűnt, 
a rosszat nem létezőnek mond ja ; a rossz, a bűn csak nega-
tiv terminusok. A jó a lét, a rossz a nem lót. Midőn a létező 
— a jó — magasabb kifejezést keres és ebben akadályra 
talál, akkor veszi észre a rosszat. A jó feltételezi a rosszat, 
mint a fény az árnyat, az utóbbinak azonban nincs léte ön-
magában. A szenvedés is nem létező, az csak egyszerű 
visszahatás a megsemmisülés ellen. 

Különösen a bűnről szóló tanítása keltet t nagy vissza-
hatást. A mi természetes is, mer t minden nyilt vagy leplezett 
pantheismusnak itt, a körül van Achilles sarka. A jó és rossz 
egyek, a bűn és az erény is egy v. i. nem egyéb mint kere-
rés, vágy Isten, vagyis az öröklót, egység után, csakhogy 
az egyik az igazi, a másik a hamis uton való keresés ; az 
egyik életre, a másik, mint az egésztől — Istentől — való 
elszakadás, megsemmisülésre vezet. Az Isten léte Campbell 
szerint egy összesített egység, a mely felöleli minden lehető 
éntudatnak alakját s így a bűnt is. v. i. ezen felfogás sze-
rint a bűn is az isteni lényeg egyik alkotó része. 

De ezek tueoriák és Campbellnek, mint ezt mindnyájan 
megjegyezték, sokkal finomabb ker. erkölcsi érzéke van, sem-
hogy a merev intellektuálismus szülte tételhez az igehirde-
tés terén következetesen ragaszkodott volna. Azért szinte 
minden átmenet nélkül kijelenti, hogy minden bűn nem egyéb, 
mint önzés, v. i. midőn nem az egésznek élünk, hanem attól 
elszakadva csak önmagunkat keressük. Az emberi lélek 
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cselekvései a szeretet és az önzés határai között folynak le. 
Az Isten v. i. az egész fele irányuló — Godward — élet a 
szeretet, az önmagafelé irányuló — telfward — pedig az ön-
zés, a bűn élete. Az önzés is az életet keresi, csak míg a 
szeretet több életet talál azáltal, hogy felosztja önmagát, 
vagy beleolvad az egészbe, az önzés v. i. a bűn elveszti az 
életet azáltal, hogy csak önmagának ól. Az élet Isten, és 
aki helyes uton keresi az életet, másoknak és önzetlenül 
él, az találja meg Istent. Jézus élete egészen a szeretet je-
gyében folyt le, δ benne az élet teljessége lakozott, ezért 
Megváltó δ s ha Ο vele, mint a ki „legmagasabbnak félre-
nemismerhetö kijelentése" egyesülünk, akkor vagyunk meg-
váltot tak, idvezültek, akkor leszünk mi magunk is mások 
„megváltói", mert hisz a megváltás szülte üdvösség nem 
egyéb, mint az önzés, a bűn megszűnése. Mindenki „idvezült" 
már i t t e földön, a ki másokért ól, dolgozik. Ebben áll a 
megtérés, megigazítás, megszentelődés is. Felismerjük, hogy 
életünk elhibázott akkor, ha azt az önzés jegyében folytat-
juk , és azután élünk mindinkább másoknak, felosztva ön-
magunka t az egészért. Ez mind szép és Campbell remek 
nyelvezetű, ékesen szóló sorait olvasva, azonnal felismerjük 
a kollektivizmus lánglelkű apostolát. Theologiáját a radi-
kalis szocialisták számára szánta. Ezeknek kínálta fel az 
ideális monizmust a materiális monizmussal szemben. Ez az 
u j theologia missziója: azon szellemi ideálok világosságát 
felgyújtani és éleszteni a szociális mozgalomban, a melyeket 
az emberek tudatlansága és tapintatlansága kioltott. A 
szociális mozgalomban is, mondja Campebeil, Isten van. 
Figyelmessé kell „tenni erre az embereket, hogy lássákebben 
ós önmagukban Őt, a kit követve megváltatnak. 

A szociáldemokraták theologusát lát juk ama kijelen-
téseiben is, a melyek szerint helyesebb volna a szegényeket 
küldeni misszionáriusokként a gazdagokhoz, mint megfor-
dítva, valamint ott is, midőn az ekklóziaszticismus ellen 
fordulva kijelenti, hogy az angol munkáspár t — Cabourporty 
— is Istenországa, mert emberek egyessége, a kik Isten 
országának eljövetelén fáradoznak. 

Ide konkludál tehát az „uj theologia", melyet főbb vo-
násaiban ismertettem. Ha Campbell lelkesült sorait olvassuk, 
mindenfelől az ember iránti mélységes szeretet, az altruizmus 
sugárzik felénk. Az ember apotheozisa e könyvnek tartalma. 
De mindenütt látunk félben maradt igazságokat és csalódva 
tesszük le e könyvet, mely előszavában oly sokat ígért és 
mégis oly keveset ad abból, ami igazán értékes arra nézve, 
hogy az embert emberré tegye. Azok, a kik ragaszkodnak a 
„régi" igazságokhoz, ezek mértékével mérve könnyűnek ta-
lálják ezt az u j theologiát, azok pedig, a kiknek Campbell 
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a keresztyénséget ilyen theologia alakjában ajánlta fel, ki-
mutatják, hogy levakarva róla a keresztyéni, evangéliumi 
mázt nem egyéb, mint ama meztelen humanizmus, a melyet 
a Clorion szerkesztője hirdet „God or man" cimű röpiratában. 
Az ár tehát, a melyet Campbell és társai a keresztyén igaz-
ságok tőkéjéből elpazarolnak azért, hogy a szociáldemokra-
tákat és a „modern embert" beédesgessék a keresztyénség 
körébe, nagyon magas, mert a „modern ember" felismeri, 
hogy ez nem valódi keresztyénség többé és megfogadván a 
Campbellék tanácsát, hogy ne hallgassunk mi se Pálra, se 
senkire, csak önmagunkra, a bennünk lakozó jobb énre — 
Istenre — közönyösen mennek el mindazok mellett, a kik 
akár régi, akár uj theologiát hirdetnek. 

„És senki, a ki ót iszik, mindjárt u ja t nem kiván inni, 
mert azt mondja : az ó egészségesebb!" 

B. Pap István. 



Róma decretuma. 

Az elmúlt század sok visszásságot és zűrzavart hagyott 
örökségül a XX. századra. A társadalmi és gazdasági elet 
minden terén sajátságosan ellentétes irányzatok élethalál 
harcát szemlélhetjük. A haladás és a visszasülyedés hullámzó 
tüneteit ugy az anyagi, mint a szellemi világban egyaránt 
lá that juk. S a mi legszomorúbb, nincs vezérlő egyetemes 
eszme, nincs jegeciteni képes isteni erejű lélek, amely az 
ingadozás, a bizonytalanság, az elvek harcát szenvedő korunk-
ban határozott irányba tudná terelni a széthúzó törekvéseket. 
Róma vállalkozott ismét a vezérlő szerepre, Róma vette fel 
ismét a jelző zászlót az útmutatásra. 

A szabad kutatás, a természettudományi alapokra helyez-
kedő vizsgálódás e korszakában azonban szinte anakronismus 
számba megy a római egyház e legújabb decretuma, melyet 
méltán „Új syllabus" névvel illetnek. Róma tehát még min-
dig abban a naiv hitben el, hogy nyilatkozata új irányba 
terelheti a szellem életének útjait . Róma tehát még mindig 
azt hiszi, hogy a bizonytalanságban vergődő kornak ő adja, 
s csakis ő adhatja meg a vezérlő eszmét. Róma tehát még 
mindig csak ott tart , ahol az ő szava küzdelmeket indított 
és szüntetett meg, ahol a lélek munkásságának röptét irá-
nyította avagy szárnyát tudta szegni egyetlen szava, amikor 
a magasratőrő szellem is alázatosan bevonta vitorláit, mert 
„Roma locuta est!" 

De ha nem ól is Róma ebben a naiv hitben, legújabb 
decretuma még akkor is érdekes és figyelemre mindenkép 
méltó kortörténeti jelenség. Elvégre Róma hivatalos nyilat-
kozata a legnagyobb keresztyén egyház nyilatkozata. S annál 
érdekesebb, mert a magát a keresztyónséggel teljesen azo-
nosító vallásközösség kijelentése a nem keresztyén emberek 
millióinak szemében a keresztyénség mibenlétét tartalmazza. 
Ε szempontból érdemes, sőt kötelesség e decretummal leg-
alább nagy vonásokban megismerkednünk. A decretumot 
Palombelli Péter, a szent római és egyetemes inquisitio 
jegyzőjének aláírásával, a római pápa jóváhagyása és a 
bíboros testület, valamint a tudós tanácsosok helyeslése 
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alapján 1907 július hó 3. napján adta ki a római inquisitio. 
A szöveget Hamar István budapesti ref. theol. akad. tanár -
nak a Prot. Egyh. és Isk. Lap 1907. évi 38. és 40. számában 
közölt fordításában adom. 

A szent római és egyetemes inquisitio decretuma. 
1907 július 3. 

Kétségtelenül sajnálatos eredményű korunk, amely a 
dolgok legfőbb okainak kifürkészósében féket nem ismer, 
nem ritkán olyan módon kap az újdonságokon, hogy szinte 
elpocsékolván az emberi nem örökségét, a legnagyobb tévely-
gésekbe esik. Ezek a tévelygések még veszedelmesebbek, 
ha a szent tudományokról, a szentírás magyarázásáról, a 
hit kiváló t i tkairól van szó. Felette sajnálatos, hogy katho-
likusok közt is akadnak nem csekély számmal olyan irók, 
akik túllépvén az atyák ős maga a szent egyház által meg-
állapított határokat , a magasabb intelligencia látszata mellett 
és a históriai szempontok nevében a dogmáknak olyan fej-
lődését ku ta t j ák , amely valójában azoknak megrontása. 

Hogy pedig az ilyen természetű tévelygések, amelye-
ke t naponként hintegetnek a hivek között , azoknak lelké-
ben gyökeret ne verhessenek és hitük tisztaságát meg ne 
ronthassák, te tszet t ami, Isten kegyelméből való szent Atyánk-
nak, X. Pius pápának, hogy eme szent római és egyetemes 
inquisitori hivatal által, azok a tévelygések, amelyek a leg-
fontosabbak, megjelöltessenek ós kárhoztassanak. 

Amiért is a leggondosabb elővizsgálat ós a tisztelendő 
és tudós consultorok előzetes hozzászólása alapján, a fő-
magasságú és főtisztelendő cardinalis urak, mint a hit és 
erkölcs dolgaiban egyetemes inquisitorok, a következő téte-
leket kárhoztatandóknak és elvetendőknek ítélték, valamint 
jelen decretummal kárhozta t ják és elvetik. 

* 

Eddig te r jed a decretum bevezetése. Magyarázata ez a 
decretum keletkezésének, kiadása okának ós céljának. „A 
dolgok legfőbb okainak kifürkészósében féket nem ismerő, 
sajnálatos eredményű korunk" tudós munkálkodásának a 
római egyházra nézve kellemetlen vagy kellemetlenné válható 
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i ránya és eredményei azok, amelyek ellen, mint tévelygések 
ellen, Róma idején valónak lá t ja felemelni tiltakozó és óvó 
szavát. De Róma óvatos. Nem a tudomány jogosultságát 
vonja kétségbe, pedig ez a célja, hanem csak az ú jdonság 
hajhászatá t és a tévedéseket kárhoztat ja . S e tekintetben 
törekvése egyetemes elismertetésre t a r tha t számot. Mert a 
tévedéseket mindenki köteles kerülni. 

Másrészt meg különösen a szent tudományokról, a szent-
írás magyarázatáról, a hit kiváló titkairól szóló téves taní-
tásokat kárhoztat ja . S e tekintetben ismét csak el kell ismer-
nünk felszólalásának jogosultságát . Elvégre egy oly hata lmas 
és népes egyháznak, mint a pápás keresztyén egyház, nem-
csak joga, hanem kötelessége is szavát hallatni az egymás-
sal harcoló felfogások mérkőzésében. Annál inkább, mer t az 
a célja, hogy a hívőket hi tük tisztaságában megtartsa, nehogy 
akarva vagy akaratlanul olyan helytelen nézeteknek is meg-
hódoljanak, amelyek vallásos meggyőződésükre zavarólag 
hathatnának. 

A pápás egyház ez óvó és irányító tevékenységét csak 
elismeréssel nézhet jük ős nem mondhatunk rá mást, mint 
hogy a maga szempontjából helyesen cselekszik, s például 
szolgálhat minden más egyháznak is, amelyek valamennyié-
nek az a legelemibb kötelessége, hogy híveiket az eszmék 
viaskodásában vezessék és irányítsák. Ha nem is hatalmi 
szóval, kárhoztatással és elitéléssel, de mindenesetre az elvi 
szempontok éber őrzésével, komoly céltudatossággal, jövőbe 
irányított éleslátással az evangéliomi egyházaknak is meg 
kellene tenniök e téren a kötelességeiket. Átmeneti korunk-
ban állandóan keresztútra kerül a földi vándor. Sokszor nem 
tudja , merre, hova menjen. Szüksége volna bölcs tanácsra, 
jóakara tú irányításra, atyai vezetésre. A templomi szószék 
erre nem elegendő. Röpiratokkal és a saj tó minden egyéb 
termékével támogatására kel lene sietnünk könnyen eltérít-
hető népünknek. Mi nem adhatunk ki decretumokat, de a 
szerető és bölcs lélek óvó szavát mi is felemelhetjük, irányí-
tani nekünk is kötelességünk, vezetni nekünk is hivatásunk. 

Igaza van a pápás egyház decretumának, hogy k o r u n k -
ban sok oly téves eszmét dobnak a nép lelkébe, a melyek 
közt kiigazodni, a melyeket ér tékük ós következményeik 
szerint mórlegelni képtelenek. Magának a vallásnak jogo-
sultságát, a vallásosság ér tékét , söt mivoltát is nem r i tkán 
bámulatos félszegséggel ítélik meg. Az emberiség gazdasági 
irányba terelt életének folyamatában, a folyton felmerülő s 
nem ritkán élesen ellentétes eszmeáramlatok kellő mederbe 
terelése szempontjából mérhet len fontosságú vallás igazi 
jelentőségét a vallásos közösségeknek, az egyházaknak kell 
megvilágitaniok. Ez elemi kötelesség. S a mennyiben a pápás 
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egyház ezt a kötelességét igyekezett teljesíteni, helyesen 
cselekedett. 

Más kérdés az, hogyan cselekedte ezt a helyes dolgot. 
Kétségtelenül a maga módja és szokása szerint. A pápás 
egyház csak decretumokat bocsáthat ki. Nála ez ép oly ter-
mészetes, mint a milyen természetellenes volna nálunk. Meg-
jelöli és hatalmi szóval kárhozta t ja azokat a nézeteket, a 
melyek az ő egyházi felfogásának meg nem felelnek. Hogy 
van-e azoknak magukban véve igazságuk és jogosultságuk, 
hogy váj jon csakugyan komoly tudományos eredményekül 
állottak-e elő, vagy csak játszi hipothesisek: azzal már 
Róma nem törődik. Neki meg van a mértéke a maga sajátos 
felfogásában s e subjectiv alapon dönt ós ítél minden kérdés-
ben. Hogy ily módon nem lehet az ítélete mindenben helyes, 
döntése mindenben megálló, azt mindenki könnyen belát-
hatja. De Róma nem érvel, nem bizonyít, nem vitat, csak 
dönt és ítél. Lássuk döntősét és ítéletét. 

Összesen 65 tételt tartalmaz Róma legújabb decretuma. 
Ε 65 té tel különböző dolgokról szól, melyeket a határok 
pontos megvonásának lehetősége nélkül, pusztán csak az 
át tekintés megkönnyítése végett a következő csoportokba 
tömöríthetünk. 

1. A szentírásról ós annak magyarázatáról 1—26. tétel. 
2. Jézus Krisztusról 27—38. tétel. 
3. A szenségekről 39—51. tétel . 
4. Az egyházról 52—56. tétel. 
5. Az egyház és a tudomány viszonyáról 57—65. tétel 
A Róma által kárhoztatot t tótelek igy hangzanak: 

1. A szentírásról és annak magyarázatáról. 
1. Az az egyházi törvény, a mely az előzetes censurát 

írja elő a szentírással foglalkozó könyvekre, nem terjed ki 
az ó- és az új-testamentum könyveinek kri t ikájával és tudo-
mányos exegesisővel foglalkozókra. 

2. A szentiratok egyházi értelmezése nem kicsinylendő 
ugyan, de mégis alá van vetve az exegeták pontosabb ítéle-
tének ós javításának. 

3. A szabad ós tudományosabb exegesis ellen hozott 
egyházi ítéletekből és censurákból arra lehet következtetni, 
hogy az egyház által megállapított hit ellene mond a törté-
nelemnek és hogy a kath. dogmák a ker. vallás helyesebben 
felfogott eredetével valósággal nem egyeztethetők össze. 

4. Az egyházi hatóság semmiféle dogmatikai meghatá-
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rozásokkal sem állapíthatja m e g a szent i ra tok eredeti 
értelmét. 

* 

Az 1—4. pontban a pápás egyház iráselve nyer kifeje-
zést. A hit és elet egyetlen szabályozója az egyházi törvény. 
Ennek kell érvényesülnie még a szentirással szemben is, a, 
mi náluk merőben elveszítette forrásvol tá t , normativ szerepót 
s tel jesen alá van rendelve az egyház i tannak. Az exegesis 
tehá t nem ítélheti, csak megál lapí that ja az egyházi tant. 
Todományos je l leme nem is lehet, mer t a szentiratok értel-
mét nem a tudós kuta tás , hanem az egyházi tan állapítja meg. 
Az exegesis nem i s szorítkozhatok h á t másra, min t fordításra 
ós dicta p robant iák gyűjtésére, s legfölebb kortörténeti 
adatok vizsgálatára. Az előzetes c e n s u r á t azonban mindezekre 
ki kell terjeszteni. És mégis csodálatos, hogy a rom. kath. 
theologia, a mely ép az a lapve tő tudományszakban, az 
exegesísben, ily mereven kizárja a tudományos munkát, a 
mi egyetemünkön helyet foglal, míg a szabad kuta tás elve 
alapján álló és élő protestáns theo logiá t k izár ják belőle! 

* 

5. Mivel a hit-letétemőnyben csupán ki jelentet t igaz-
ságok foglaltatnak, az egyház semmi tekintetben sem illetékes 
ítéletet mondani az emberi tudományok állításai felett. 

6. Az igazságok meghatározásában a tanuló és tanító 
egyház úgy működ ik közre, hogy a tanító egyháznak semmi 
egyéb feladata s incs, mint csak h o g y szentesítse a tanuló 
egyház általános véleményét. 

7. Az egyház, a midőn k i rekesz t i a tévelygéseket, nem 
követelhet a h ívőktől semmiféle b e n s ő hozzájárulást az általa 
kimondott Ítéletek elfogadását i l le tőleg. 

8. Minden vé tek tő l menteknek itélendők azok, a kik 
semmibe sem veszik a szent Index Congregatio, vagy más 
szent római Congregatiók által k imondo t t kárhoztatásokat . 

* 

A 5—8. pontokban az előzőkből folyó következmények 
vannak kimondva. Ha csakis az egyháznak van joga a 
szentírás megítélésére, akkor joga v a n a más eredményeket 
hirdető tudós k u t a t ó k elitélésére is. A tanuló egyháznak a 
tanító egyházzal szemben semmiféle joga nincs. Merev ellen-
tótben áll ez a té te l is a protes táns , illetőleg evangéliomi 
egyház felfogásával, a mely a szen t í r á s alapján állva meg-
engedi, sőt természetesnek ta lá l ja , hogy a hivő embert 
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átható isteni szentlélek mindent megvizsgáljon, még az 
istenség t i tkait is kutassa, s mindent megvizsgálva csakis azt 
t a r t sa meg, amit jónak ítélt. A pápás egyház azonban fel-
tétlen meghódolást kiván az általa kimondott kárhoztatásokkal 
és Ítéletekkel szemben. A józan ész és a tudós ku ta tás 
eredményei, az egyéni meggyőződésnek és a gondolkodásnak 
jogosultsága, mind ismeretlenek és kárhoztatandók a pápás 
egyház körében. A XX. század küszöbén kiadott e decretum 
annak jele és bizonyítéka, hogy a keresztyénség legnagyobb 
és leghatalmasabb felekezete ma is elég erősnek érzi magát 
arra, hogy szembe helyezkedjék az emberi tudás és ku ta t á s 
minden eredményével, s ha kell, felvegye a harcot a hagyo-
mányok mellett. Róma még mindig a régi. 

* 

9. Szerfölötti együgyűséget és tudatlanságot árulnak el 
azok, a kik magát az Istent hiszik a szentírás szerzőjének. 

10. Az ó-testamentum iratainak inspiratiója abban áll, 
hogy az izraelita írók a vallásos tanokat valamely különös, 
a pogányok előtt kevéssé, vagy épen nem ismert szempont 
szerint származtat ták. 

11. Az isteni ihletés nem terjed ki az egész szentírásra 
oly módon, hogy annak minden egyes részeit megvédené 
minden tévedéstől. 

12. Az exegetának, ha a bibliai tudományokba sikerrel 
akar belemerülni, legelső sorban is félre kell tennie minden, 
a szentírás természetfeletti eredetére vonatkozó elővéleményt, 
és azt csak úgy kell magyaráznia, mint más, pusztán emberi 
eredetű okmányokat . 

* 

A 9—12. pontok a szentírás eredetének kérdését döntik 
el. Régi, kiválóan fontos vita a keresztyónségben, hogy a 
szentiratok emberi, vagy isteni művek-e ? A velük való el-
bánásra nézve e kérdések eldöntése a mértékadó. Az inspi-
ratio tanát a szentiratok isteni eredetének védelmére alkot-
ták. Csak az a kérdés, mekkora a ter jedelme s mi a t á rgya 
az inspirationak. Ha az inspiratio tana arra vonatkozik 
hogy Isten kijelentését t a r t a lma szerint igazán foglalták 
irásba a szentiratok szerzői, s hogy azokra a fenséges vallás-
erkölcsi igazságokra, a melyeket a szentírásban találhatunk, 
nem a tapasztalat , nem is az emberi okoskodás, hanem az 
Istenben élő emberben munkálkodó isteni szentlélek ju t -
t a t t a el az i r ó k a t : akkor az inspiratio, mint benső isteni suga-
lom, kétségtelen igazságul ismerhető el. De ha arra a k a r j á k 
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vonatkoztatni, hogy a szentiratok mind Isten szerzeményei 
s ihletése teljesen és merőben megóvta az irókat minden 
tévedéstől, igy hát az exegetának mikor a magyarázáshoz 
fog, azon elővéleményt kell táplálnia, hogy minden irat 
Isten műve, a kinek kezében az iró csak puszta eszköz volt : 
akkor az inspiratiot félreértették. Nemcsak a szó jelentése 
szerint, hanem a történeti tények tekintetében is. Mert nincs 
egyetlen irat sem pl. az újszövetségben, a melynek szerzője 
szentiratnak szánta volna munkáját . Minden iratot a szükség 
hozott létre. Minden iró azért fogott tollat, hogy a hivek 
igényeit kielégítse. Történeti viszonyok közt, történeti alapon 
készültek a mi újszövetségi irataink. A velük való foglalko-
zás tehát irodalomtörténeti munka. Megértésükhöz a kornak, 
az uralkodó eszméknek, az iró egyéniségének, a ráható 
kényszerítő körülményeknek, az olvasók viszonyainak is-
merete nélkülözhetlen. Ez pedig mind azt jelenti, hogy a 
szentiratok történeti okmányok, a melyeket keletkezésük 
történeti viszonyai alapján, tehát az irodalmi művek vala-
mennyiére érvényes irodalomtörténeti módszer alkalmazásá-
val érthetünk csak meg. Ha pedig a római egyház abból az 
elővéleményből indul ki, hogy a szentiratok természetfeletti 
eredetűek, akkor világos ugyan, hogy nem lehet velük 
tudományos szabadsággal elbánni, de világos az is, hogy a 
pápás egyház a legnagyobb ellenmondásba kerül önmagával, 
a mikor nem áll a Protestantismus alapelvére s nem teszi 
a hit ős élet egyedüli alapjává és zsinórmértékévé azt a 
természetfeletti eredetű, tehát feltétlen tekintélyt joggal 
igénylő szentírást. 

* 

13. Az evangéliomi parabolákat magok az evangélisták 
és a keresztyénség második és harmadik generatiója mester-
ségesen szerkesztették ós így adták magyarázatát annak, 
hogy a Krisztus tanításai oly csekély eredmónyűek voltak a 
zsidók között. 

14. Sok elbeszélésben az evangélisták nem annyira azt 
közölték, a mi igaz, hanem inkább azt, a mi, bár hamis, de 
nagyon hasznosnak látszott az olvasókra nézve. 

15. Az evangéliumok, a canon megállapításáig és vég-
legesítéséig, folytonos hozzáadásokkal a javításokkal bővül-
tek ; ennélfogva azokban a Krisztus tudományának csak 
gyenge és bizonytalan nyomai maradtak fenn. 

* 
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A 13—15. pontok az evangéliomok tar ta lmára vonat-
koznak. Voltakép azzal a modern tar thatat lan hypothesissel 
számolnak le, amely szerint az evangéliomok nem Jézus 
közvetlen környezetéből eredtek, hanem a későbbi számító 
kornak tervszerüleg alkotot t csinálmányai. Hogy a célzatos 
hypothesisnek ez az a lak ja merőben téves, azt nem a római 
decretum, hanem a komoly exegesis meg nem dönthető 
eredményei miatt mindenki elfogadhatja. Az evangéliomokban 
is van ugyan theologizálás, de egészen más természetű, 
mint a milyent az ilyen tervszerű munka eredményezett 
volna. Az evangéliomok, amint azt anyaguk eltérő volta is 
mutat ja , mindazt magukban foglalják, amit iróik Jézus 
működéséről megtudhattak. S ezt a megtudott anyagot egy-
szerűen, mesterkéltség és célzatosság nélkül jegyezték fel 
azok számára, kik a szemtanúk elbeszéléséből nem hall-
hat ták a Mester messiási munkálkodásának építő történetét. 
Ami pedig a parabolákat különösen illeti, azok jézusi 
eredetében kétkedni valóban legkisebb okunk sincs. 

* 

16. János elbeszélései nem valóságos történetet képeznek, 
hanem csak az évangéliom felett való mystikus szemlélődé-
sek ; az ő evangéliomában foglalt beszédek históriai valóságot 
nélkülöző theologiai elmélkedések az üdv titkai felett . 

17. A negyedik évangéliom fokozta a csodákat, nemcsak 
azért, hogy azok még rendkivüliebbeknek tűnjenek fel, hanem 
hogy még alkalmasabbak legyenek a megtestesült Ige mun-
ká jának és dicsőségének feltüntetésére. 

18. János bizonyos tekintélyt követel magának, mint a 
Krisztus tanúja ; valósággal pedig nem egyéb, mint a keresz-
tyén életnek, vagy a Krisztus életét illetőleg, az első század 
végén az egyházban élt felfogás kiváló tanúja. 

* 

János evangéliomának vitás nagy kérdését a k a r j a Róma 
e pontokban hatalmi szóval eldönteni. Előtérben persze az a 
kérdés áll, történeti forrásnak vehető-e a negyedik évan-
géliom, vagy nem ? Ha nem, akkor mi hát a jelleme ? Róma 
azt a problémát meg sem említi, hogy János evangélioma 
keresztyén termék-e minden izében, vagy az alexandriai 
vallásbölcsészet befolyása alatt á l l? Azt sem vitat ja , hogy 
hiteles apostoli munka-e, vagy nem ? Ezt ő vita felett állónak 
tekinti. Az ő theologusai a szerzőség dolgát nem bolygatják. 
Ezért náluk a sok vitapont közül jóformán csak az marad, hogy 
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a negyedik evangéliumban csakugyan szemlélődés, elmélkedés 
termékét kell-e lá tnunk, vagy tö r t éne te t ! S ha szemlélődést lá-
tunk, nem lehet-e felismerni könnyedén, hogy szerzője csak a 
megtestesült ige dicsőségének érdekében fogot t tollat, s ha 
igen, vájjon egy embernek, vagy az első keresztyén köz-
tuda tnak a szószólója-e? Róma persze minden erre vonat-
kozó tételt tagad ős kárhoztat. Szerinte a szerző, mint Jézus 
közvetlen tanúja , minden mellékes szempont nélkül t iszta 
való történeteket beszél el. 

A tudományos kutatás e lőt t tehát itt is a j tó t zár Róma. 
Pedig nem lehet és nem is szabad. A jánosi kérdés bonyolult 
és sok ágú kérdés, a melynek tisztázása tudományos feladat. 
S tisztázása nem is ár t az evangélium ér tékének ós becsé-
nek. Hiszen ha ki is matatható, hogy a negyedik evan-
géliom is á tment valamelyes feldolgozáson, s ha nem is 
mindenben egy szemtanúnak, hanem az egyetemessé vál t 
keresztyén felfogásnak a tolmácsa, akkor is becses, fontos, 
elsőrendű okmánya az őskeresztyón hitnek. Különösen becses 
pedig azért, me r t idegen eszmék befolyásának nyoma sincs 
ra j ta , hanem minden része annak az alapigazságnak kidomborí-
t á sá t szolgálja, hogy a Jézus Krisztusban Istennek teljes, 
igaz kijelentését kap ta meg az emberiség, benne csakugyan 
az ige vált tes t té , a kinek dicsőségét szemlélték a szem-
tanúk, s a kinek dicsőségét mu ta t j a be most az iró az olva-
sóknak. Hogy e dicsőség érdekében anyagát kellőleg csopor-
tosítani igyekszik, az az evangélium értékéből mit sem von le. 
A negyedik evangélium e kegyes szándékosság dacára is 
minden időkre a sajátos keresztyén felfogás hű tükre és 
irányítója marad. Róma szava pedig az erre irányuló tudo-
mányos kuta tás t meg nem akaszthat ja , eredményeit meg nem 
döntheti. 

* 

19. A heterodox exegeták hívebben fe j te t ték ki a szent-
iratok helyes ér te lmét , mint a katholikus exegeták. 

20. A ki je lentés nem lehetet t egyéb, mint az embernek 
az ő, Istenhez való viszonyát illetőleg szerzett öntudata. 

21. A kijelentés, a mely a katholikus hit tárgyát alkotja, 
nem végződött be az apostolokkal. 

22. A dogmák, a melyeket az egyház mintegy kijelen-
te t teke t tekint, nem mennyből alászállott igazságok, hanem 
a vallásos t ényeknek bizonyos magyarázatai, a melyekhez az 
emberi ész a s a j á t maga fáradságos munkája ú t ján ju tot t el. 

23. Lehetséges, sőt valósággal van is ellentót a szentírás 
által elbeszélt t ények és egyháznak azokra alapított dogmái 
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között, úgy hogy a kritikus mint hamisakat vethet el olyan 
tényeket, a melyeket az egyház a leghitelesebbeknek tekint . 

24. Nem kárhoztatandó az az exegeta, a ki olyan előz-
menyeket állít föl, a melyekből a dogmáknak históriailag 
hamis vagy kétes volta következik, — mind-addig, míg a 
dogmákat egyenesen nem tagadja . 

* 

A 19. pont azt a kétségtelen igazságot ítéli el, hogy a 
kath . exegeták, a kiknek a kezét az ilyesféle decretumok 
kötik, a szentírás érteimezese dolgában a nem róm. kath . 
exegetákkal a versenyt fel nem vehetik. A helyes értelemhez 
a pápás egyház körén kivül álló exegeták inkább liozzá-
férközhetnek s hivebben is magyarázhat ják az írásokat. Hát 
ez ellen bizony Róma hiába tiltakozik. A hol a tudományos 
kuta tás szabadságának út já t állják, a hol az eredménynek 
egyeznie kell az egyház tételeivel, ott a helyes történeti 
értelem kihámozása lehetetlenség. Ez az oka, hogy a római 
egyház exegetái tudományos eredményeket fel nem muta t -
hatnak. 

A 20—21. pont a kijelentésről szól. Abban igaza van, 
hogy ha egyszer Isten kijelentéséről beszélünk, nem azono-
sí that juk azt az ember okoskodásával. Isten kijelentése az ő 
megnyilatkozása és nem az ember egyszerű gondolkodásának 
eredménye. Annál kevósbbé, mer t a decretum csak a Jézusban 
tör tént kijelentésre gondol. A keresztyénség alapitójában 
tör tént kijelentés pedig csakugyan nem lehetet t okoskodás 
gyümölcse. De hogy Istent a folytonos kijelentéstől, tehát 
a megnyilatkozástól, a mely a természet körétől kezdve a 
történeti jelenségeken át egész az egyes ember kegyes meg-
illetődósóig mindenben, s igy magában az emberi szellem értel-
mes gondolkodásában is történik, Róma elzárja, ez már kü-
lönös. Jézus maga mondta, hogy az 6 Atyja szünet nélkül 
munkálkodik. Istennek pedig minden munká ja kijelentés. 
Hogy aztán az isteni kijelentésnek is vannak történetileg is ki-
mutatható hatalmas torlódásai, azt megállapíthatjuk ugyan, 
de e megállapítás alapján nem tagadhat juk a kijelentés 
folytonosságát, örökkévalóságát. 

A 22. pont mélyen bevág a pápás egyház húsába. Az 
ő tantótelei szerinte mennyből alászállott igazságok, a miből 
következik, hogy azoknak feltétlenül meghódolni elemi kö-
telesség. Pedig a valóság szerint zsinatokon állapították 
meg őket sokszor hosszas vi ták után, szavazattöbbséggel. 
Minden tantétel emberi okoskodás és emberi akara t gyümölcse, 
történeti viszonyok közt egy bizonyos kor felfogása alapján 

20* 
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keletkezett . S mint ilyenek, tiszteletreméltó jelenségei egy 
kor vallásos felfogásának, alapjai egy vallásos közösség 
jegecedésének, de nem mennyei, hanem csak a mennyre 
vonatkozó igazságok. 

A 23—24. pont a ku ta tás szabadságát elitélő pápás 
egyházra nézve döntő fontosságú tóteleket tagad. Minthogy 
minden egyházi tantétel szükségkép a szentírás alapján, de 
időben keletkezet t s lassú, sokszor idegen befolyások alatt 
álló fejlődós után, nem r i tkán erőszakos módon vált dogmává: 
természetes, hogy a szentírásból mindenkor javí thatónak 
kell lennie. A reformátio sem egyéb, mint ilyen javí tás . De 
ép azért t i l takozik ez ellen a pápás egyház, mert különben 
kénytelen volna a reformátio jogosultságát elismerni, sőt a 
szakadatlan reformátiót gyakorolni. Mivel azonban az ő 
tanrendszere ép úgy, mint egész szervezete és minden szo-
kása olyan, mint a Krisztus varratlan köntöse, melyet szét-
bontani nem, csak egészében lehet elvetni vagy elfogadni: 
nem is mondhat mást Róma, mint, hogy az egyház tanai 
órinthetlen nagyságok, a melyek ellen se a józan ész, se a 
tudomány nevében szót emelni nem szabad. Sőt ebből folyólag 
még tovább is kénytelen menni s ki kell mondania, hogy a 
szentírás értelmezését az egyház tanrendszere i rányít ja és 
szabályozza. 

Igy haj l ik vissza a szentírásra vonatkozó tételek vége 
a kezdeten kimondott a laptörvényre: az előzetes censurára. 
Hogy ez alaptörvény folytán az egész theologizálás csak 
szellemi gymnastika, a minek azonban semmifele haszna 
és tudományos komolysága nincs, könnyű belátni. 

A 25—26 tételek befejezését képezik az első csoportnak. 
Általános szempontokat Ítélnek el s így nemcsak az exegeták 
állásfoglalására vonatkoznak, hanem általában minden egy-
háztagéra is. A két kárhozta tot t tétel a következő: 

* 

25. A hitbeli hozzájárulás végelemzésében valószínűségek 
tömegére támaszkodik. 

26. A hit tételei megtartandók, de csakis gyakorlati 
értelemben, vagyis mint a cselekvésnek, de nem mint a 
hívésnek kötelező normái. 

2. Jézus Krisztusról. 
27. A Jézus Krisztus istensége az evangéliomokból nem 

bizonyítható be; csak dogma az, a melyet a ker. öntudat a 
Messiás fogalmából vezetet t le. 
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28. Jézus, a mikor hivatalát gyakorolta, nem a végből 
tanított , hogy magát Messiásnak hirdesse, sem pedig csodái 
nem arra céloznak, hogy ezt bizonyítsák. 

29. Megengedhető, hogy az a Krisztus, a kit a história 
muta t fel, sokkal alacsonyabban áll, mint az a Krisztus, a 
ki a hitnek tárgya. 

30. Az összes evangéliomi szövegekben az Istenfia név 
csupán a Messiás névvel egyenlő értékű és legkevésbbé sem 
jelöli a Krisztust úgy, mint Istennek valóságos és termé-
szetes fiát. 

31. A Krisztusról való az a tan, a melyet Pál, János ős 
a nicaeai, ephesusi, chalcedoni zsinatok átszármaztat tak, nem 
egy azzal, a melyet Jézus tanított , hanem csak azzal, a me-
lyet a ker. öntudat a Jézus felől megalkotott. 

* 

A római kath. egyház ma már inkább marianismus, 
mint christianismus. A magyar kath. egyház nem is a Krisz-
tus nevéről nevezi magát, hanem a kereszt után. Nem ke-
resztyén, hanem csak keresztény. És mégis nagy súlyt helyez 
Krisztus istenségének kiemelésére. A Mária-dogmák mellet t 
ez szinte meglepő. Hogy a Krisztus istenségőre vonatkozó 
dogma is időben keletkezett, csakúgy, mint a többi, az bizo-
nyos, de hogy a szentírás alapján alakult ki, az is kétség-
telen. Ha Jézus nem tett volna az ő Istennel való benső, 
szellemében vele azonos egységere nézve nyilatkozatokat, 
a Krisztus istenségét kimondó dogmának nem lett volna 
komoly alapja s igy maradandósága sem. Abban hát igaza 
van a decretumnak, hogy e dogmát nem a ker. öntudat 
vezette le a messiási fogalomból, hanem Jézus nyilatkoza-
tain alapul. 

Abban is igaza van, hogy Jézus a maga messianitását, 
míg élt, hirdette. Csodái a r ra valók is voltak, hogy a népet 
meggyőzzék az ő Istentől való küldetéséről, tehát messiás 
voltáról. 

Hivatottak és hívatlanok egyaránt nagyon sokat okos-
kodnak újabb időben azon, hogy a történeti Krisztus egészen 
más, mint a hit Krisztusa. A történeti Krisztus sokkal kisebb 
alak, mint a mivé őt a hivő lélek kegyelete emelte. Senki 
sem tagadhatja, hogy a mit az ember eszményéül tekint , 
azt a közönséges korlátai közül ki is emeli. Jézusnak ter-
mészeti, közönséges a lakjá t azonban már közvetlen környe-
zete, sőt ellenségei is olyan fenségesnek, olyan isteninek 
ismerték és nézték, hogy kedvezőtlenebb színben sohasem 
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állt a világ előtt , mint a milyenben a hivő lélek tiszteli. A 
történelem Krisztusa a hivő Krisztusától alig választható el. 
S ennek oka legnagyobb részben az, hogy a történeti Krisz-
tust is a hit Krisztusán á t lá t juk mindenütt. 

A 30. pon t azt a bebizonyithatlan tétel t állítja fel, hogy 
már az evangéliomi szövegekben is ar ra vonatkozik az isten-
fia szó, hogy Jézus az Istennek valóságos és természetes fia. 
Ezzel mind já r t szembeállíthatjuk Róm. 3 1 _ 4 . ós János 1 , 3 . 
kijelentéseit. Az istenfiúságot a belső, a szellem szerint való 
rokonságra vonatkozta t ta úgy Jézus, mint minden apostol is. 

Hogy a ker . egyházi tanfejlődés nem is haladt végig 
azon az úton, melyet annak Jézus és az apostolok vágtak, 
azt nemcsak a bibliai theologia, mint tudomány, mutat ja , 
hanem bizonyítja az a nagy történeti tény is, melyet refor-
matió néven ismer és á ldhat a világ. Azért a 31. pont hiába 
kárhoztat, tör ténet i igazságokat nem t iporhat el. 

* 

32. Az evangéliomi szövegek sensus literalisa nem egyez-
tethető össze azzal, a mit a mi theologusaink a Jézus 
Krisztus öntudata ős tévedhetetlen tudása felől taní tanak. 

33. Világos mindenki előtt, a ki nem elővélemónyek 
által vezetteti magát, hogy Jézus vagy téves dolgokat tanított 
a közel levő messiási eljövetelről, vagy pedig, hogy a synop-
t ikus evangóliomokban az erre a tanra vonatkozólag foglaltak 
nagyobbrésze nélkülözi a hitelességet. 

34. A kr i t ikus nem tulajdoníthat a Krisztusnak minden 
határ nélkül való tudást, legfeljebb abban a feltevésben — 
a mely históriaileg érthetetlen és ellenkezik a morális ér-
zéssel — hogy tudniillik a Krisztus, mint ember, isteni tudással 
rendelkezett ugyan, de még sem akar t sok dolgot közölni 
a tanítványok által az utókorral . 

35. Krisz tus nem volt kezdettől fogva tudatában az ő 
messiási méltóságnak. 

36. A megváltó fel támadása valójában nem a históriai 
rendnek, hanem a tisztán természetfeletti rendnek a ténye, 
a mely sem bebizonyítva nincs, sem be nem bizonyítható, a 
mit a ker. öntudat más tényekből lassanként vezetett le. 

37. A Krisztus feltámadásában való hit kezdettől fogva 
nem annyira magából a fel támadásnak a tónyóből, mint inkább 
Krisztusnak az Istennél való örök életéből fakadt. 
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38. A Krisztus engesztelő haláláról szóló tan nem evan-
góliomi eredetű, hanem csak Páltól származik. 

* 

Ki kell itt emelnünk, hogy a mit Jézusról tudunk, vagy 
biztossággal tudhatunk, annak forrása csakis a szentírás 
lehet. Az pedig azt tani t ja magának Jézusnak szavaival, hogy 
földi működése alatt az üdvözítő is folyton Isten hatalma és 
rendelkezése alatt állott. Ezért kér te a keserű pohár elkerü-
lésének lehetőségét Istentől, ezért nem tudta ő sem az isten-
ország eljövetelének idejét, s ezért helyezte oly közel jövőbe 
a maga visszatérését, a miből aztán a Pál apostol által is 
vallott parusiahit keletkezett. A szentiratok nem beszélnek 
Jézus tudásának határairól, de nem beszélnek tévedhetlen-
ségéről sem. Az ezekre vonatkozó nézetek hát csakis elvo-
násoknak tekinthetők. 

Hogy azonban Krisztus kezdettől fogva tudatában volt 
messiásvoltának, azt nemcsak az evangéliomok erre vonat-
kozó tanítása, hanem Jézusnak egész céltudatosan irányított 
működése is bizonyítja. Hiszen ép az volt sokszor megismé-
telt panaszának tárgya, hogy nemcsak kortársai, hanem még 
tanítványai sem voltak képesek az ő messiási öntudatának 
megértésére és kellő méltánylására. Messiási öntudata tehát 
megvolt, sőt fellépése kezdetétől elmúlása pillanatáig folyton 
egy azonos jellemünek mutatkozik csakhogy sajátossága 
miatt, mer t tisztán szellemi volt, ellentetbo került kora 
messiási képzeteivel. 

Krisztus feltámadásának kérdése kezdettől fogva alap-
kérdése volt a keresztyénségnek. Hogy ezzel állt ós eset t a 
keresztyén ember hite, arra nézve legvilágosabb bizonyíték 
Acta 2. és I. Kor. 15. Nem is a feltámadás ténye, hanem a 
feltámadás módja dolgában van eltérés a szentiratok között . 
Egyetlen szentiratunk sincs, a mely a feltámadás tényét nem 
hogy tagadná, de sőt csak kétségesnek vagy kérdésesnek is 
tüntetné fel, vagy szándékosan elhallgatná. Hiszen több al-
kalommal egyenesen szemtanúkra is hivatkoznak az irók. 
De a feltámadás módjának elboszélése már lényeges eltérést 
rnutat. János és Lukács evangéliomának a felfogása egyes 
részleteiben a merőben érzéki testben való feltámadás hite 
felé hajlik, más helyein meg ismét inkább annak a páli 
felfogásnak a tükre, a melyet az Acta is megszólaltat ama 
kitételben, hogy Jézus több jelben mutatkozott az ő tanít-
ványainak negyven napon át. 

A feltámadásnak tehát nem a ténye, hanem, hogy úgy 
mondjuk, a fokozata szempontjából van eltérés az újszövet-
ségi i ratok felfogásában, s igy meg kell állapítanunk a 
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decretum amaz igazságát, hogy a feltámadás hite csakugyan 
nem theoriákból, hanem tényből sar jadt ki. 

A 38. pont Krisztus engesztelő halálának sarkalatos 
kérdését akar ja eldönteni. Ε kérdés nemcsak a legfontosab-
bak. hanem a legterjedelmesebbek közé is tartozik. Azért 
ennek sem bocsátkozhatunk itt most részletes fejtegetésébe, 
hanem csak nagy vonásokban erint jük meg a dolgot. Elsőbb 
is meg kell állapítanunk, hogy csakugyan Pál apostol az, 
a ki a Krisztus halálát engesztelő, áldozati halálnak tekinti 
és e szempontból ítéli meg annak jelentőségét és összes 
következményeit . Ezt a felfogást azonban megtalál juk a 
többi szentiratban is. Hogy egyedül Pál lett volna ennek a 
felfogásnak megteremtője, már csak azért is valószínűtlen, 
mer t még azok is vallják e nézetet, a kiket az őskeresztyén-
ség története szerint Pál elleneseinek i smerünk De meg-
vannak e nézet alapvonásai a synoptikus evangéliomokban 
is, még pedig Jézus szájából elhangzó nyilatkozatokban. Az 
volna hát itt mos t már a döntő kérdés, volt-e a páli fel-
fogásnak befolyása a synoptikus evangéliomokra, vagy nem? 
Ha volt, miért olyan halvány az a befolyás, ha pedig nem 
volt, hogyan ér the t jük meg pl. az úrvacsora szerző igéiben 
erre vonatkozó nyi la tkozatokat? S mindezek alapján eldől 
majd az a kérdés is : csakugyan több volt-e Jézus a hivőre 
nézve, mint egyszerű példaképe az Istennel való együttélés-
n e k ? S nevezetesen az ő halálának van-e üdvözítő jelentő-
sége, vagy egyszerűen csak az igazságért és az emberszere-
te té r t való önfeláltozásnak szolgál örök pé ldá jaként? S ha 
egyedül csak Páltól ered az engesztelő halálról szóló tanítás, 
akkor annak vallása bibliai ugyan, de nem jézusi, nem 
evangóliomi, s igy annak elhagyása a jézusi keresztyénségben 
való megmaradást nem érinti Ε vitás kérdést tehát csak 
alapos exegetikai vizsgálódás alapján lehet eldönteni, a mely-
nek folyamán a szentiratok eredetének a kérdését is tisztázni 
kell. Erre pedig itt most sem helyünk, sem időnk nincs. 
Ezért a Krisztus Jézusról szóló tételeket tovább nem is 
feszegetjük. 

3. A szentségekről. 
39. A sacramentumok eredetéről szóló ama vélemények, 

a melyekkel a tridenti atyák is el voltak telve, és a melyek 
kétségtelenül befolyást gyakol tak az általuk alkotott dog-
matikus kánonokra, messze távol állanak ama véleményektől, 
a melyeket ma a ker. dolgok históriai kutatói méltán 
vallanak. 

40. A sacramentumok akképen állottak elő, hogy az 
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apostolok és azoknak utódai a Krisztusnak valamely eszméjét 
vagy szándékát, a viszonyok és események tanácsolása és 
indítása szerint magyarázták. 

41. A sacramentumok csupán azt célozzák, hogy az 
ember lelkében felújí tsák a Teremtőnek folyton jóltevő 
jelenlétét. 

* 

A szentségek általános megítélésére vonatkozólag azt 
mondja a decretum, hogy a tridenti zsinat óta mit sem vál-
tozott a történeti kuta tás álláspontja. Pedig sehol sem na-
gyobb ez a változás, mint ép a tridenti zsinat alkotásait 
illetőleg. A protestáns egyházaknak a szentségekre vonat-
kozó felfogása akkor is biblikus volt, ma is biblikus. S a 
míg az marad, nem is t a r tha t nagyobb változástól. A törté-
neti kuta tás mindig igazolni lesz kénytelen a szentségek 
jogosultságát, s legfőlebb keletkezésük körülményeire nézve 
mondhat valami újat. De lényegbevágót nem igen mondhat. 
Eredetük szerint a mi szentségeink mindenesetre józusiak, 
a mit a római hót szentségről csakugyan nem állíthat senki. 

A szentségek célját illetőleg jogos a decretum elítélése 
azokkal szemben, a kik szerint azok semmi mást nem akar-
nak, mint csak a Teremtő folyton jóltevő jelenlétének fel-
újí tását. A szentségeket nem hiába nevezik egyházaink media 
salutisnak, azokká is kell lenniük, különben üres szertar tások 
maradnak. 

* 

42. A ker. község hozta be a keresztség szükséges 
voltát, elfogadván azt, mint szükséges szertar tást és hozzá-
fűzvén ahhoz a ker. hitvallás kötelmét. 

43. A keresztségnek a csecsemők részére kiszolgálta-
tására vonatkozó gyakorlat disciplinaris fejlemény volt, s ez 
volt egyik oka annak, hogy a sacramentum két részre, t. i. 
keresztségre ós bűnbánatra oszlott. 

44. Semmi sem bizonyítja, hogy az apostolok alkalmazták 
volna a bérmálás sacramentumának r i tusá t ; mert a ké t sa-
cramentumnak, nevezetesen a keresztségnek és a bérmálásnak 
formális megkülönböztetése már nem a primitiv keresztyénség 
történetébe tartozik. 

* 

A keresztségre nézve, tudjuk, a szerzési igék Máté 
evangélioma végén olvashatók. Ezeket azonban a tudósok 
egy része ép oly kevéssé t a r t j a hitelesnek, mint a Márk 
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végén lévő uta lás t is. És mégis Jézustól kell a keresztség-
nek erednie, mert különben érthetetlen volna annak kezdet-
től fogva általános és kötelező használata. S ha a keresztség, 
mint a Jézus Krisztusba való bemerítkezés, a megváltóval 
való benső egyesülés aktusa volt, akkor a kisdedek keresz-
telése egyenesen elvi alapon ál lot t s nem disciplinaris szem-
pontok fej lesztet ték ki. A bérmálásra vonatkozó pontban 
hiába kárhozta t ja a decretum azokat, kik annak apostoli 
eredetét tagadják , mert a történelem e tekintetben nem 
támogat ja Róma álláspontját. A bérmálást, mint szentséget 
vagyis Jézustól származó üdvintózmónyt, fel kell adnia s csak 
mint szertar tást gyakorolhat ja . A keresztsóget és a bérmá-
lást csak az egyház választotta el s te t te késő századok 
után külön szentségekké. 

Az úrvacsora és a bűnbánat külön szentségül vételének 
sincs komoly bibliai alapja. Azok a szentségek, melyeket a 
római egyház a szentírás egyes helyeinek egyoldalú hang-
súlyozása és nem a kortörténeti viszonyok mérlegelése alapján 
alkotot t , lehetnek egyházilag üdvös intézmények is, de 
jézusi rendeletre semmikóp se vihetők vissza. Jakab levele 
szentség alkotására épenséggel nem tekinthető il letékesnek. 
A 45. és 46. pontokban kimondot t tételek elitélésében azon-
ban a decretum mellé kell ál lanunk, nem dogmatikus szem-
pontok miatt, hanem exegetikai és történeti tények kény-
szerítése folytán. A 47—49. pontok tartalma már volt érintve. 

* 

45. Nem veendő mindaz történelmileg, a mit Pál az 
úrvacsora szereztetése felől (I. Kor. 1123-26·) elbeszél. 

46. Az ős egyházban nem ismerték az egyház tekin-
télye révén kiengesztelődött bűnös fogalmát, hanem csak 
nagyon lassan szokott hozzá az egyház ehhez a fogalomhoz. 
Sőt a mikor már elismerték is a bűnbánatot egyházi intéz-
ménynek, még akkor sem nevezték sacramentumnak, mivel 
hogy megszégyenítő szentségnek tekintet ték. 

47. Az Úr eme szavai: „Vegyetek Szentlelket; a k iknek 
megbocsátjátok vétkeiket, azoknak megbocsáttatnak és a 
kikét megtar t já tok, megtar ta tnak" (Ján. 20 22-23), sem-
miképen sem vonatkoznak a bűnbánat sacramentumára, 
bármint te tszet t is a tridenti a tyáknak állítani. 

48. Jakab az ő levelében (14. és 15. vers) nem valamely, 
Krisztus által szerzett sacramentumot kivánt általánossá 
tenni, hanem csak egy jámbor szokást a jánlani ; és ha ebben 
a szokásban talán némi eszközét látta is a kegyelemnek, 
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nem vette azt abban a szigorú értelemben, a hogy azok a 
theologusok vették, a kik a sacramentumok fogalmát és 
számát megállapították. 

49. A ker. úrvacsora lassanként l i turgikus cselekmény 
jelleget nyervén, azok, a kik a vacsoráknál vezető szerepet 
viseltek, papi jelleget nyertek. 

* 

A 49. pont egyúttal á tmenete t képez az 50. pontra is, 
a mennyiben a papi hivatal keletkezését tárgyalja. A papi 
tisztet az újszövetségben egyetlen irat sem mondja szent-
ségnek, hanem az egész hívő közösséget t a r t j a királyi pap-
ságnak és szent népnek. Az újszövetség határozottan az 
egyetemes papság elvét igazolja, a gyülekezeti elöljárók csak 
a rend kedvéért ju to t tak a hívek élére. Senimikép sem voltak 
nagyobb tekintélyben, mint az élő apostolok, a kiket pedig 
az Ap. Cselek, szerint az első gyülekezet közönsége kérdőre 
vont s bizonyos munkák végzésével bízott meg. Rendelkező, 
hatalmi kör t betöltő papságot az első keresztyének nem 
ismertek. 

Az 50. pont különben így hangzik: 
* 

50. Az öregek, a kik a ker. gyülekezetekben felügye-
lőkként működtek, az apostolok által mint presbiterek vagy 
episcopusok áll í t tat tak be, a növekedő községek szükséges 
rendben tar tása végett, nem pedig a végre, hogy állandó-
sítsák az apostoli küldetést és hatalmat. 

51. A házasság csak később válhatott az új-szövetség 
szentségóvó az egyházban; mer t hogy a házasság sacramen-
tumnak tekintessék, ahhoz az volt szükséges, hogy előbb 
megtörténjék a kegyelemről és a sacramentumokról szóló 
tannak teljes theologiai kifejtése. 

* 

Amint az 50. pontról, úgy az 51.-ről is csak azt mond-
ha t juk történeti alapon, hogy annak eredetét és kifejlésének 
tényezőit egyedül csak az egyházi és nem a bibliai körben 
ta lá lhat juk meg. A házasságról maga Jézus mondotta, hogy 
a paráznaság alapján meg kell azt szüntetni. Pál apostol 
pedig bőven kifejti róla való nézetét I. Kor. 7.-ben. Szent-
séggé a házasságot csak a katholicismus tette. 
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4. Az egyházról. 
52. Távol állott a Krisztustól az a szándék, hogy az 

egyházat, mint a földön évszázadokig fenmaradó társaságot 
alapítsa meg; sőt inkább, a Krisztus felfogása szerint, a 
mennyeknek országa, a világ végével együtt, már-már eljö-
vendő volt. 

53. Az egyház szerves alkotmánya nem megváltoztat-
hatatlan; hanem a ker. társaság, ép úgy mint az emberi 
társaság, folytonos fejlődésnek van alávetve. 

54. A dogmák, a sacramentumok, a hierarchia, mind 
fogalmukat, mind valóságukat illetőleg, nem egyebek, mint 
a ker. értelmiség magyarázatai és fejleményei, a melyek az 
evangéliomban rejlő csekély magot hozzáadásokkal növelték 
és fejlesztették. 

55. Simon Péter sohasem gondolt arra, hogy Krisztus 
neki pr imátust adott volna az egyházban. 

56. A római egyház nem az isteni gondviselés rende-
léséből, hanem pusztán politikai körülmények folytán lett az 
összes egyházak fejévé. 

* 

Az egyházról szóló tételek sajátságos vegyülékei a 
helyes és félremagyarázott felfogásnak. Hogy Jézus nem 
akar t volna közösseget alapítani, ezt senki sem állíthatja 
komolyan. De hogy szervezett egyházat nem alapított, az 
kétségtelen. A mennyek országa, illetőleg, helyesebben az 
istenország egészen más, mint a mit később az idők folyamán 
egyházzá alakulni látunk. 

S minthogy az egyház az idők terméke, s minthogy 
szervezete semmiféle formájában nem vihető vissza Jézusra, 
természetes, hogy alkotmánya az idők igényei szerint átala-
kítható. Az átalakításnál csak az a szempont lehet a döntő, 
hogy a változtatás az evangéliomi szellemből fakadjon és 
az evangélomi szellem szolgálatában álljon. 

Hasonlókép kell a dogmákról, a hierarchiáról és minden 
egyházi szokásról és intézményről is vélekednünk. A szent-
ségek, amennyiben Krisztus rendelései és nem az egyház 
csinálmányai, kivételt képeznek azért, mert ezek felett csak 
maga az Úr rendelkezhetik. Hogy azonban a tantételek szo-
kások ós a szervezet is változhatnak, az kifejlődésük 
körülményeiből természetes. 

Simon Péter primátusának kérdését ma már komoly 
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theologus nem vitatja. Elég csak az Acta 1. 10. 15. fejeze-
tére és Gal. 2.-re gondolunk, hogy az δ pr imátusát megfelelő 
világításban lássuk. Péter előtérbe nyomulása nem külső 
jogosultság, hanem egyénisége kifolyása volt. A primátusára 
alapított minden következmény csak a levegőben lógg. 

Az 56. tétel igazságát pedig az egész keresztyén egy-
háztörténet bizonyítja s így Róma hiába kárhoztat ja . 

5. Az egyház és a tudomány viszonyáról. 
57. Az egyház ellenséges indulattal viseltetik a termé-

szeti és theologiai tudományok fejlődése iránt. 
58. Az igazság nem változhatatlanabb magánál az em-

bernél, a mennyiben vele, benne és általa fejlődik. 
59. Krisztus nem tanított minden időkre és az egész 

emberiségre alkalmazható tanrendszert , hanem inkább csak 
bizonyos, különböző időkhöz és helyekhez alkalmazkodó 
vagy alkalmazandó vallásos mozgalmat kezdeményezett. 

60. A ker. tan kiindulásában zsidó volt, fokozatos fej-
lődés út ján azonban előbb pálivá, azután jánosivá s végül 
göröggé és egyetemessé vált. 

61. Azt lehet mondani, minden paradoxon nélkül, hogy 
nincs a szentírásnak egyetlen egy fejezete sem, a Genesis 
első fejezetétől az Apocalypsis végső fejezetéig, a mely tel-
jesen ugyanazt a tant foglalná magában, a melyet ugyanazon 
dologra nézve az egyház tanít, és ennélfogva a szentírásnak 
egyetlen fejezete sem azonos értelmű a kri t ikus és a theo-
logus előtt. 

62. Az apostoli hitvallás főtételeinek nem ugyanaz a 
jelentőségük volt az őskeresztyének előtt, mint a mai idők 
keresztyénei előtt. 

63. Az egyház képtelennek látszik az evangéliomi 
erkölcstan hathatós védelmére, mivel makacsul ragaszkodik 
olyan változtathatatlan tanokhoz, a melyek a mai haladással 
nem egyeztethetők össze. 

64. A tudomány előhaladása azt követeli, hogy refor-
máltassanak a keresztyén tannak az Istenről, a teremtésről, 
a kijelentésről, a megtestesült Ige személyéről és a megvál-
tásról szóló fogalmai. 

65. A mai katholicizmus nem egyeztethető össze a valódi 
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tudománnyal, csak abban az esetben, ha átalakul valami 
dogma nélküli keresztyénséggé, azaz tág ós szabadelvű 
protestantizmussá. 

Ugyanezen hónapnak és évnek következő csütör töki 
napján mindezekről tüzetes jelentés tétetvén szent atyánknak, 
X. Pius pápának, ő szentsége jóváhagyta ós megerősítette 
a főmagasságú atyák határozatát ós elrendelte, hogy a fentebb 
említett tételeket, összesen és egyenként, kárhozta to t taknak 
ós elvetet teknek tekintse mindenki. 

* 

Az egyháznak, értvén ezen most természetesen kizáró-
lag a róm. ka th . vallásos közösséget, a mint azt a pápa egy-
háza maga számára igényli, a felvilágosodás, a tudomány 
munkája sohasem tetszett . De nem is tetszhetett. Akinek 
örök időkre megállapított tételei vannak, a melyeknek át-
alakítása és javítása eleve ki van zárva, annak szükségszerű-
leg minden tudós munkálkodás ellenségévé kell lennie. 
Természetesen első sorban a természet tudományoknak, a 
melyek a végső okot és erőket ku ta t j ák , azután a theolo-
giai tudományoknak, a melyek a vallás természetes alapjait 
aka r j ák felderíteni s a kortörténet i viszonyoknak is kiváló 
szerepet j u t t a t n a k a kijelentés felfogásában. A római egyház 
azt hiszi és azt vitatja, hogy „minden időkre ós az egész 
emberiségre alkalmazható tanrendszert tanít," a miből folyik, 
hogy annak megbolygatása lehetetlenség. 

Pedig ez az állítás ép oly téves, mint a milyen téves 
az, a mely Jézustól ugyanezt elvitatja. Az 59. tételt persze 
csak azéx-t itóli el a pápás egyház, mert magát a Krisztus 
egyetlen igaz egyházának ta r t ja , melyben szerinte — bár 
nem kell neki egyedüli alapul a szentírás — a Jézus tanítása 
egyedül szólal meg igaz formájában. Tudjuk, mi igaz ebben 
a dologban. Az, hogy Jézus valóban olyan életfelfogást, olyan 
vallást tanított , a mely az embernek Istenhez és embertár-
saihoz való viszonyát örök időkre képes megnyugtató módon 
rendezni, de ez az δ tanítása egyedül csak az evangéliomok-
ban található fel, s bármely egyház, mint vallásos közösség 
csak annyiban képviseli és szólaltatja meg Jézus tanítását, 
a mennyiben hű az evangéliom szelleméhez. S hol van ettől 
a pápa egyháza! 

A 60. pont történelmileg igazolt igazságot kárhoztat . 
Bizony a ker . tanfejlődós néha sajá tságos átmeneteket mutat, 
azért kell a tanokkal szemben mindenkor az egy örök ma-
radandó Igét hangsúlyozni, mint mér tékét és itólőjét minden 
egyes tannak. 
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Ebből foly a 61. tétel. A theologiának, mint tudománynak 
ép az a feladata, hogy a keresztyénséget jézusi formájában 
igyekezzék felkutatni és az ez után törekvő egyházak elé 
állítani. A keresztyénség egyházainak egyike sem volt eddig 
képes az igazi, a jézusi valláserkölcsi világnézet bir tokába 
jutni, hanem mind csak részszerint való igazság birtokában 
van. Az evangéliomi egyházaknak roppant előnye azonban, 
hogy ők az evangéliomokat te t ték hitük és életük egyedüli 
normájává s így rá juk nézve megvan a lehetősége a szaka-
datlan reformátiónak, mindaddig, míg csak teljesen és kifo-
gástalanul el nem jutnak a jézusi vallásos felfogáshoz. A 
szentírás tantartalmát, s ezzel a keresztyénség mivoltát, az 
igazi ker. taní tás t az exegetikai theologiának kötelessége 
megállapítani. S ha célját a k a r j a érni, akkor feltótlenül sza-
badnak és a minden tudományra nézve érvényes szabályok 
szerint munkálkodónak kell lennie. 

A 62. pont olyan tétel t kárhoztat, a mely nagyon is 
egyéni szempontból indul ki s így különböző alapokon 
vitatható. 

A 63—65. tételek tar ta lma olyan bőséges és olyan fontos, 
hogy ezeknek megvitatása maga méltán lehetne külön Stu-
dium tárgya. Azért csak röviden szólok hozzá pár szót. 

A pápás egyház rég e le j te t te már az igazi ker. erkölcs-
tant s félszeg felfogásának erőszakolása érdekében még az 
inquisitióra is ráadta magát. Ma is minden másként véleke-
dővel szemben a türelmetlenség, gyűlölet, gőgös önteltség 
képviselője, a mi pedig a jézusi szellemmel semtnikép sem 
egyeztethető meg. 

Hogy pedig a tudomány mit követel, s azzal szemben 
mit mond Róma, azt vitatni sem érdemes. De az bizonyos, 
hogy addig nem is lehet a tudomány barátja, nem is engedhet 
té r t semmiféle világosságnak, a mig előbb az evangéliom 
világosságának nem enged te re t önmagában. Ezért helyesen 
érzi, de rosszul értelmezi Róma amaz utolsó mondás igaz-
ságát, hogy neki szükségkép szabadelvű protestantismussá 
kell válnia. Igen, a megtérésnek legelső ak tusa az önmagunk 
ellen való protestálás. Azután azonban jönnie kell az átala-
kulásnak is. Ennek pedig egyetlen helyes alapja és irány-
mutatója csakis az evangéliom lehet. Hiába ád ki Róma 
decretumokat a világosság ellen. Meg kell virradni. S a 
felkelő nap nem lehet más, mint csakis és egyedül a Krisztus 
evangélioma, a mely jézusi igaz formájában minden tudo-
mányos ku ta tás előtt megáll, a mint megállt a katholicismus 
félremagyarázása és ellenségeskedése dacára mind mai napig. 

Baffay Sándor. 



Lapszemle. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift"1) második negyedévi folyamá-
ban (a 4—6. füzet) igen sok az uj testamentomi cikk. Első 
sorban felhívjuk az olvasó figyelmét Zahn erlangeni tanár meg-
induló s előreláthatólag hosszabbnak Ígérkező cikksorozatára, 
amely János evangélistának földrajzával foglalkozik. A cikkeknek 
jelentőségéről a szerző mostani közleményének (a 4. füzetben) 
bevezető soraiban ugyan azt mondja, hogy ő azokban nem akar 
a 4. evangeliom apologiájához hozzájárulni, hanem tartalmának 
történeti megértéséhez csak néhány adalékot nyújtani. De cikkei 
azért mégis hozzá fognak járulni annak bizonyításához is, hogy 
a 4. evangeliom szerzője a Jézuskorabeli Palastinát, annak 
viszonyait és lakósait jól ismeri s így bizonyára sem görög, sem 
hellenista nem volt, hanem palästinai zsidó, amit egyébként 
Schlatter is bebizonyított alapos érvekkel az evangeliom nyelve-
zetéből. 

Zahn mostani, első cikke szerint Ján. ev. 1, 28-ban «V 
Βεΰανία tar t ja eredetinek, de cikkében utána jár az Origenes 
ajánlotta εν ΒεΟαβαρΰ olvasási módjának. Megállapítja, hogy 
ezen Bethabara nem helység, hanem egy hely a Jordanban, ahol 
ker. János keresztelt. Ezen Origenes-féle olvasási mód onnan 
eredhetett, hogy Bethániát a Jordán mellett keresték, de ott 
meg nem találták. De ott találták Bethabarát és azért irás-
hibának nézve (a helyes) Bethániát, helyébe teendőnek vélték 
Bethabarát. Pedig a Jordánon túl van egy Bethánia, amely való-
színűleg azonos az Eusebius által hasonlóan elnevezett most 
Batneh nevű helységgel. Ez volt alkalmasint Ker. János tartóz-
kodási helye, ahol a János ev. 1, 28. említett esemény történt, 
míg keresztelni a Jordánhoz szokott volt leszállani annak Betha-
bara nevű helyére. A cikk oly körültekintéssel és a tekintetbe 
jövő, az ókeresztyén irodalomból vett érveknek valamint más 
tudósok nézeteinek oly lelkiismeretes figyelembevételével van 
megírva, amint azt csak oly nagy tudományú és alapos tudóstól, 
amilyen Zahn, lehet várni. Aki ezen cikket figyelemmel végig 

') Megjelenik havonkint körülbelül 5—6 ives füzetekben A. Deichert'sche 
Verlagsbuchh. Nachf. (Georg Böhme)-nél Lipcsében. Előfizetési dí ja negyed 
évre 3 korona. 
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olvasta, bizonyára nagy várakozással néz a többi, legközelebbre 
jelzett (Aenon s Salin- meg Sycharről szóló) cikkek elé. 

Hasonlóképen János evangeliomával foglalkoznak Gleiss, 
hamburgi tnnitó(nő ?) cikkei, melyekbó'l a 6. füzet az elsö't közli. 
Azon feltűnő tényből indul ki, hogy Jülicher új testamentomi 
bevezetésének legújabb (5. stb.) kiadásában néhány sorban azon 
állítással siklik el az evangeliomnak a legrégibb keresztyén iro-
dalomban található nyomai felett, hogy ilyenek alig léteznek. 
Ennek épen ellenkezőjét kívánja a szerző kimutatni és ezen 
okból kezd ezen első közleményében nagyon behatóan foglal-
kozni az ú. n. Didachéval. Ennek keletkezésére vonatkozólag 
egy saját, a legújabb kutatásokra alapított felfogással lép fel. 
Eszerint a Didache (valamint a vele érintkező Barnabas-féle levél 
és Hermas „Pásztora" is) egy eredetileg zsidó-keresztyén „a két 
útról" szóló iratot dolgozott fel önállóan körülbelül 80 és 100 
közt. Igy tehát annak a János evangeliomára vonatkozó pár-
huzamos helyei becses történeti értékkel bírnak. Ezután áttér a 
szerző ezen helyek feltüntetésére, melynek folytatását majd csak 
a következő füzetek fogják hozni. 

Igen érdekes Riggenbach baseli tanár cikke, melyben János 
ev. 1, 29. 1. Peter 2, 24 és Zsid. 9, 28-ból kapcsolatban az ó 
testamentommal, főleg Ezsajás 53,-mal kimutatja, hogy az ó és az 
új testamentom egyaránt beszélnek a bűnök büntetésének az isten 
szolgájának és Jézusnak halála által való helyettes elviseléséről. 
Az új testamentom egy helyén (Mt. 8, 28 skk. és a párhuzamos 
helyeken) Stocks lelkész a sidei Marcellus orvos által leírt 
kynanthropia betegségének esetét látja, melyben a beteg farkas-
vagy kutyának hiszi magát és úgy viselkedik, meg nagy elő-
szeretettel sírok közelében tartózkodik stb. 

Wohlenberg altonai lelkész Márk evangeliomának egy rég 
elfeledett kommentárjának emlékét eleveníti fel. A mű szerző-
jének később Hieronymust tartották. Wohlenberg kimutatja, hogy 
a kommentár írója 400 és 849 közt élt és talán a 7. században 
élt Hadrian volt, aki előbb egy nápolyi kolostor apátja, majd 
később tarsusi Theodorrai együtt az angolszászok tanítója lett. 
A szerző cikkében természetesen behatóan foglalkozik a nevezett 
mű tartalmával és így ju t el kockázott véleményéhez a könyv 
írójára vonatkozólag. Zahn iskolájára vall, hogy a szerző az 
exegesis ókori irodalmának ezen elfelejtett termékét az elfelejtett-
ség homályából előhozni és értékében méltatni s a szentírás 
magyarázása számára esetleg gyümölcsöztetni nem resteli. 

Még egy cikkről kell megemlékezni, amely az új szövetség 
exegesisére vonatkozik. Ez Herold lelkész dolgozata a 19. század 
új testamentomi theologiájának történetéről. A munka kiindul 
Seebergnek a 19. század egyháztörténetéről írt ismert könyvéből 
és láthatólag ennek és Seeberg más munkáinak befolyása alatt 
tárgyalja a 19. század prot. theologusainak munkásságát az új 

Theol. Szaklap, V. évf 2 1 
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testamentom magyarázata terén. Először szemlét tart azon mun-
kásság felett, melyet az új szövetségi bevezetés terén kifejtettek. 
Semlertó'l és Michaelistől kezdve a tübingeni Bauron át egészen 
Zahnig a tübingeni tendenckritika ezen végső' legyőzőjéig fel-
sorolja a legnevezetesebb munkásokat és műveiket ezen a téren. 
Sokszor persze ezen felsorolás igazán csak a nevek és művek 
mozaikszerű egymásmellé helyezése a méltatás meg többnyire 
idegen művekből vett idézetekből telik ki. Hasonló azután a szó 
szorosabb értelmében vett exegesis és a bibliai hermeneutika 
terén végzett munkásság méltatása. Itt megint az új testamentom 
kommentátorainak neveivel és műveivel találkozunk kezdve 
Semler, Paulus stbtől Winer, Meyer, Tholuck, Olshausen, Beck, 
Hofmann stbivel egészen Zahnig. Valamivel bővebb itt a genialis 
erlangeni Hofmann méltatása. Egyébként pedig ezen történeti 
áttekintés nem ment bizonyos egyoldalúságtól, mely abban nyil-
vánúl, hogy egyes liberális theologusok munkásságáról, mint 
pl. Hilgenfeld, Volkmar, Holsten, Holtzmannn, Lipsius, Soden stb. 
úgy az első, mint a második részben megfeledkezik. Az ellen-
félnek ezen agyonhallgatása eddig leginkább csak a liberálisok 
szokása volt. Ezért is, de még a dolgozat csekély értéke miatt 
is kár volt ezen cikket a Neue kirchliche Zeitschriftbe felvenni. 

Egyháztörténeti tárgyú cikkek Theobald két közleménye a 
4. és 5. füzetben, melyekkel a Thomas Navgeorgusról írt már 
az előbbi ^ füzetekben, sőt évfolyamban megkezdett dolgozatát 
befejezi. Úgyszintén befejezést nyer a 4. füzetben Stier tanár 
cikksorozata a halál utáni dolgokról. Ugyanoly módon, mint az 
előbbi közleményekben fejtegeti most a világ végét és a végső 
állapotot. Ezen cikkekben összehalmozott anyagból nagyon sokat 
lehet tanulni. 

Végűi kiemelendő Grützmacher rostocki tanár rövid és 
tanulságos cikke a nem rég meghalt híres bölcsész, Hartmann 
és iskolájának (Drews, Schneben) állásfoglalásáról a vallással és 
a keresztyénséggel szemben. A szerző az ő szokott, élénk stílu-
sában ügyesen és könnyen érthető módon fejtegeti tárgyát. A 
rostocki egyetem aulájában tartott beszédnek az kölcsönzött 
érdekességet, hogy Hartmann 40 év előtt épen a rostocki egye-
temnél szerezte volt meg, mint nyugdíjazott gardeleutnant a 
bölcsészeti doktorátust. Nem sokkal később megjelent az ő könyve: 
„Die Philosophie des Unbewussten", mellyel a leghíresebb böl-
csészek sorába emelkedett. A szerző ezután vázolja Hartmann 
philosophiai munkásságát, főleg a vallással szemben elfoglalt 
álláspontjának szempontjából. Azután részletesebben feltünteti 
azt 1. általában a vallással és 2. különösen a keresztyénséggel 
szemben. A vallás szerinte a nép metaphisikája és azt igen 
nagyra becsülte. A vallás_ ismereti oldalát az akarat és érzelem 
mellett kellőleg kiemeli. És ismeretelmélete, a transscendentalis 
realismus, lehetővé teszi reá nézve azt, hogy a vallás ismeretei-



Lapszemle. 323 

nek objektiv valóságát is bizonyos mértékben elfogadja. A keresz-
tyénséggel szemben elfoglalt álláspontja már kevésbé barátságos. 
Itt Jézust a világtól idegen aszkétának s Pál apostolt a keresz-
tyénség alapjtójának tekinti. Egyébként ő és iskolája történeti 
szempontból elismerik, hogy az egyházi hit Krisztusa azonos a 
biblia történeti Jézuséval és hogy a keresztyénség igazi lényege 
(Harnackkal szemben), a megváltó, Jézus Krisztusnak egyetlen 
istenemberségébea, a christologiában rejlik, anélkül persze, hogy 
ők ezen keresztyén hitet személyileg magukévá tennők. Sőt bár 
Hartmann azt is elismerte, hogy „keresztyén állásponton az 
orthodox felfogás az egyedül következetes, amely egy lényeges 
és nélkülözhetetlen érdeket sem áldoz fel," ő nem is tartotta 
magát keresztyénnek és haragudott a liberális theologusokra, 
akik úgy mint ő, már rég letértek szerinte a keresztyénség útjáról, 
de azért külsőleg még ahhoz tartozónak vallják magukat. Ő 
következetesebb akart lenni és egy új vallás fejlődését várta. 
Ezen vallás nem atheisztikus, hanem pantheisztikus lesz és a 
más által való megváltás helyére lép majd benne az önmegváltás. 
Isten nem öntudatos személyiség, hanem az öntudatlan. Mint 
ilyen a világ alapja. Az öntudatlan vak akarat hozta a világot 
szerencsétlenségére létre. De enyhíti a szerencsétlenséget a meg-
váltás lehetősége, amely az isten és az ember szenvedésének vet 
véget, hogy a nemlétbe visszatérnek. (Érintkezés a buddhismussal.) 
„Mi oly férfiúnak, így fejezi be a szerző cikkét, mint Hartmann 
Eduard és tanítványai köre, hálával tartozunk azon érdeklődésért, 
melyet a vallás és a keresztyénség iránt tanúsítottak 
kritikájukból tanulni is akarunk, még pedig többet, mint eddig 
átlag történt. De fegyvereink lerakásához . . . . sem szivünk sem 
még kevésbé eszünk nem kényszerít minket." 

A „Neue kirchliche ZeitschriftJ 7—9. füzetében Gleiss tanító-
nő (Oberlehrerin) folytatja és be is fejezi azon ciksorozatot, 
mely János evangéliomáról szól. A 7. füzet tovább adja a Di-
dache ős János evangélioma párhuzamos helyeinek egymás 
mellé állítását. Ezen összehasonlítás eredménye gyanánt azt 
lehet állítani, hogy a Didache a legrégibb tanúbizonyság arra 
nézve, hogy János evangélioma már az első század utolsó tize-
dében létezett ős bizonyos tekintélynek örvendett. Ugyanígy 
összehasonlítja a szerző még a Diognethez írt levelet, Hermást, 
Barnabás levelét, Kelemen 1. levelét Ignatius és Polykarp leve-
leit János evangéliomával. Mindegyikről elmondja a legfontosabb 
tudnivalókat, főleg keltezésüket illetőleg, hogy úgy aztán tanú-
bizonyságuknak súlyát is mérlegelhessük. Végül kiterjed a cikk 
Papiasnak a jánosi kérdéssel összefüggő töredékére is és itt 
terjedelmesen megcáfolja az ujabb u. n. presbyterhypothesist. 
A kérdést az idevágó irodalomnak a legkisebb részletekbe is 
menő széleskörű ismerete alapján fejtegeti és végül Hanssleiter 
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ismeretes (interpolatiós) hypothesiséhez csatlakozik. — A 8. 
füzetben szerzőnk foglalkozik János ev. 21. fejezetével. Bizonyítja, 
hogy ennek 1—24.a verse Jánostól való, míg a 24.b és 25. v. 
más kéztől származik. Ezen két vers azonban úgy is az evan-
géliom legrégibb hitelesítését alkotja, míg a 24." vers János 
tanúbizonysága önmaga mellett. A liberális kritikusok azon 
állandó állításával szemben, hogy a 4. evangéliom hitelességét 
a tudomány általában tagadja, felállítja szerzőnk az evangéliom 
hitelessége védőinek és tagadóinak mérlegét, melyből kiviláglik, 
hogy a védők a mai napig többségben vannak. Végül tekintetbe 
veszi szerzőnk még az evangéliom tartalmából kiinduló u. n. 
belső kritika legújabb termékeit, Wrede könyvét János evangé-
liomának jelleméről és tendenciájáról és Kreyenbühl müvét : 
„Das Εν. der Wahrheit. Neue Lösung der johann. Frage." Mind-
kettővel behatóan foglalkozik és visszautasítja konstrukcióikat. 
Az egész cikksorozatot befejezi az evangéliom dispoziciója és 
rövid jellemzése, mely röviden a logos philói eredetét is elveti. 
Munkánk át van hatva annak tudatától, hogy a jánosi kérdés 
megoldása attól függ, mily állást foglalunk el az abban rajzolt 
Krisztussal szemben. Azért azt állítja is szerzőnk, hogy János 
evangéliomával mindaddig nem fognak boldogúlni, míg az isteni 
kijelentés tényezőjét el nem ismerik. Hiszen az evangéliom köz-
pontjában áll ama Krisztus, kivel máskép nem tudunk mit 
kezdeni, míg lábaihoz nem borúlunk és imádva fel nem kiáltunk: 
Én uram és én istenem. 

Zahn a 8. füzetben folytatja cikkeit, melyeket János evan-
gélioma földrajzáról megkezdett. Ezúttal a János ev. 3, 23-ban 
lévő Ainon és Salinról cikkezik. 

Rendszeres theologiai tárgyú cikk több van e három füzet-
ben. Ilyen Kunze greifswaldi tanár cikke a hit alapjáról a való-
ságban. Ő a subjektivizmussal szemben ezen alapot a kijelentés 
történetében látja. Ide tartozik azután Winter lelkész cikke a 
gondviselésbe vetett keresztyén hit jelleméről és Ahlers lelkész 
cikke a törvény és a lelkiismeret viszonyáról. Említésre méltó 
még Belotow orosz tudós theol. tanár méltatása Bonwetsch tanár 
cikkében és a népszokások jeles ismerőjének, Freybe tanárnak 
cikke a szokás értékéről az egyházra nézve. 

Végül kiemeljük még Hunzinger tanár elvi jelentőségű jeles 
cikkét az egyházi theologia vallásbölcsészeti feladatáról. Hunzinger 
az ujabb positiv theologia egyik fiatal tehetséges képviselője. 
Különösen az apologetika terén tűnt ki eddig, főleg számos eló'-
adásaival. Mint az apologetika tanára, a lipcsei egyetemen igen 
sokat foglalkozik e tudomány elveinek és főbb kérdéseinek a 
legújabb tudományos helyzet által követelt meghatározásával. 
Jelen dolgozata is ide tartozik. Kiindul benne azon tudomány 
elveinek fejtegetéséből, melyet Tröltsch uj vallástörténeti irányá-
val a theologiai kérdések központjába állított t. i. a történet-
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tudományból. Kimutatja, hogy a történet mint tudomány (s úgy 
a vallástörténet is) mindig a phanomenalitás, az immanentia és 
a facticitás korlátai közt mozog. Azért a vallástörténet, mint 
ilyen, nem is tudja a vallás lényegét, a vallások értékfokozatait 
és igazságát megállapítani. Mihelyt erre vállalkozik, átlép a val-
lásphilosophia területére. Épen azért szükséges e kérdések fej-
tegetésére a vallásphilosophia különálló tudománya. Azután kifejti, 
hogy a vallásbölcsésznek ismernie kell nemcsak a vallások tör-
ténetét, hanem a vallás valóságát is saját tapasztalásból. Akkor 
megállapíthatja a vallás lényegét, értékét és igazságát, sőt a 
keresztyén vallás absolutságát is. Ilyen vallásphilosophiát annál 
inkább követel a szerző, mert azt hiszi, hogy igy helyreállíthatja 
azt a kapcsolatot a theologia meg a többi tudományok közt, a 
melyet a régi dogmatikusok a maguk módja szerint fentartottak, 
de az ujabb positiv theologia elhanyagolt. Azonban Hunzinger 
sem akarja a theologiát, vagy annak it t tekintetbe jövő részét, 
a dogmatikát a vallásphilosophiára alapítani s így tőle függővé 
tenni. Azért mégis követeli a dogmatika elüljárója gyanánt, de 
nem mint annak bevezető részét a dogmatikán belül (Häring), 
hanem mint külön tudományt, a vallásphilosophiát. Befejezésül 
vázolja ennek feladatait négy irányban t. i. a psychologia, ethika, 
ismeretelmélet és a metaphysika irányában. 

Sajnos, a tér szűke nem engedi meg, hogy Hunzinger 
cikkének világos s következetes okfejtéseit még bővebben 
ismertessük. Csak rámutatunk még a cikkben előforduló polémia 
előkelőségére. A szerző leginkább Tröltschsel ellentétben fejti ki 
egyes gondolatait, de mindenütt a legnagyobb méltányossággal 
igyekszik ellenfele álláspontját megérteni, méltatni, sőt nem 
ritkán azt meg is védeni. Lapunk olvasóinak a cikk, de az 
egész folyóirat olvasását is csak a legmelegebben ajánlhatjuk. 

Lic. Dr. Daxer György. 



Könyvismertetés. 

A „Die Theologie der Gegenivart" c. vállalat, melynek küszö-
bön álló megjelenéséről lapunk hasábjain már hírt adtunk volt, 
most már megindult. Mindjárt még életbelépése előtt nekitámadt 
a rágalom. Scheel volt kiéli, most tübingeni tanár egy schles-
wig-holsteini lapocskában rásütötte, hogy azon felhívás, mellyel 
a vállalat megindítását tudtul adták, a „Theologische Rundschau" 
megfelelő bevezetőjének plágiuma. A gyanúsítást Baumgarten 
kiéli tanár felkapta és „Ev. Freiheit" c. theol. folyóiratában szé-
lesebb körben elterjesztette. Sőt Krüger tanár is „Mimikry" cím 
alatt irt cikket a „Christi. Welt"-be, melyben ő is Scheel állítását 
vakon követi. Ezen méltatlan támadások ellen védekezik mind-
járt a most megjelent e l s ő füzet elején Grützmacher rostocki 
tanár, aki úgylátszik a vállalat lelke. Aki úgy, mint é sorok 
irója, a „Theol. Rundschau"-t is elsó' évfolyamában megjelent 
ama állítólag plagizált bevezetőjétől fogva több évi olvasás utján 
ismeri és a „Theologie der Gegenwart" bevezetőjét, meg Grütz-
macher védekezését elolvassa, rögtön látja, hogy Scheel vádja 
merő rágalom. Sőt ha a Theol. der Ggw. első füzetjét is elol-
vastuk, látjuk, hogy két merőben különböző vállalatról van szó 
és nem puszta vetélytársról, melytől való félelemből magyaráz-
hatók csak a fent említett hamis vádak. 

Az előttünk fekvő e l s ő füzet 52 lapján Köberle rostocki 
tanár ismerteti az 1907. év elején megjelent irodalom válogatott 
példányai alapján az ótestamentomi kutatás jelenlegi állapotát. 
Ezen füzet is mutatja, hogy a kijelentés vallásos alapján álló, 
de különben teljesen pártatlanul referáló és kritizáló folyóirattal 
van dolgunk. A szerző három irányt különböztet meg: Wellhau-
sen iskoláját, Winkler panbabylonismusát ós a positiv irányt. 
Mindegyiket külön általában is jellemzi és a fenti sorrendben 
aztán legjelentékenyebb irodalmi termékeit ismerteti. Az első 
irányból maga Wellhausen legújabb publikációja (a „Kultur der 
Gegenwart"-ban), majd Marti, Budde, Löhr s mások ira-
tai, a panbabylonismus terén annak Winkler iratai alap-
ján való összefoglalása után Erbt és különösen behatóan 
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Baentsch, majd Jeremias s mások idetartozó művei kerülnek 
szóba. A positiv ótestamentomi theologia köréből különös köszö-
netet érdemel Procksch és főleg Klostermann legújabb műveinek 
beható ismertetése. Végül egy befejező részben szól még a szerző 
az ótestamentomnak Kittel által szerkesztett új kiadásáról és 
Bousset könyvéről, melyet a késő zsidóságról irt. 

Szóval a „Theologie der Gegenwart" ezen első füzete is már 
bizonyítja, hogy oly vállalattal van dolgunk, mely a mellett, 
hogy positiv alapon áll, teljes mértékben alkalmas arra, hogy 
a theologia minden mezején (az első füzetet t. i. még olyan 
füzetek fogják követni, melyek a többi theologiai disciplinákat 
feldolgozzák) mostanában lázasan folyó munkásság állásáról 
s haladásáról annak mindenkori teljes magaslatán álló referá-
tumokban tájékoztasson. Aki hivatali vagy egyéb elfoglaltsága 
miatt, vagy azért, mert az irodalom minden termékét be nem 
szerezheti, ilyen tájékoztatót szükségei, annak a „Theologie der 
Gegenwart" akár egyes füzetjeinek, akár egész évfolyamainak 
beszerzését a legmelegebben ajánljuk. 

Az e l s ő füzet ára 1'20 mk — 1'44 korona, az egész 
évfolyam körülbelül 12—14 ív terjedelemben 350 mk = 4 20 
koronába fog kerülni. A Neue kirchliche Zeitschrift előfizetői 
kedvezményes árban kapják. Kiadója A. Deichert'sche Verlags-
buchh. Nachf. (Georg Böhme) Leipzig. 

A „Die Theologie der Gegenwart* második füzetének 
tartalma a rendszeres theologia terén való tájékoztatás a leg-
újabb irodalom alapján. Ezen füzet szerzője Grützmacher ros-
tocki tanár. Legelőször találkozunk a philosophia idevágó főbb 
művein való áttekintéssel, valamint a vallástörténet és vallás-
bölcsészet irodalmával. Azután bemutatja nekünk a szerző az 
apologetika, a dogmatika ős az ethika legfőbb kérdéseit a meg-
felelő irodalmi újdonságok ismertetése fonalán. Szóba kerülnek 
itt az utolsó idő dogmatikai rendszerei Herrmann, Wandt, Häring 
s Kirn tollából és Seeberg meg Kirn rövid ethikái és sok mű, a 
mely részletkérdésekkel foglalkozik. Természetes, hogy a szerző 
nem feledkezik meg az uj modern-positiv theologia körül támadt 
vita irodalmáról sem, melyben épen ő volt Seeberg iskolájának 
egyik legelső szóvivője. Épen ezért, mert a szerző itt bizonyos 
egyoldalúsággal helyezkedik egy bizonyos iskola álláspontjára 
ítéletei sokszor nélkülözik a mélységet és az igazságosságot. De 
azért előadásának élénksége és könnyedsége leköti figyelmünket 
e füzet olvasásánál és megkönnyebbíti a felvetett kérdések és 
azok eldöntésének megértését. A füzet ára 75 pfennig = 90 fillér, 
míg az egész 4 füzetes évfolyam 3 50 márkába = 4 20 koronába 
kerül. Kiadója az A. Deichert'sche Verlagsbuchh. Nachf. (Georg 
Böhme) Leipzig. 

Alfred Jeremias und Hugo Winkler·. Im K a m p f e um den 
alten Orient. Wehr- und Streitschriften. 
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Nr. 1. Alfred Jeremias·. Die Panbabylonisten. Der alte Ori-
ent und die aegyptische Religion. (65. 1.) Ára 80 pf. = 96 fillér. 

Nr. 2. Hugo Winckler: Die jüngsten Kämpfer wider den 
Panbabylonismus. (79. 1.) Ára 1 mk = 1"20 korona. Leipzig 
J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1907. 

Winckler Hugo és követői, köztük első sorban a lipcsei 
lelkész Jeremias, a régi kelet világának egy uj felfogásával lép-
tek fel, mely szerint a csillagok képei és azok mozgása után 
alakult ki a régi kelet világfelfogása. Ez általánosan volt el-
terjedve a keleten ős még a mi mai kulturánkra is nagy be-
folyással volt. Ε felfogást ellenfeleik panbabylonismusnak nevez-
ték és jogosultsága felett élénk tudományos vita fejlődött ki. 

Most a panbabylonismus két főképviselője fenti cím alatt 
olyan füzetes gyűjteményt indított meg, a melyben felfogásukat 
ellenfeleikkel szemben meg akarják védeni. Ez alkalommal a 
gyűjtemény két első füzete fekszik előttünk. 

Az első füzetben Jeremias először felsorolja mindazon szak-
tudósokat, akik az ő felfogásukhoz csatlakoztak, vagy azt leg-
alább szemben ellenfeleikkel, kikről azt panaszolják, hogy a 
kellő jóakarat és hozzáértés nélkül elvetik azt, kellőleg ismer-
tetik és mőltatják. Ezek elég díszes névsort adnak: Stuckens, 
Winckler, Jeremias Α., Weber, Messerschmidt, Hőmmel, Hilprecht, 
Jastrow, Jeremias Fr., Niebuhr, Fries, Kugler, Köberle, Sellin, 
Orelli, Oettli, Lepsius, Erbt, Wünsche, Bischoff stb. Ennyi tu-
dóssal szemben már igazán nem lehet Wincklerék „Phantasie-
gebilde"-jéről beszélni. Füzetje második részében Jeremias azután 
kimutatja Ermannak az egyptomi vallásról irt könyve nyomán, 
hogy az egyptomi vallás hátterében is ott található a pan-
babylonismus. 

A második füzetben Winckler két ellenfelével száll szembe, 
Gressmannal és Küchlerrel. Az előbbi a Hilgenfeldféle Zeitschrift 
für wissenschaftliche Theologie 1906. évfolyamába cikket irt 
„Wincklers altorientalisches Phantasiebild" cím alatt. Vele foglal-
koznak ami füzetünk 8.— 25. lapjai. A szerző kimutatja, hogy 
Gressmann sem elegendő ismerettel nem rendelkezik, sem az ő 
tekintetbe jövő könyveit el nem olvasta, hogy jogos kifogásokat 
emelhessen nézetei ellen. Amit felhoz, legtöbbnyire e két forrásra 
vezetendő vissza, A másik, Küchler, már a Babel-Bibelharc ide-
jén mint a „Christliche Welt" referense az akkori idő idevágó 
irodalmáról szólott és most licentiatusi dissertációjában („Die 
Stellung des Propheten Jesaja zur Politik seiner Zeit") ront 
neki Wincklernek, mint „szakember az assyriologia terén." 
Winckler füzetje 25,—71. lapjain foglalkozik vele és az ő ellen-
vetéseivel. Sokszor nagyon is aprólékos, szőrszálhasogatónak 
látszó kérdések vitatásába vezet be minket, hogy igazát Küch-
lerrel szemben kimutassa, de aki követi, elég tanulságos utat 
tesz meg a szerzővel. Végül egy függelékben foglalkozik még a 
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szerző Gunkel egy nyilatkozatával, amely a „Christliche Welt" 
1907. 5. számában látott napvilágot. 

Úgy látszik, hogy a panbabylonismus kérdése idővel nagy 
jelentőségre fog emelkedni, úgyhogy a theologus már most is 
jól teszi, ha vele foglalkozik és megismerkedik. Ezen célból 
mindenkinek, ki iránta érdeklődik ős az egymással szemben 
álló nézetek harcából az igazság megismerésére vágyódik, ezen 
vitairatokat melegen ajánljuk. 

Leonard Lejpszy: Krakau. Mit 120 Abbildungen. Verlag von 
Ε. Α. Seemann Leipzig. (VIII. és 142 old. folio.) Ára szép kar-
tonkötésben 3 mk = 3 60 Korona. 

A művészetek és azok története iránti érdeklődés is a 
theologus egyik erénye. Azért ily tartalmú könyvek ismertetése 
nem céltévesztett dolog egy „Theologiai Szaklap" hasábjain. 

A lipcsei Seemannféle könyvkiadóhivatal már nagy érde-
meket szerzett magának a műtörténet irodalma és a művészetek 
népszerűsítése terén. Kezdve Burckhardtnak úttörő munkáitól, 
kiadta a Philippi- és a Springer-féle művészettörténetet és Sprin-
ger egyéb műveit, azután kiadta a „Kunstgeschichte in Bildern" 
c. művet, melynek legfontosabb köteteit Dehis irta, a „Geschichte 
der modernen Kunst" több kötetes nagy művét, az „Alte Meister 
in getreuer farbiger Wiedergabe" c. kitűnő képgyűjteményt, 
melyet magyarul is kiadtak stb. Egyik legnevezetesebb vállalata 
a „Berühmte Kunststätten" c. gyűjtemény. Hasonlóan a Velhagen 
& Klasing kiadásában megjelenő Knackfuss-féle művészmono-
grafiákhoz, melyek egyes művészek életével és műveivel foglal-
koznak, itt is monográfiákkal van dolgunk, melyek azonban az 
egyes híresebb képtárakkal és műemlékekkel dicsekedő városok 
műkincseit ismertetik meg az olvasóval, úgyhogy különösen 
utazások alkalmával a műtörténelmi tanulmányoknál az ember 
igen jó hasznukat veheti. Az eddig megjelent kötetekben Róma, 
Nápoly, Flórenc, Nürnberg, Velence, Páris, Konstantinápoly, 
Moszkva, Sevilla, Strassburg, Kairo, München stb. városok vannak 
ismertetve. 

A gyűjtemény legújabban megjelent 36. kötete a fentidézett 
könyv. Krakkónak, a régi Lengyelország koronázó városának 
számos művészeti és kulturemléke van és ezeknek ismertetése 
érdekessé teszi e könyvet is. Mint közlekedési központban a 
flandriai és német művészet emlékeivel, de olasz befolyásokkal 
is találkozunk itt. Veit Stoss német művész sok művét lehet 
itt látni. Természeten különösen gazdag a város, nevezetesen 
muzeuma nemcsak régi mestereknek, hanem a modern lengyel 
művészetnek termékeiben is. Mindezt részben igen sikerült képek-
ben látja az ember a mi könyvünkben, melyek azt mint a Seemann-
féle műtörténelmi kiadványokat általában, díszítik. Nemcsak 
műremekeket ábrázolnak, hanem a város egyes szebb és a mű-
vészet szempontjából érdekes részeit is. Szóval ezen kötet is a 
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gyűjtemény többi számainak magaslatán áll. És mi ezt a köte-
tet, mint általában az egész gyűjteményt melegen ajánljuk. 

Lic. Dr. Joh. Leipoldt (Privatdocent in Halle): Geschichte 
des neutestamentlichen Kanons I. Teil. Die Entstehung. Leipzig, 
J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1907. (VIII. és 288. old. 8.) 
Ára fűzve 3'60 mk, vászonkötésbén 4'50 mk. 

Az uj szövetségi kánon története még nem tekinthet visz-
sza nagy múltra. Kisebb nagyobb előljáró kísérletek után, melyek 
főleg Credner, Overbeck nevéhez fűződnek, jelenleg különösen 
Zahn, erlangeni tanár a kánontörténet legalaposabb és legtudó-
sabb ismerője. Csakhogy az ő nagy standard workja, a „Ge-
schichte des neutestamentlichen Kanons" még mindig nincs 
befejezve. Némileg kárpótolhat e hiányért az ő rövid vezérfonala, 
a „Grundriss der Gesch. des neutest. Kanons", amely a Herzog-
féle reálencyklopédiában (a 9. kötetben) megjelent cikkéből 
,.Kanon des Ν. T.'s" keletkezett. 

A fenti mű szerzője elérkezettnek látta az időt, hogy nem-
theologusok előtt is megismertesse az uj testamentomi szent 
iratok keletkezésének történetet. Azon körülmény, hogy Holtz-
mann és Weiss, két ily különböző állásponton álló theologus, 
lényegileg egyformán ítélnek e kérdésben, azt bizonyítja, hogy e 
téren már bizonyos tényekre nézve megvan a megegyezés s így 
az anyag népszerű ismertetésére már lehet vállalkozni. 

A szerző módszere más úton halad, mint pld. Zahné. Ez 
először megállapítja a 200 év körüli helyzetet, melyre vonat-
kozólag sok megbízható forrás áll rendelkezésünkre. És innen 
halad aztán az előző évekbeli helyzet felderítésére, hogy azután 
a 200 utáni időt tárgyalja. Szerzőnk ezt a munkát feltételezi és 
megkonstruálja a bibliai könyvek kánonja valószínű keletkezése 
és fejlődése történetét. Ε célból kiindúl az ótestamentom kánoni 
tekintélyének leírásából a zsidóknál és a keresztyéneknél, azután 
pedig megrajzolja az apokalypsisok, majd az evangeliomok és 
végül az apostoli levelek és az apostolok történeteinek kelet-
kezését és kanonikus tekintélyük kifejlődését. Végül egy utolsó 
szakaszban szól az uj testamentom becsüléséről az ókori egy-
házban. Egy jó és kimerítő tárgymutató, valamint az idézett 
források felsorolása zárja be a könyvet. Egy második részben, 
mely ezen első részhez még járulni fog, a szerző elő fogja adni 
a kánon későbbi történetét. 

Természetes és azt a szerző is tudja, hogy ilyen munka, 
mint az ővé, ha még annyira törekszik is az általánosan elis-
mert dolgok előadására, mégis sok subjektiv ítéletet is kénytelen 
kockáztatni. De a szerző úgy igyekezett ezen segíteni, hogy 
ítéletei igazolására az alapul szolgáló forrásokat könyvében meg-
lehetős terjedelemben és bő választékban közölte. Ezen eljárás 
határozottan emeli a könyv értékét és — mint a szerző reméli 
— különösen semináriumi gyakorlatoknál való használatra teszi 
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alkalmassá. Mi is ott, ahol lehet, ilyen célra, de azonkívül min-
denkinek, ki a könyvben fejtegetett fontos kérdések iránt érdek-
lődik, csak ajánljuk a könyv megszerzését. 

Lic. D. Daxer György. 

Dr. Luther Márton művei a reformáció négyszázados for-
dulójának örömünnepére és emlékezetére kiadja a Luther-társaság. 
Sajtó alá rendezte Dr. Masznyik Endre egyetemes evang. theol. 
akad. igazgató-tanár. Második rész III. kötet. 

II. A misével való visszaélésről. 
94. I. 9. sor (alul): „az ordító szamarakat megvárakoztatva 

a kegyes keresztyéneket oktatom meg" . . . Az eredeti: . . . 
will ich sie fahren und die Esol ihres Geschreies warten lassen . . . 
Itt semmi megvárásról vagy megvárakoztatásról nincsen szó. 
Des Amtes warten a. m. hivatalát teljesíteni; des Geschreies 
warten — az ordítást folytatni. Magyarul tehát : . . . magukra 
hagyom őket, — ám folytassák ordításukat a szamarak . . . 

96. I. 2. sor: „magának megszerezni" . . . helyett: akar 
előkészülni . . . 

96. I. 9. sor (alul): „a mire Krisztusnak semmi szüksé-
ge" . . . e helyett: a minek Krisztusra szüksége nincsen. 

96. I. 2. sor (alul): „az örökséget" . . . die Erben — az 
örökösöket. 

99. I. 14. sor : „Csakis ezt kell a keresztyéneknek elrendelni." 
A befehlen szó itt rábízást, ajánlást, szívökre kötést jelent, nem 
pedig elrendelést. 

100. I. 3. sor (alul): „megvethető" . . . e helyett: megvetendő. 
101. I. 8. sor (alul): „ . . . akkor aztán mi is magyará-

zunk" . . . alsdann werden wir auch den Sieg behalten . . . a 
győzelem is a miénk lesz. 

103. I. 11. sor: „hogyha a szentek bűnnek tekintik azt, a 
mit irás nélkül cselekedtek" . . . dass man das für eine Sünde 
der Heiligen hält . . . Mi bűnnek tekinthetjük a szenteknek oly 
cselekedeteit, a melyeknek az írásban nincsen alapjok; de ha a 
szentek magok is annak tekinthették volna, bizonyára meg nem 
cselekszik. 

104. I. 1. sor: „a bűnöket legkevesebben ismerik, még a 
szentek közül is." Es wird der wenigste Teil der Sünden erkannt, 
auch von den Heiligen. Bűneink legcsekélyebb részét ismerjük; 
még a szenteknek is ez a hibájok 

104. I. 6. sor: „teljesen belemerülnek az által," . . . e he-
lyett: teljesen belemerülnek (a hitbe), mi által . . . ők újra fel-
emeltetnek " A közbeneső zárójelben álló „cselekszenek* mellé 
kellene még a „tudatlanul" szó (wiewohl sie viel unwissend tun). 

104. I. 3. sor (alul): „ha mindjárt isteni igazságok volnának 
is azok" . . . gleich als ob sie göttliche Wahrheit wären, — 
mintha azok isteni igazságok volnának. 
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105. l. 70. sor (alul): „biztosan támaszkodnak" e helyett: 
biztosan elbuknak (fallen ganz sicher darauf). 

106. l. 9. sor: „mondj misét a h i t e m é " . . . halte Messe 
auf meinen Glauben — annyi mint: mondj misét az én hitemre. 
Értelme: tied a misemondás, enyém a hit, (mely a te misemon-
dásodhoz kellene). 

106. I. 9. sor (alul): „Isten Ígéretének élnek" e helyett: 
Isten irgalmasságának élnek. Jobb volna talán: Isten irgalmas-
s á g á t élnek (v. ö. az igaz ember hitből él Róm. I, 17.) 

107. I. 15. sor: „kerülik is ki" e helyett: kerülnek ki be-
lőle (t. i tévelygésükből). Ha kikerülik, akkor bele se jutottak; 
ha kikerülnek belőle, akkor igenis benne voltak. 

107. I. 9. sor (alul): „észrevehető" e helyett: szembetűnő 
vagy: számot tevő (merklich). 

108. I. 16. 17. sor:... „megfosszanak és elidegenítsenek . . . 
használják fel." Mindez igékhez az alany az egyes számú „ördög" 
(108. 1. 13. sor). 

108. I. 8. sor (alul): „hogy nekik üdvözülniök vagy elkár-
hozniok kell" . . . e helyett: hogy ők üdvözültek vagy elkár-
hozottak volnának (dass sie selig oder verdammt sein sollen). 

110. I. 15. sor (alul): (Sz. Gergelyről és az ő sáfárjáról van 
a sző, a kit ő) . . . „száműzött és mint elátkozottat . . . 
elásott" . . . welchen er . . . verbannte und als einen Verdamm-
ten . . . begrub. . . . Magyarul: a kit ő . . . kiátkozott és mint 
elkárhozottat . . . eltemetett. A sáfár már halott volt; halottat 
száműznie nem lehetett, kiátkozni (verbannen, in den Bann 
tun) igen. 

111. l. 18. sor: (Sz. Severinus) . . . „a hét órás imádságot 
reggel valamennyi egyszerű mise után és mindeniket a maga 
rendes idejében el nem mondotta volt." — Az eredeti: darum, 
dass er die sieben Gezeiten am Morgen alle auf einmal nach 
einander, und eine jegliche nicht zu gebührlicher, eingesetzter 
Zeit gesprochen hatte. Ε szerint: azért, hogy a naponként meg-
határozott időben elmondandó hét imádságot reggel egyszerre 
egymásután elmondta, nem pedig mindegyiket külön a maga 
idején. „Egyszerű misét" nem találok az eredetiben. 

111. I. 12. sor (alul): „ha mindjárt Krisztus hazudnék 
is" . . . gleich als ob Christus lüge, — mintha bizony Krisztus 
hazudnék, amidőn azt mondja . . . 

116. I. 7. sor (alul): „a Krisztus és az apostolok jelei" . . . 
der falschen Christ und Apostel Zeichen . . . tehát: az ál-Krisztu-
sok és hamis apostolok jelei. 

117. I. 4. sor: „ne nézzük összedugott kézzel" e helyett: 
nem szabad arra tekintettel lennünk (wir sollen nicht ansehen). 

119. l. 14. sor: . . . „húzzák fel ezek a lárvák" . . . e 
helyett: vonatkoztatják ezek a 1. . . (ziehen, annyi mint: beziehen 
diese Larven auf ihren zeitlichen, äusserlichen Unterschied). 
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121. l. 16. sor (alul): „az összes Isten parancsolata ellen 
való" . . . e helyett: az Isten összes parancsolatai ellen való . . . 

122. I. 15. sor (alul)·, „hogy a pápának alávessük magunkat, 
a ki Isten ellen vagyon és vele szemben áll" . . . e helyett: 
hogy a pápának alávessük magunkat, a mi Isten ellen van. 
Amott a pápa van Isten ellen, emitt mi cselekszünk Isten ellen 
való dolgot, ha a pápának alája vetjük magunkat. 

122. I. 3. sor (alul): „Következó'leg nem is tekint ó'". . . . 
Az ezzel kezdődó' 8 soros mondat annyira zavaros, annyira ferdíti 
az eredetinek értelmét, hogy talán kár volna még ide is leírnom. 
Én az eredetit ilyformán értem: Igy nála (a pápánál) már nem 
is megy bűn számba a harag, az irigység, a gyűlölet, a fény-
űzés, a paráznaság, a rablás; és kiváltképen Rómában semmire 
se vetnek ügyet, semmit se büntetnek, sőt a legnagyobb és leg-
súlyosabb bűnöket is, a milyen a hitetlenség, az önzés, a kép-
mutatás, az igazság gyűlölete, a kétségbeesés, mind megszenteli 
(a pápa) az egyház iránt való engedelmesség címén és megju-
talmazza mint jó keresztyén cselekedeteket. 

125. I. 8. sor (alul): „hasznos dolog" e helyett: hosszadalmas 
dolog (es wäre zu lang zu erzählen). 

126. I. 11. sor (alul): „házasságot kell tűrnie" e helyett: 
házasságtörőnek kell lennie (muss seine Ehe brechen). 

126. l. 3. sor (alul): „törjetek meg házasságokat, ámde 
akaratlan" — e helyett: legyetek házasságtörők, de akaratotok 
ellenére (brecht eure Ehe, doch mit Unwillen). Talán nem szükség 
rámutatni a nagy külömbségre a kettő között, ha valaki akaratlan 
tesz valamit, és ha akaratja ellenére teszi. 

128. I. 11. sor: (A párisiak . . .) „olyan tanácsokat tarto-
gatnak maguknál, a miket Krisztus mond, felsorol a maga 
parancsolatai közt" . . . es sind Räte bei ihnen, welche doch 
alle von Christo unter seinen Geboten gezählt werden. Magyarul: 
nekik mindazok csak jó tanácsok, a miket Krisztus a maga 
parancsolatai közé számit. A fordító figyelmét kikerülte a pa-
rancsolatok (divina praecepta) és a tanácsok (consilia evangelica) 
közti külömbség. A parancsolatot mindenkinek teljesítenie kell. 
A kik azonban a tökéletesség magasabb fokát akarják elérni, 
azok a tanácsokat is kövessék. A párisiak a Krisztus isteni 
parancsolatait csak tanácsoknak értékelik. 

130. I. 11. sor: „E borzasztó megveszett bűnt nem a nép 
cselekszi, sőt ezt a bűnt az ő püspökeiknek, főiskoláiknak, pap-
jaiknak, tűrniök és szenvedniök kell" . . . Az eredeti szerint 
a népnek kell ezt a bűnt tűrnie és szenvednie az ő püspökeitől, 
a főiskoláktól és a papoktól (a kik azt elkövetik, cselekszik). 

132. I. 19. sor: „ámde magában azt tanítja és parancsolja, 
hogy ő a pápa és az egyház iránt való engedelmességet útba 
tolja" . . . e helyett: de valósággal (tényleg, ellentétben a meg-
e'őző „szóval") azt tanítja és parancsolja, hogy a szüléknek nem 
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kell engedelmeskedni, midőn a pápa és az egyház iránt való en-
gedelmességet akadályul veti és nem csak a szülék, hanem a 
királyok és fejedelmek, sőt az Isten iránt való engedelmességnek 
is fölébe emeli. A fordításból épen csak az maradt ki, a mi az 
egésznek megadja értelmét. 

132. I. 7 0. sor (alul)·, „testi atyja" helyett talán jobb volna: 
saját édesatyja, vagy: vérszerinti atyja (wider seinen leiblichen 
Vater . . .). 

132. l. 4. sor (alul): „nem kisebb dolgot tanultak, mint az 
engedelmességet" . . . e helyett: (a legszentségesebb atya . . .) 
semmire sem tanította őket (az alattvalókat) kevesebbre, mint 
engedelmességre (hat der heiligste Vater . . . sie nichts weniger, 
denn Gehorsam gelehrt). A fordítás itt az eredetinek épen ellen-
kezőjét mondja. 

133. I. 8. sor: „hogyha a szülék valamit Isten parancsolatai 
ellen akarnának elkövetni" . . . e helyett: Isten parancsolatai ellen 
való dolgot követelnének (vagy parancsolnának gyermekeiknek). 
Az eredeti: es wäre denn, dass die Eltern etwas wider göttliche 
Gebote hiessen. 

134. I. 14. sor (alul): „ha a szülőknek hatalmuk van őket 
a kolostorokból kikövetelni, a mennyiben rájok szükségük volna" . . . 
e helyett: hogy a szüléknek hatalmuk van, őket a kolostorokból 
kikövetelni, ha rájuk szükségük van. 

138. I. 8. sor (alul): „megünnepli és megcsendesedik" . . . 
e helyett: ünnepel és megnyugszik (feiert und hält still). A for-
dítás szerint az Isten nevét megünnepli, az eredeti szerint a 
szombat napján ünnepel. 

141. I. 18. sor: „Ezek közül egyet sem ért oly csodás bün-
tetés" . . . e helyett: oly csekély (vagy: enyhe) büntetés (wird 
keins so gering gestraft). 

141. l. 10. sor: „Béthaven papjai". Itt az eredetinek e szavai: 
Die alten Mönche und Einsiedler sind Bergpfaffen — a fordításból 
kimaradtak. 

142. l. 20. sor: „a kiknek ott kellett lakniok" . . . e helyett: 
a kik állítólag ott laktak (die dort sollen gewohnt haben). 

142. I. 7. sor (alul): „azt vallják, hogy ők tökéletesen szol-
gálják az Istent, mint más keresztyén: holott hit nélkül élni 
sokkal gonoszabb" . . . e helyett . . . hogy ők tökéletesedő» 
szolgálják az Istent, mint más keresztyének; holott ők, mivel 
hit nélkül élnek, náluknál sokkal gonoszabbak. 

143. I. 9. sor (alul): „minden ember feltolja magát és 
megteszi magát tanítónak és mesternek, vagyis az egész világ 
Jerobeamjának". — Az eredeti csakis az egy pápáról mondja, 
hogy „wirft sich auf über alle Menschen und macht aus sich 
einen Lehrer und Meister, das ist, einen Jerobeam der gan-
zen Welt". 

143. I. 4. sor (alul): (Jerobeam ki is mondotta), „hogy az 
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igazi isten, az arany borjú, tisztelendő". — Az eredeti: welcher 
auch vorgab, dass der wahrhaftige Gott in den goldenen Kälbern 
geehrt würde. Tehát: a ki szintén azt állította, hogy az arany 
borjakban az igaz Istent imádjuk. 

144. I. 2. sor: „két borjút csinált ős az egyikét Dán felé éjjel, 
a másikat Béthel felé délben helyezte el" . . . e helyett: . . . az 
egyiket éjszak felé Dánnál, a másikat dél felé Bőthelnél állí-
totta fel. 

144. I. 9. sor: (hogy a pápa . . . a kétféle hatalommal) „a 
maga tetszése szerint éljen, éjfélkor a testi délben a lelki javak-
kal pompázva" e helyett: . . . éjszakon a világi, dél felé a lelki 
javak felett (úrként) pompázva. Hogy Luther épen „éjszakon" 
említi a világi javakat, azzal alighanem a Rómától éjszak felé 
fekvő Németországra céloz, mint a melynek ügyeit nagyrészt 
Róma intézte, javait Róma prédálta. 

144. I. 14. sor: „az Isten templomába ju t" . . . e helyett: 
templomában űl (sitzt im Tempel). 

144. l. 15. sor (alul)·. „Baal papsága pedig, az áhítatos, az 
istentelen nép, . . . a mely azért adatott, hogy gonoszságot cse-
lekedjék" . . . e helyett: az áhítatos, igen ám! az istentelen 
nép, . . . a mely áruba bocsáttatott (verkauft) arra, hogy gonosz-
ságot cselekedjék. 

144. I. 2. sor (alul): „és az ő tana nem egyéb, mint hogy 
Isten iránt . . . lekötelezi magát." A fordítás szerint a Baál 
tanáról volna szó, mig az eredeti a Baál papjaival párhuzamba 
állított szerzetesek tanát érti (ihre Lehre . . .). Tehát: az δ tan ok 
nem egyéb, minthogy magokat örökre lekötelezik engedelmességi 
fogadalmukkal. 

145. I. 7. sor: „A mi nem állt egyébből, mint hogy szabá-
lyaik külső helyekhez . . . voltak kötve." Das ist nichts anders 
— Ez nem egyéb (vagy: nem jelent egyebet, mint hogy . . . 
kötve vannak. 

147. I. 1. sor: „Ámde hogy Λα hamis tudománnyal ős isten-
telen emberi tanokkal tömték meg őket, ez a Moloch tüze, a 
melyet senki sem sirathat meg" . . . e helyett: Hogy azonban 
hamis, pogány mesterségre és istentelen emberi tudományra 
taníttatnak, ez a Moloch tüze, a melyet senki eléggé nem sirat-
ha t meg. Az „eléggé" szó az eredetiben ugyan nincsen meg, de 
az eredetinek értelme a magyarban megköveteli. 

148. I. 9. sor (alul): „hát az olyan még ha életét kellene 
is kockára tennie, soha többé ne tartson misét". Az eredeti: 
der halte bei Leibe keine Messe sein Leben lang — csak annyit 
jelent, hogy „az olyan semmi áron (semmi szin alatt) életében 
többé misét ne tartson". Az életnek kockáztatásáról itt nin-
csen szó. 

148. I. 2. sor (alul)·, „ha mindjárt semmiféle áldozattal 
nem élne is" . . . e helyett: ha mindjárt (a misézés) nem is 
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menne áldozat számba (wenn es auch gleich für kein Opfer 
gebraucht würde). 

149. I. 13. sor (alul): „adja Isten, hogy nálatok e farizeusi 
botrány lábra ne kapjon és el ne terjedjen és hogy a pápisták 
serege imigyen beszéljen" . . . e helyett: adná Isten, hogy ná-
latok e farizeusi botrány gyarapodjék és növekedjék, hogy satöbbi. 
A „farizeusi botrány", a mely épen csak a farizeusok szemében 
botrány. 

149. I. 2. sor (alul): „kinevették, a ki syrül vagy zsidóul 
beszél" — e helyett: kinevetnék, akár syr, akár zsidó nyelven 
beszélwe (dass ihr die wäret, welche . . . Sanherib verlachten, er 
rede syrisch oder jüdisch). 

150. I. 9. sor (alul): „bármi legyen e jövendölés jelleme és 
mivolta, hogy előbb teljesedik be mintsem megértenék, ők min-
denha más helyre tekintenek, mint a mit a szavak a világ előtt 
hangoztatnak: azért nekem is már látszik, hogy ez a jövendölés 
a mi fejedelmünknél, Frigyes szász hercegnél beteljesedett. — Ε 
helyett: már a mint a jövendőmondásoknak az a természetűk, 
hogy hamarább teljesednek be mintsem megértetnének, és rendesen 
másfelé céloznak, mint a hogy azt szavaik a világ előtt sejtetnék: 
nekem ugy tetszik, hogy ez . . . a mi fejedelmünkön, Fr. sz. 
hercegen beteljesedett. 

151. I. 2. sor: „ama sir után . . . ép oly kevéssé tudako-
zódik az Isten, mint az összes svájci tehenek után" — e helyett: 
ama sírral . . . épen csak annyit törődik az Isten, mint az 
összes svájci tehenekkel". 

151. I. 8. sor: „micsoda volna hát, ha azzal dicsekedném, 
hogy én voltam vala az angyal" . . . e helyett: hátha most én 
dicsekedném azzal, hogy én lettem volna angyal vagy Magdolna 
a simái? 

152. I. 1. sor: „Ha pedig szomszédaitok vétettek" . . . Az 
ezzel kezdődő, a fordításban nehezen érthető mondatot az 
eredeti szerint ilyformán gondolnám: Ha pedig a ti szomszédotok 
akár jó barát, akár ellenség, rosz néven venné, hogy ti uj dolgot 
kezdetek, és azt emberi értelmük és bölcseségük szerint balra-
magyaráznák, tudjátok meg, hogy a meddig Isten előtt, az em-
berek és angyalok előtt látványossággá nem lettetek, nem is 
vagytok igazi keresztyének. 

152. I. 11. sor: „Sok beszédnek sok az alja". Az eredeti 
szerint: Emberi beszéd — hulló levél; emberi költemény — 
szappanbuborék. (Es sind Menschenworte und bleiben Blätter. 
Es sind Menschengedichte und bleiben Wasserblasen). 

Stettner Gyula. 
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