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A szarvazott Mózes.
Sokan elragadtatással szemlélik és méltán, Michelangelónak a római San Pietro in Vincoli-templomban levő óriási
márványszobrát, mely a szarvazott Mózes hatalmas alakját
ábrázolja.
Mellőzzük ezúttal e remek műalkotás becsének és varázsának méltatását s aesthetikai jellemzését, a mi úgyis kevésbbé
tartozik e szaklap keretébe; hanem szólunk ám annak a
szoborműnek arról a historiaellenes kifejezéséről és „szarvas"
hibájáról, a minek az oka egyenesen philologiai tévedésből
és onnan is származott, mivel a lángelméjü mester nem is
gondolt arra, hogy alakításánál mily nagy hasznát vehette
volna a philologiai akribiának. Az a kérdés nevezetesen, hogy
Michelangelo, a Mózes megábrázolásához honnan vette a fejen
levő szarvak alkalmazásának az eszméjét?
Erre feleletül azt válaszolhatná a historikus, hogy már
réges régen valamikor, az egiptomi és libyai pogányistenvagy 1<4μμηνν Herod. 2, i 2 .,
ségnek Amónnak (egipt. Άμονν
héb.
Jer. 46, 25 ., "Αμμων, lat. Aramon) a képein és szobrain
előfordultak a kos-szarvak,
annak a kiábrázolására, hogy ez
az istenség a tavaszi nap symbolumaként a kos jegyében
tűnt fel az égboltozaton. Ám a görögök, a kik Ámónt Zeusszal
hasonlították össze, tudomásom szerint nem alkottak a
nemzeti szellemmel összhangzásban levő specialis „szarvazott
Zeus"-szobrokat, a mi azt igazolja, hogy az eszményekért
rajongó görög művészek agyát és vésőjét nem elégítették
ki Sem és Cham fiainak a szarvakhoz, illetőleg a kos-szarvú
Ámónhoz fűződő képzetei, mivel ők a szarvakban nem
találták meg az aesthetikai szépség kifejezését.
Tovább menve azt látjuk, hogy Daniéi lángszózatú
világproféta az ő jövendőléseiben (8. r.) úgy útal Filep makedoniai király világhírű fiára és utódjára Nagy Sándorra és
az ő birodalmára, mint a két szeme közt levő bámulatos
szarvk\7&\ öklelődző bakr&, a mely az Ulai folyóvíz mellett
a két szarvú kost, t. i. a perzsa birodalmat földre tiporja és
megtapodja. A bak szarva alatt a próféta érti magát Nagy
Sándort, a kit a keleti világ symbolizáló nyelven „a szarvazott"
azaz ,a hatalmas' néven nevezett. A makedoinai monarchiából
Theol. S j a k l a p VII. évf
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A szarvazott Mózes.

létrejött négy birodalmat, úgymint Makedoniát, Syriát, Ázsiát
és Egiptomot ugyanaz a próféta az ég négy szele felé terjedő
négy termetes szarvnak nevezi (8. v.). Ezen az alapon készültek azok a pénzdarabok, melyeken a makedoniai királyok,
fejőkön Ámón-szarvakkal és bakszarvakkal kiábrázolva láthatók. Átalában véve a szarv az erőnek és hatalomnak volt
a symboluma a sémi és chämi népeknél. Mindez azonban nem
lehetett volna elegendő ok arra, hogy Michelangelo az általa
különben is és méltán hatalmas nép vezérül elösmert Mózesnek
szarvakat növesszen. Nem; a mi szobrászunk közvetetlenül
a bibliai előadás után mintázta alakját, csakhogy a bibliának
nem az eredeti héber szövege, hanem az eredeti szövegnek
vulgatabeli hibás latin fordítása után indult el.
Mózes II. könyvének a 34. fejezetében ugyanis az van
elbeszélve, hogy Mózes, miután az öntött borjú bálványozása
miatt Izraél népe ellen haragra gerjedett, darabokra zúzta a
Sinai-hegy alatt a törvénykijelentés két tábláját, majd bűnbocsánatért esedezett Jehovához, új táblákat készített, felirta
reájok azokat az igéket, melyek az előbbi táblákon voltak,
felvivé őket a Sinai-hegyre és a mikor Jehova az ő szövetségét újból megerősítette Mózessel meg Izraéllel, 40 nap és
40 éjjel való föntartózkodása után leszállott Mózes a hegyről
az Izraél fiaihoz. És lőn — úgymond a 29. vers — hogy mikor
Mózes a Sinai-hegyről leszáll vala . . . . ι 1 !?
i l p . f ? ΠΤ^?]
[ins nana]. Az eredeti héber szöveg eme fontos tételét a
Vulgata tévesen így fordította és mai napig is így kell tartalmaznia : [Moyses . . . ignorabat quod] cornuta esset facies
sua
[ex consortio sermonis Domini]. A vulgatabeli tévedés onnan eredett,
hogy a fordító a ΠΡ, femininumtól ( = szarv, hegyorom, .sugár)
képzett HR. denominativum jelentését félreértette, vagy talán
épenséggel nem értette meg és úgy képzelte, hogy ΠΡΤ =
szarvazni, szarvakkal ellátni, szarvazottnak lenni; pedig ez
a denominativum csakis egyetlenegy helyen Ψ 69, 32.-ben
(Geseniusnak is, Fürstnek is különben jeles héber chald
szótárában csakis sajtóhibáúl tekintem a versjelzésnél 23-at
32 helyett), a hiph 'il participiumban mint p.R? jelenti
ezt: szarvval
bírni, ellátva lenni, másutt ellenben, tehát
2. Móz. 34, 29. 80 . 35 .-ben azt jelenti, hogy sugározni,
fényleni, tündökölni, ragyogni. így értették ezt a szót és ebben
a jelentésben kívánták fordítani a Septuaginta készítői is,
akik szerint Mózes [ούχ
Στ ι] δεδόξασται
ή οψις τον
χρώματος
του
προσώπου
αυτόν
[év τυ>~ λαλιΐν αυτόν αντω.].
Hasonlóképen
fogták fel a ΠΡΤ jelentését a targumok, a pesítta, az arab, a
samáriai bibliafordítók, valamint Sa'adja (892—942) és Ibn
G'anäch (sz. 985) héber arab nyelvtudósok. Nyilvánvaló tehát,
hogy a héber eredeti szövegnek vulgatabeli helytelen és téves
fordítása nyomán keletkezett a keresztyén papok, szerzetesek
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és művészek agyában az a mesés képzet, hogy Mózesnek
valaha, és pedig épen akkor, a mikor missiójának legmagasabb
ormán állott, k é t szarva volt a fején. így szállott át ez a
mese nemzedékről nemzedékre s Micholangelo mint igazhitű
buzgó katholikus megnyugodott benne és igyekezett is e
myhthosszerü gondolatnak kifejezést adni.
Mindazok a fordítások, melyek közvetetlenül a Vulgata
nyomán készültek, szarvazottnak tüntetik fel Mózest. így,
egyebeket mellőzve, a Káldi György-féle bibliában eként
olvasható a jelzett t é t e l : „És midőn le-szállana Moyses a Sinaivolna az
hegyről . . ; . . nem tudgya vala hogy szarvas
orczája az Úr beszéde társalkodásából". Majd alább a 35· vers
szerint „láttyák vala a kijoevoe Moysesnek szarvas
orczáját
Am az eredeti héber szövegre is figyelő fordítók — igen helyesen
— eltüntették azokat a philologiailag indokolatlan és képtelen
szarvakat a Mózes fejéről. Béza ρ . ο . így fordítja: [fuitut
ignoraret Mosche] „ s p l e n d i d a m esse factam
cutem faciei suae"
és a 35. versben : [respiciebant quod] „ s p l e n d i d a facta esset cutis
faciei Moschis". Hasonlatosképen Károli az 1589—90. évi
első eredeti kiadásában így olvasható:
[nem tudgya vala
Moses hogy] „az 03 ortzáiánac
buere fénlenécu és a 3 5 . versben :
fláttyác v a l a hogy] „ fénlic az ω ortzáiánac
bősre". Jellemzőnek
találom, hogy a Tárkányi
B. József által Káldi fordítása
nyomán jegyzetekkel átdolgozott hivatalos kiadásban (Eger
1 8 6 5 . ) az eredeti szöveghez ós sem nem a Vulgatához, sem
nein Káldihoz hű fordításként ezt olvashatjuk: [nem t u d j a vala,
hogy] „ a r c z a fényes
lön" az Úrral való beszélgetés miatt;
item a 35. versben: „láták a kijövő Mózes fénylő
orczáját."
Mellőzve a további összehasonlításokat, ime ezekből is
megérthetjük, hogy Michelangelo remeke rendkívül sokat
veszített hatásából, a philologiai tájékozatlanság miatt hibásan
tolmácsolt vulgatabeli leirás folytán. Gondoljuk el csak,
mennyivei igézőbb és fenségesebb lett volna Mózes arczának
a kifejezése, ha a mester agyát ós vésőjét az a tudat ihlette
és mozgatta volna, hogy Mózes arczárói az ószövetségi kinyilatkoztatás ama tündöklő fénye sugárzott szót, a mely fény
előjele és záloga volt annak a dicsőségnek, melyre Jehova
az ő tulajdon népét elhívta, rendelte és egykori tökéletességre
jutásakor felmagasztalja. Mily egészen más hatású ez a történelmileg és philologiailag egyaránt hű, megbízható, érthető ós indokolt igazság, mint az a mesebeli hagyomány, hogy Mózesnek
a feje búbján két szarva nőtt, mire a Sinai-hegyről alászállott.
Valahányszor Michelangelónak Mózesét szemléljük : az
eredeti héber szöveghez híven képzeljük oda a fején levő
szarvak helyett azt az orczájáról leragyogó, tündöklő, szétsugárzó fényes glóriát, melynek több mint 300 óv óta híjával
van a szobrászat emez egyik legkiválóbb remeke.
Debrecen.

Dr. Erdős

József.

A rómaiakhoz irt levél.
(Tanulmány).

Β) A levél olvasói.

a) A tudományos kritika,
története.
A levél olvasóira vonatkozó kérdés fontos egy felöl történetileg, mert a római egyháznak keletkezése s első viszonyai
minden keresztyént érdekelnek, más felöl levelünk tartalmi
méltatása tekintetéből, hogy t. i. a levél volt zsidókhoz és
zsidó gondolkozású keresztyénekhez, vagy volt pogányokhoz
és szabadabb gondolkozású keresztyénekhez van-e intézve
s mit akar olvasóinál elérni?
Mivel a levél magyarázói természetesnek találták, hogy
Pál apostol csak pogányokból lett keresztyenekhez intézhetett
levelet, ez okból egészen a 19-ik század első harmadáig alig
k u t a t t á k kritikailag, hogy ezen jóhiszemű feltevés mennyiben
állhat meg.
A Koppe által (1806) felvetett nézetet, hogy az olvasók
zsidókeresztyének, először Baur vizsgálta meg s kritikai kutatásai révén nemcsak beigazolta s elfogadta, hanem annyira uralkodóvá is tette, hogy egy időben alig akadt kiválóbb kritikus, a
ki Baurnak éles kritikája előtt meg nem hódolt volna. 1 )
Állítása szerint különösen a 9—11 fej.-ekből kitetszik, hogy a
római 1 keresztyének zsidó gondolkozásuak voltak, partikuláris
nézeteket vallottak s különféle előjogokat követeltek, melyeket
az apostol veszélyeseknek t a r t o t t a keresztyénségre s ez
okból ez irányzattal végleg le akart számolni; arra törekedett tehát, hogy lehetetlenné tegye s bebizonyítsa a Krisztus
vallásának egyetemességét.
Ez a nézet általában uralkodóvá lett nemcsak a szorosabb
értelemben vett tübingai iskolában, hanem mindazon más
theologusok között is, a kik a kritikának nagyobb teret
engedtek a bibliai iratok tanulmányozásában.
*) Először foglalkozott e kérdéssel r Über Zweck und Veranlassung des
Römerbriefes.« Tübinger Zeitschrift f. Theol. 1836 III; felvéve „Paulus der
Apostel Jesu Christi" 1845 cimü m ű v é b e ; „Das Christentum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderten" 1860 magyarra is fordított munkájában lényegében szintén felhasználta.
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Követői egyes részletkérdésekben módosították Baurnak
nézetét; így nevezetesen a zsidókeresztyénekről szóló felfogásában, a mennyiben azt nem tartották túlzónak s a páli
keresztyénségre oly veszedelmesnek és a pogánykeresztyéneknek a római gyülekezetben való szerepléséről vallott
nézetében, a mennyiben ezeknek nagyobb kört s jelentékenyebb szerepet tulajdonítottak. Ide t a r t o z n a k : Krenkel,
Volkmar, Schenkel, Hausrath, Lipsius, Reuss, Holzmann,
Lucht, Mangold, Hilgenfeld, Pfleiderer, Holsten, Thiersch,
Zahn, Renan, Sabatier stb.
Sőt azok a theologusok is, a kik a régi hagyományos
nézethez ragaszkodtak s az olvasókat pogánykeresztyéneknek
tartották, kénytelenek voltak elismerni, hogy nem csekély
számmal zsidókeresztyének is voltak közöttök, mert más
különben alig érthető a zsidó gondolkozásra valló vonatkozása
az egyébként dogmatikus tartalmú s tartású levőinek.
Csak nagyon kevesen találkoztak, a kik az olvasókat a
hagyományos felfogás szerint tisztán pogánykeresztyéneknek
tartották. Ez irány ban alegszélsőbb felfogás képviselője Wieseler,
Dietrich, Hofmann és Schott; kisebb s nagyobb zsidókeresztyén
elem létezését elismerték: Riggenbach, de Wette s Weizsäcker, a
ki már pogányokból és zsidókból alakult egyetemes, színtelen
keresztyénséget vesz fel alapul. Ezen irány felé hajlanak Godet,
Schürer, Harnack, Gräfe, Meyer, Weiss. Otto pogánykeresztyénekből és zsidókeresztyénekből külön-külön alakult gyülekezeteket vesz fel; őt követi Masznyik. Beyschlag és Schultz
akként gondolják a kérdést megoldhatónak, hogy a római
keresztyéneket nemzetiségre nézve pogányoknak, gondolkozásra nézve zsidókeresztyéneknek tartják. 1 )
A kérdést annyira tisztázták már a kritikusok, hogy a
római keresztyéneket feltétlenül pogány- és zsidókeresztyéneknek kell tekintenünk. Közelebbi vizsgálat tárgya csak az
lehet, hogy Pál apostol szerint kik voltak többségben s
szemei előtt a pogányokból, vagy a zsidókból lett keresztyének lebegtek-e inkább?
b) A kérdés

kritikai

vizsgálata.

Mivel Pál magát a pogányok apostolának tartotta, a
pogányok között működött s alapított gyülekezeteket s
büszkén vallotta, hogy mások által vetett alapokon nem
épített: ez okból a kérdés minden közelebbi vizsgálata nélkül
legelsőben azt kellene tartanunk, hogy a rómaiak is pogány') Alig hihető, hogy proselytákból lett keresztyének zsidókeresztyén
gondolkozásuak legyenek. Ellenkezőleg természetes csak az lehet, hogy a
paulinismusnak követői tehát pogánykeresztyén gondolkozásuak voltak.

Mayer E n d r e .
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keresztyének voltak, mert láthatólag ellenmondásba kevernök
Pált, a mely személyére nagy árnyékot vetne.
A levélnek igen sok adata tényleg megerősítő feltevésünkben.
Már általában véve a levél tartalma, menete, főgondolata s bizonyítási iránya e mellett a feltevés mellett szól.
Farizeusi észjárását s bizonyítási módját, nevezetesen az
ó-szövetségre valló sűrű hivatkozását itt sem tagadja
meg, mint a pogánykeresztyén irányú Galatákhoz irt levélben
sem, dö a nyugodt értekező hang, a mely összhangban van a
keresztyén világnézet egyetemes jellegével, feltétlenül pogánykeresztyén olvasókra utal.
A levél eleje is bizonyít olvasói pogánykeresztyén iránya
mellett. Az 1,5_G szerint a római keresztyének az összes pogányok 1 ) közé tartoznak s δ mint pogányok apostola azért igyekszik közéjök, hogy működésének ott is legyen néminemű gyümölcse s hogy egymás hite által, vigasztalják egymást. 2 ) A ki
ismeri az apostol működésétapogányok között ós soknemű megtámadtatásaitsaját gyülekezeteiben,az előtt nem lehot kétséges,
hogy ilyen módon nem Írhatott csak vele egyenlőn gondolkozó s érző keresztyénekhez. 8 ) De a mint hivatását meghatározó ezen szavakban: „helléneknek és barbaroknak, bölcseknek és tanulatlanoknak köteles vagyok" az evangéliumot
hirdetni s ezzel jogcímet keres a rómaiak között való
evangeliumi munkára, az is csak a pogánykeresztyén jelleg
mellett szól.4) Különösen ha a később következő zsidó és
hellén közötti különbségtételt veszszük figyelembe/') Még
élesebben kifejezi olvasóinak pogány keresztyén voltát a
15, l 6 -ban, holott magát a Jézus Krisztus Λείτονργος
szolgálat
tevőjének mondja a pogányok között, hogy a pogányoknak
áldozata kedvesen fogadott legyen az Isten előtt. Ugyanígy
bizonyít az az intés, melyet az apostol olvasóihoz intéz, a
midőn hozzájok fordul ezen megszólítással: „nektek pedig pogányoknak mondom," azután pedig felhívja, ne legyenek elbizakodottak a zsidókkal szemben, a kiknek hitetlensége nekik
javukra solgált, 0 ) mert könnyen megtörténhetik, hogy a mint
az Isten felvette őket a maga országába, akként ki is zárhatja őket, ha méltatlanok lesznek reá.
') 'έ&νη = tulajdonképen népek s n e m pogányok, de az apostol szóhasználatában pogányokat jelent. Ε világos használat ellenére Baurék, de
még Zahn is népeket értenek, a miből következnék, hogy Pál a népek apostola
(Zahn SEinleitung in d. η. Teol. I. 261, 262.)
3

1) 111—18·

) A galatiai és a 2-ik kor. levél
bajait s helyzetét gyülekezeteiben.
) 11l 14·

különösen

megvilágítja

az

apostol

5
) 1, 16 . Már n e m használja az 'έθνη általánosabb tartalmú szót, hanem
a lovifaios és "Είλην s ekkép szembe állítja a 2 míveltséget s világnézetet.
e
) 11, 13 : νμϊν δι λέγω τοις Zd-reσιν s általában 11, „— S4 terjedő rész.
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Ezen főhelyek mellett bizonyító erővel birnak a levélben
előforduló oly kifejezések, a melyek pogány s nem zsidó
όιόαχης
tulajdonságokat fejeznek ki, mint 6, 17 emiitett τύπος
tanítási irány, mely csak a páli keresztyénségre vonatkozik,
αν.α3αρσΙα
tisztátalanság, melylyel a pogányok bűnösségére
céloz, szemben az ανομία törvénytelenséggel, melyben a zsidó
bűnösségre céloz és más helyek 1, 1 8 - 3 2 .
Miként ezen helyeken a pogánykeresztyéneknek egész
határozott megjelölését látjuk, ugy viszont nagy számmal
találkozunk olyan helyekkel, a melyek az olvasók zsidó
keresztyén jellege mellett bizonyítanak. A tárgyalás során
előforduló kitérések zsidó okoskodásra, intézményekre ós
netán felhozható ellenvetésekre, csak ugy érthetők, hogy az
apostol szemei előtt zsidóskodó keresztyének is lebegnek.
A zsidók bűnösségének rajza 1 ) a körülmetélés ós törvény
haszna, 2 ) a zsidóknak más népekkel szemben felhozott
előnye 3 ) teljes magyarázatukat abban találják, hogy Rómában
nagy számmal voltak oly keresztyének is, a kik előtt ezeket
ily értelemben kellett megvilágítani. Mert hogy az apostol
az ó-szövetségre, mint legfőbb isteni tekintélyre hivatkozik
a pogánykeresztyének előtt is, és hogy idézetekkel sűrűn
találkozunk más leveleiben is, a melyekben zsidóskodó keresztyén olvasókat nem tart szemei előtt, az nem lehet érv a római
levél olvasói zsidóskodásának cáfolására, mert nem az idézetek,
hanem azoknak s az ó-szövetségnek célzatos felhasználása
bír döntő jelentőséggel.
Legfőbb érv azonban a 9—11 fejezetben lévő sajátszerű
zsidó jogi okoskodás, melyet az apostol lépésről lépésre
farizeusi iskolában szerzett észjárással, éles logikával s erős
meggyőződéssel utasít vissza és diadalmasan semmisít meg s
tagadja azt, hogy a zsidóknak a többi népek kizárásával,
jogilag követelniök lehetne a magok részére az üdvösséget,
holott az ellen maga az ó-szövetség bizonyít.
Ebből azonban korántsem következik Lipsiusnak az az
állítása „hogy az apostolnak egész bizonyítása kezdettől
végig zsidókeresztyén olvasókra számít," 4 ) mert, mint az
előzőkből láthattuk, az olvasóknak nagy része pogánykeresztyén.
Hasonlóan túlzottak azok a következtetések is, a melyeket Zahn von meg a levélben erősen hangsúlyozott zsidóRóm. 2,
R. 2, 1 7 - a e .
') R· 3, ι—«· 3,
) Holtzmann féle: Hand-Commentar
kötet. 72. oldal.
4

zum

neuen

Testament.
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keresztyen elem létezéséből, a mikor majdnem egészen Baur
álláspontjára kerül. 1 )
Zahn okoskodása szerint a hitről, törvényről, megigazulásról s hasonló fogalmakról és eszmékről szóló állítások
s bizonyítások zsidóskodó köntösben jelennek meg és ezekben az apostol enged régebbi pogányapostoli álláspontjából s módot keres a zsidókeresztyénséggel való valaminemű megegyezésre. Még az általánosságban tartott intések
is, mint a minő a hatóság iránt való engedelmesség, a nem
keresztyénekkel való békés együttélés, a hitben erősöknek
a gyengébbek iránt való elnézése és hasonlók, arra szolgálnak
Zahnnak, hogy azokra a zsidókra gondoljon, a kiket Claudius
császár néhány évvel előbb Rómából száműzött s a kik alatt
római zsidó keresztyéneket kellene érteni.
Áttérve az apostol egyes kifejezéseire bőven találunk
példákat annak igazolására, hogy az olvasók között nagy
számmal voltak zsidókeresztyének. Nevezetesen ide tartoznak
egyes dialektikai kérdések és személyesitések, a melyekkel
nemcsak élénkíti előadását, hanem szembesíti olvasóit s
hozzájok szól, mint volt zsidókhoz, pl. 3, 1: τι ovv το ηερισσον
τον Ιουδαίου mi a zsidónak előnye ? 3, 31 : νόμον olv ν,αταργονμεν
δια της πίστεως tehát a törvényt eltöröljük a hit által ? A
gyakori τι oh εροΐμεν, vagy τί olv hasonlót jeleznek (mit mondunk tehát, mi tehát?) 'εί ós σν 'Ιουδαίος επονομάζη (2, 17). =
ha pedig te zsidónak neveztetel ? 'Ισαάκ τον πατρης ημών =
Izsáktól a mi atyánktól. A fájdalom és részvétnek kifejezése,
hogy a zsidók nem tagjai az Isten országának 9, !_ 5 ; 10, ,
szintén zsidókeresztyénekre való tekintetből van használva.
Ide veszik a következő kifejezéseket i s : Αβραάμ τον
7ΐρθ7ΐάτορα ημών κατά σάρκα (4, 1) = Abrahamot a mi test
szerinti ősatyánkat, γινώσ/.οναι γαρ νόμον λέγω = mert törvény
ismerőknek szólok és ezekhez hasonlókat. Ámde ezek nem
bizonyítanak tisztán zsidókeresztyén olvasók mellett, hanem
pogány ker. olvasók mellett is. Ábrahámról ugyanis azt
bizonyítja, hogy ő az összes hívőknek atyja, akár test
szerint utódai neki, akár nem. Törvényismerőknek pedig nemcsak a zsidókat mondhatta, hanem legalább olyan joggal a
rómaiakat is, a kik éppen jogi s törvényalkotási képességökről
voltak hiresek. A házassági kötelék megszűnésérői szóló
példa, melyet az apostol tárgyalása során (7, j_ 6 ) felhoz,
római viszonyokra is illik.
Hasonlóan nem vonatkoznak zsidó keresztyénekre a
következő sokszor idézett helyek: Ιπιμένωμεν τη αμαρτία. ..rneg») Zahn Einleitung in das Neue Testament I. 2 9 9 - 3 0 8 . Ritka élességgel
használja fel a zsidókeresztyénekre vonatkoztatható adatokat, sőt erőszakot
is követ el a szövegen.
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maradjunk-e a bűnben? (6, 1); άμαρησωμεν
„vetkezziink-e?"
(6, 15) τό ονν άγαΰον έμοί έγένετο θάνατος
„a jő tehát lett
rám nézve halál ?" (7, 13). Ezen kérdések mindegyike ugyanis
nem vonatkozik csak zsidókeresztyőnekre, hanem ép oly
mértékben a pogányokból lett keresztyénekre is. 1 )
Az olvasók zsidó- vagy pogány keresztyén gondolkozásának s többségének megállapításánál tekintetbe veendő az
is, hogy az ily kérdések nem mindenkor használhatók a
pogány, vagy zsidó eredetnek igazolására, minthogy azok
gyakran egyszerű retorikai figuráknak veendők, a melyekkel a tárgyalását élénkebbé s könnyebben érthetővé teszi.
Meg kell végül említenem azt is, hogy a mikor szemléltet
s esetleg párbeszédes alakot használ, nemcsak keresztyének,
hanem olykor pogányok és zsidók a szereplő személyek
keresztyéni vonatkozás nélkül.
A pogányok bűnösségének az első fejezetben lévő rajzánál pogányokat és nem pogánykeresztyéneket tart szemei
előtt annak dacára, hogy a fejtegetés első sorban pogánykeresztyéneknek szól s viszont a 2. fejezet második felében
megint csak zsidót szólaltat meg, habár zsidókeresztyénnek
szól a bizonyítás. Hasonlóan áll a dolog a 9. fej.-ben is, a hol
a zsidók jogi okoskodását mutatja be a zsidókeresztyéneknek
meggyőzésére.
Ezekből tehát nem lehet jogosan következtetni, hogy
a zsidókeresztyének gondolkozása azonos ezen zsidó gondolkozással, vagy hogy nagy többségben lettek volna a pogánykeresztyénekkel szemben. Ha az apostol ezt a gondolkozást
annyira uralkodónak találta volna, semmiesetre sem elégedett
volna meg a kérdésnek csupán elvi fejtegetésével, hanem
megvonta volna gyakorlati következményeit s intéseiben s
dorgálásában lehetne nyomát találnunk.
A tartalom ezek alapján nem igazolja a zsidókeresztyénségnek többségét.
Hogy azonban a kérdést teljes tisztaságában lássuk,
vizsgálnunk kell a római keresztyénség keletkezését s történetét is a levél Írásáig.
c) A római gyülekezet

alapítása.

Annál a rendkívüli jelentőségnél fogva, a melylyel Róma
a keresztyénség történetében bír, nem csoda hogy a római
egyház keletkezésének története fontos szerepet játszik és
sok tudós nagy gonddal és fáradtsággal kutatott s kutat
mai napig az első nyomok után.
*) Holtzmann Lipsius: Commentar II. köt. 73. ol. A többi felemlített
hely sem bizonyít zsidóker.-ek mellett, hanem általában szól minden keresztyénnek.
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Sajnos, hogy a kutatások eddig biztos eredményre nem
vezettek.
A római kath. egyház Péternek tulajdonítja ezen gyülekezet alapítását s őt tartja Róma első keresztyén püspökének,
a ki mint apostol és püspök 25 éven át vezette volna ezt a
gyülekezetet.
Vizsgálva Péter apostol életét kizártnak, kell tekintenünk
ennek lehetőségót. A rendelkezésünkre álló megbízható adatok
szerint ugyanis Péter Jézus halála után Jeruzsálemben működik s Pál apostol szerint (Gal. 1, l 8 2, 9 ) ott előkelő
szerepet játszik, s egyike az oszloposoknak; 44-ben fogságot is szenved (Csel. 12, 3 - i 7 ) ; 51. körül részt vesz az
apostoli konventen (Csel. 13, Gal. 2), megfordul Antiochiában
(Gal. 2 , u - s i ) s ezentúl is a keleti részekben terjeszti az
evangéliumot.
A mikor Pál római levelét irta, akkor Péter nem volt
Rómában, mert ez esetben felesleges lett volna a levél irása
s érthetetlen az apostolnak Rómába vágyódása, — oly helyre,
a melyen egy más apostol működik —, érthetetlen a levélben való teljes hallgatás Péter ott létéről s állítólagos
püspökösködéséről, a mely alatt különben sem lehet mai
értelemben vett püspökösködést érteni.
A hagyomány fejlődése is világosan elárulja, hogy nem
a történeti igazság felderítése a fő feladata, hanem Rómának
dicsőítése s a római püspöki állás tekintélyének és elsőségének
bizonyítása.
Római Kelemen
(100 K. u.) s Ignatius
(leveleiben
150—170) még csak arról tudnak, hogy Péter Rómába került
s itt martirhaiáit szenvedett az evangéliumért; a 2-ik század
végefelé azonban már arról tud a hagyomány, hogy Péter ós Pál
közösen működtek e városban s alapították a gyülekezetet
(Római Cajus.) Irenaus
(4- 240) magasztalja a korszakot,
melyben a két apostol együtt munkálkodott,
Tertullian
lugdunumi presbyter (4- 190 körül) pedig apostoli
egyháznak
nevezi Rómát, „cui totam doctrinam apostoli cum sanguine
sua profuderunt". Alkalmilag megemlékszik Péter római
működéséről és haláláról alexandriai Kelemen
(240 körül)
és Papias (140 körül) is. Hieronymus
( + 420) tulajdonkép
az első, a ki határozottsággal állítja, hogy Péter 25 éven át
volt Rómának püspöke, mert a mit erre vonatkozólag
Eusebiusnál olvashatunk, az csak rossz magyarázat mellett
érthető Péter első püspökösködésére, a mennyiben ő Linost
tartotta elsőnek (Euseb. Ε. Ε. III., 4 ; III. 2,13, 14, 21). Történetinek a hagyományból csak az tartható meg, hogy Péter életének
vége felé Rómába jött és ott 67 körül mártír halált szenvedett.
A mit e részben Hieronymus és Origenes mond, hogy Pállal
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egy napon fejeztetett le s illetőleg fejjel lefelé feszíttetett
keresztre, az csak a legendának szép kifestése. 1 )
Másutt kell tehát keresnünk adatokat a római gyülekezet keletkezésének magyarázatához.
Jézus korában nem volt az akkor ismert földnek oly
nagyobb s kereskedelmileg fontos városa, amelyben zsidók
kisebb-nagyobb számmal nem laktak volna.
Róma, az akkori mivolt világ fővárosa, különben is tele
volt idegenekkel, a kik ott különböző okokból telepedtek
meg; érthetetlennek kellene tartanunk, ha a zsidók elkerülték
volna. Az első nyomok a Makkaebausok idejére vezetnek vissza,
a kik nemzeti függetlenségüket biztosítandók Rómával védés dacszövetségre léptek Simon Makkabaeus idejében (140/139
K. e.). Az első települők azonban csak az első század első
harmadában jöttek Rómába, de hogy csak Poinpeius idejében
(61) kezdődött volna a település, annak ellentmond Cicerónak
pro Flacco mondott beszédében 62—61 évre vonatkozó az az
állítása, hogy zsidó pénzeket küldöttek Rómából Jeruzsálembe
és az a történeti tény, hogy Flaccus perében (59 K. e.) a
hallgatóság között zsidók is voltak ; Caesar temetésekor pedig
nagy zsidó sokaság egész éjjeleken keresztül siránkozott a
máglya körül. Augustus idejében Hausrath szerint 40 ezerre
rúgott a számuk. Josefus pedig azt irja, hogy a zsidóknak
alexandriai követségéhez 8000 római zsidó csatlakozott (4 K. e.).
Tiberius császár idejében már 60,000-en lettek volna s ekkor
már üldözték is őket s egy részöket katonai szolgálat teljesítésére kényszerítették, más részöket pedig elűzték a városból.
Ez többször ismétlődött a nyugtalan vérű s mindig nagyobb
hatalomra törekvő néppel; azonban sikertelenül, mert rövid
idő alatt római polgári jogokat is szereztek és minél jobban
üldözték őket, annál jobban szaporodtak s erősödtek vagyonban s tekintélyben. 2 )
A zsidók a rómaiaknak gúnytárgyai voltak s lépten
nyomon megtréfálták s kigúnyolták őket s mert alig volt
foglalkozás, a melytől a zsidók tartózkodtak, azért mindenütt
*) A hagyományt nagy részt arra vezetik vissza a tudósok, hogy Rómában volt egy szobor S e m o Sancus szabin Istennek szentelve, melyet Simon
Magusnak tiszteletére állítottnak vett a hagyomány. Ez ellen a mágus ellen
küzdött volna Péter apostol Claudius császár idejében, minek utána Antiochiát,
ahol püspökösködött, elhagyta s Isten kijelentése folytán felvette a harcot a
mágus ellen. Zahn szerint erre nincs szükség, mert Simon mágus római
szereplése a hagyományból bizonyos, a S e m o Sancus féle szoborral való
összekapcsolás csak a már meglévő h a g y o m á n y o s nézetnek erősítésére nem
pedig keletkezésére szolgált. Hogy Péter fejjel lefelé feszíttetett keresztre Péter
aktáinak találmánya (160 körül.)
2
) D. Emil Schilrer: Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu
Christi 3. Aufl. III. köt. 28 - 36. oldal. Hausrath Neutestamentliché Zeitgeschichte
III. rész 3 8 3 - 3 9 2 .
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lehetett velők találkozni s így tárgyat kigunyolásukra találni.
„Mi mindennel nem foglalkozott volna Izrael fia a világvárosban szabály szerint ? Kereskedő; pénzváltó, szatócs és
házaló volt; de hivatalnok, sőt olykor katona is volt, tudós,
költő, ismertető s Nérónak művészetet kedvelő korában még
színész és énekes is. Esküt tett a menydörgő Istennek temploma mellett s az udvar gyönyörűségére mythologiai szerepekben szavalta a tragikus trimetereket" *) Mindenhová befurakodtak, mindenből hasznot h ú z t a k ; tolakodásukkal a legelőkelőbb helyekre is bejutottak ; orkölcstelenségökkel a
római ledér ós zülött ifjakkal versenyeztek. Lakásuk eredetileg a Tiberisen túl volt 2 ); itt laktak piszkos s szegényes
viskóikban; itt végezték szertartásaikat, megtartották ünnepeiket, imádkoztak, énekeltek, böjtöltek s megőrizték minden
vallásos szokásaikat, akár csak Palesztinában. Város rószök,
a ghetto, palesztinai zsidó városhoz hasonlított, melyben
szombati napon tilos volt a munka s az ünnepi csendet legfeljebb a zsinagógai lárma ós theologiai bölcsészeti vitatkozások, olykor az ebből támadt verekedések zavarták meg.
De nemcsak a piszkos Tiberisparti ghettoban laktak és
nem mindig szegénységben és nyomorúságban éltek, hanem
a világváros legelőkelőbb utcáin is voltak üzleteik, melyeket
a leggazdagabb s legfinomabb rómaiak is felkerestek. 3 ) Általában Róma üzleteit nagy részt a zsidók bonyolították le s
a büszke és gúnyolódó pogányság anyagilag az utált zsidó
pénzkirályoknak kegyétől függött. Ez magyarázza meg, hogy
sok polgárjogot szereztek ott magoknak. Csodálatos s a
zsidó vallás magasztos fensége mellett szól, hogy dacára a
sok gúnynak, bántalmazásnak ós gyűlöletnek, mégis nagy
számú proselytákat szereztek különösen a nők között, kik
által a római társadalomra sőt az államügyekre is befolytak. 4 )
A proselyták között a legelső családok neveivel találkozunk.
A proselytáskodást első sorban a rabszolgaságba került
zsidó nők végezték, a kik mint rabszolganők, úrnőikre ily
irányban hatottak. Társalgási nyolvök a görög volt; a nagy
*) Hausrath i m. III. rész 387. oldal.
*) A zsidó háborúkból Pompeius óta a római hadvezérek igen sok
zsidó foglyot hoztak magokkal; d·! semmire sem mentek velők, mert vallásukról és ceremóniáikról n e m tudták leszoktatni; engedelmeskedésre képtelenek
voltak őket szorítani; libertinusokká tették tehát s letelepítették a Tiberisen túl.
') R ó m a főutcái közül a Mars mezőn laktak sűrűn. A hires Via Appiát
Vespasian császár bérbe adta a zsidóknak, a kik ott letelepedtek. Egeria
istennő forrás vizében a pogányok nagy megütközésére s bosszúságára ceremoniális mosakodásaikat végezték a zsidók (1. Martialis és Juvenalis satiráit).
*) Már Augustus és Heródes s családja jó viszonyban voltak egymással.
Poppoea annyira zsidókedvelő (talán proselytanő), hogy zsidó szertartás szerint
akart eltemetkezni. A proselyta nők között találkozunk ilyen nevekkel, mint
Gens Fulvia, Flavia, Valeria sat. A zsidó coemeteriumokban talált nagy számú
sír feliratok tele vannak ilyen nevekkel.
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számmal fennmaradt zsidó sírfeliratok görög nyelvűek, csak
elvétve latinok ; légritkábbak a héber nyelvűek.
Itt is a nyugatnak Babylonjában a nagy számú zsidóság
között csakhamar ismertté válhatott a Jézus által megkezdett
mozgalom, mert a diaszpórában élő zsidók folytonos összeköttetésben állottak az anyaországgal ós érdeklődtek a hazájukban történt események iránt, kiváltkópen, ha azok vallási
tartalmúak s irányúak voltak ós a messiási országnak eljövetelére vonatkoztak.
Hogy ki s mikép hozta az első hirt Palesztinából ide s
mikép terjedt azután a megismerkedés nyomán az evangélium, arról semmi adatunk nincs. Weiss már az első pünkösd
ünnepének s később István vértanú megköveztetósének tulajdonítja az evangelium első terjesztését, míg Otto Pál apostol
valamely szellemi rokonának, a ki a saját szakálára az
apostol tudta nélkül terjesztette itt a páli irányú keresztyénséget; azonban ezek a nézetek mind feltevések, a melyeket nem lehet igazolni. A mennyiben azonban a római zsidók
között sok igazán vallásos ember is lehetett, a kiket sem a
zsidóság, sem a pogányság ki nem elégített, ellenben a messiási
remények folyton élesztették bennök egy jobb jövőbe való
bizalmat s a mennyiben a proselyták között is nagy számmal
lehettek, a kik idealisabb vallás után áhítoztak, így természetszerűleg ezek között kell keresnünk Jézusnak első híveit.
A római gyülekezet minden apostoli vagy apostoli tanítványi
igehirdetés nélkül alakult zsidókból és proselytákból. 1 )
Hogy Rómában keresztyének voltak, annak legelső történeti megemlítését Svetoniusnál találjuk (Claudius caput 25),
a ki arról értesít, hogy Claudius császár a zsidókat Chrestus 2 )
izgató miatt Rómából száműzte („Judoeos impulsore Chresto
assidue tumultuantes Roma expulit·') Dio Cassius ugyan csak
vallásuk szabad gyakorlására vonatkoztatja ezt a száműző
rendeletet, de tudjuk, hogy a zsidóknál ez azonos a valóságos
száműzetéssel. 3 ) Az üldözés a netaláni keresztyénekre is
vonatkozott s az evangélium terjedésére kiváló hatása volt.
A száműzöttek közül ugyanis igen sokan Göröghonba és
Kisázsia partjaira menekültek és ott megismerkedtek a páli
u. n. pogánykeresztyónséggel s ha eddig a körülmetélés, a
törvény ceremoniális betartása s érdemeket szerző jelentősége
*) Ezt a felfogást osztja a prot. theologuson kívül a kath. tudósok egy
tekintélyes része is, elvetvén Péter 25 évi püspökösködési legendáját.
') Chrestus = görög Christos = Krisztus; ily betűcsere nem ritka.
Vannak azonban irók a kik Chrestus alatt egy ismeretlen zsidót értenek, a ki
a zsidókat fellázította volna, a miért azután száműzettek (így dr. Masznyik
is), m e l y esetben alig szabad a római ker.-ekre érteni a helyet.
s
) Sokan a R ó m á v a l szomszédos Ariciaba mentek át lakni s onnan csakhamar visszakerültek a városba. Schürer III. 33. oldal.
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képezte ker. meggyőződésüket, ezentúl másként gondolkoztak
e tárgyakról s közelebb simulhattak a pogánysághoz. A mint a
kitiltó parancsot visszavonta 1 ) a császár s a száműzöttek visszatértek Rómába, megváltozott a római keresztyénség képe is,
mert az egyes hivők Pálhoz csatlakoztak s az ő szellemében
terjesztették az evangéliumot tovább. Ily módon az eredetileg
inkább zsidókeresztyén irányú gyülekezet általában pogány
keresztyénné lett, de nem zsidóker.-ek kizárásával.
Sőt ellenkezőleg ezek elég nagy számmal lehettek, mert
ha figyelembe vesszük, mily nagy gondot fordít az apostol azoknak a zsidó aggodalmaknak, előjogoknak s ellenvetéseknek
megvilágítására és megcáfolására, a melyek ellentétben
állottak a páli felfogással s gátolták a keresztyénség egyetemes terjedését, más következtetésre nem is juthatunk.
Tudatlan embereknek sem lehet őket tartanunk, mert csak
tanult emberek hozhatnak fel olyan ellenvetéseket, a minőkről
az apostol szól.
A római keresztyénség, a melyhez a levél intézve volt,
legalább egy nagy részében komoly gondolkozású s nagy
míveltségű volt, mert az elvont, nehéz fejtegetésnek csak így
lehetett célja s kellő eredménye. És az természetes is, mert a
közönséges és elnyomott embert nem számítva, a kinek a
valláson kivül másutt sehol nincs vigasztalása, csak a
tanultabb s komolyan gondolkozó elem törődhetett ily vallási
kérdésekkel. A zöme futott a mindennapi kenyér és az élet
örömei után.
Túlságos sokan nem lehettek Rómában, mert hogy az
apostol nem emlékszik meg, több gyülekezetről, ez annak a
jele, hogy egynél több nem igen létezett. Annál kevésbé
állítható az, hogy külön pogány keresztyén s külön zsidókeresztyén létezett volna mert ennek nyomait feltétlenül
meg kellene találnunk a levélben. ) Rendes viszonyok között
élnek, nem pártoskodnak s nem gyűlölködnek, nincs tehát
ok, hogy külön-külön zsinagógákban tömörüljenek.
Az ellentétek, melyeket az apostol az intések során
felemlít, mint a minők a hitben erősek és gyengék, a böjtölök,
és nem böjtölök, a vegetáriánusok ós minden ételt evők
között voltak, súrlódásokat ós pártoskodást vagy szakadást
nem okoztak (14. fej.). Szintúgy azok az intések, melyekben
egyetértő keresztyén életre (12, j_ 8 ) s összetartásra, felebarátnak s ellenségnek szeretetére (12, 9 - 2 l ) , hatóság iránt
való engedelmességre, adó s egyéb tartozások ós kötelességek
teljesítésére figyelmeztetnek (13, t-,ο) oly természetűek, hogy
*) A parancs 50—52 adatott ki s megszűnt 54 körül. A száműzöttek
közül Aquila és Priscilla ismerkedett meg Pállal Korinthusban.
3
J Ottó s nyomában Masznyik.
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azokból nem lehet következtetni valamely különösen veszélyes
bajokra, gyűlölködésre s pártoskodásra, mint a minőkről
pl. a korinthusi és galatiai levelek szólnak.
Nem lehet következtetni, hogy a hitben gyengék csupán
zsidókeresztyének lettek volna (Zahn), vagy hogy a vegetáriánusok alatt ebionita és essenus zsidókeresztyéneket
kellene érteni (Ritschl és B. Weiss) s a hatóság iránt való
engedelmességre csupán a zsidókeresztyéneket kellett inteni
(Zahn), mert ugy a hitben gyengék, mint a vegetáriánusok
és engedetlenkedők a pogánykeresztyének közül is kerülhettek ki.
Ha a levél tárgyaló részében uralkodó s az apostolnál
szokatlan fejtegető hangot, a tárgylagosságra iparkodó és
széleskörű bizonyítást s az elvek kidomborítására való törekvést vesszük figyelembe, ugy semmi kétségünk sem lehet
arra nézve, hogy a zsidókeresztyénség nem lehetett túlsúlyban
s a maga sajátos felfogását Isten országáról s az evangéliumról nem érvényesíthette és nem akarhatta érvényesíteni
a pogánykeresztyénekkel szemben. Ε mellett bizonyít a
Csel. 28, ,4 azon adata, hogy a római keresztyének szívesen
fogadták Pált, a mikor fogolyként a fővárosba került (62 körül)
és Csel. 28, 2 i- 2 3 a zsidóknak az a nyilatkozata, hogy az apostolról nem volt tudomásuk sem levél utján, sem egyes tanítók
közvetítésével; ők csupán annyit tudnak, hogy a ker. heresis
ellen mindenfelől ellentmondások emelkednek. Ha a zsidók
közül oly nagy számmal csatlakoztak volna Krisztus evangéliumához, hogy elnyomták volna a pogánykeresztyéneket.
arról a zsidó elöljáróknak, kik Pálnál megfordultak, feltétlenül tudniok kellett volna.
A római keresztyének pogány keresztyénsége mellett
szól a Nero-féle keresztyén üldözés, melyet a zsidóüldözéstől
megkülönböztetőleg rendelt el a pogányokból alakult keresztyénség ellen s római Kelemennek levele, mely ugyan későbbi
időből való, de világosan bizonyít a pogánykeresztyénség
mellett.
Nem döntheti ezt meg sem Ambrosiaster későbbi időből
való ellenkező állítása, sein pedig az a feltevés, hogy az
apostolnak levele s későbben 2 évig tartó személyes közreműködése megváltoztatta volna a gyülekezetnek állapotát.
A felhozottak kellő mérlegelése alapján bizonyos, hogy
a római keresztyének zsidókból s pogányokból lettek Krisztus
híveivé; nagy túlsúlyban nem volt sem az egyik, sem a
másik rósz, de nagyobb számmal mégis a pogányker. iránynak kellett lennie, mert ezt követeli a levél kifejtett tartalma,
a figyelembe vehető tárgyi és személyi körülmények s viszonyok és végül Pál apostol levelének sajátos szerkezete.
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C) A levél célja.

Miként a gyülekezeti viszonyok értelmezésében, akként
természetesen az ezzel összefüggő kérdésben a levél céljának
meghatározásában is a legkülönbözőbb felfogásokkal találkozunk. Az apostolnak más leveleinél sokkal könnyebben
tájékozódhatunk, mert azok nem annyira elméletiek, több
tekintettel vannak a gyülekezeti viszonyokra s a gyülekezeteket is Pálnak működése alapján közelebbről ismerjük;
következtetéseink e részben tehát biztosabbak s világosabbak
lehetnek. Mivel ez a levél sok tudós előtt inkább tudományos
értekezésnek tűnik fel, mint levőinek, a mi különösen akkor
szembetűnő, hogy ha a 15. és 16. fej.-ket nem t a r t j u k hitelesnek, ez okból azt oly általános tartalmú taniratnak tekintik,
melyben az apostol a maga evangéliumi tanítását rendszeresen
kifejti, hogy ezzel a római keresztyéneket a maga részére
nyerje s ily módon segítséget találjon a nyugaton folytatandó
apostoli működéséhez. Ε nézettel találkozunk: Benecke, Reiche,
Tholuck, Olshausen, de Wette, Meyer, Huther s Godetnál, a
ki azt Pál dogmatikai és ethikai katekizmusának tekintette.
Ε nézetre a tudósokat egy felöl a levél nyugodt tárgyaló
hangja s szerves előadásban kifejtett jelentős eszméi, más
felöl az a téves felfogás vezette, hogy az olvasók, tisztán,
vagy nagy túlsúlyban pogánykeresztyének.
Minthogy azonban e levélben a páli tanítás teljes rendszerét hiába keressük, mert több nagyon fontos tan teljesen
hiányzik belőle, más meg csak érintve, vagy mint ismeretes
feltételezve fordul elő, annál fogva nyilván való e nézetnek
alaptalansága. Annál is inkább helyteleníthetjük, mert bizonyításunk szerint a levél olvasóinak egy jelentékeny része
zsidókeresztyén.
Ennek ellentéte aBaur-féle felfogás, a mely abból indul ki,
hogy Rómában egy ebionita zsidókeresztyénség a mellett, hogy
a körülmetélést és a törvény betöltését is követelte a pogánykeresztyénektől de némi enyhítéssel, a zsidókeresztyéneknek
theokratikus előjogokat követelt s ezzel veszélyeztette a páli
keresztyénséget. Az apostol szükségesnek találta, hogy ezen
előjogok ellen felszólaljon, a zsidók ábrándjait lerontsa s
ez okból a levélben polémiát folytat téves tanaik ellen. Ε
nézettel találkozunk már Ambrosiaster müveiben, Augustinusnál, kit az egész középkor követett, a reformátoroknál,
kiváltképen Melanchthonnál, a ki ezen alapon a loci theologicit
irta, de nem addig a szélsőségig hajtva, a hol az Baur felfogásában található. A tübingai iskolának követői bár alapjában
elfogadták Baurnak a római keresztyénekre vonatkozó elméletét, a levél céljában csak kisebb s nagyobb módosításokkal
követték mesteröket m. pl. Schwegler (systematikus apologiája
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a páli kereszt vénségnek a zsidó keresztyénség ellen) és Rouss.
Régebbi irók közül polemikus iratnak tekintette Eichhorn,
Schmidt, Flatt. A mennyiben az apostol az egyes tanoknak
kifojtésében zsidős nézetek és zsidós okoskodás ellen fordul, ugy
kétségtelennek kell vennünk, hogy van zsidókeresztyén és
zsidó ellenes éle s a mennyiben a gyülekezetben szép számmal lehettek zsidókeresztyének is% első pillanatra polemikusnak látszik s vehető a levél. Ámde ha összehasonlítjuk
az apostolnak polemikus irányú leveleivel, az azokban foglalt
támadásaival, élénk s tüzes vitatkozó modorával és stílusával,
lehetetlen ezt a levelet is a polemikus iratok közé számítani. Az egész levél céltévesztett, ha polémiát folytat oly
ellenféllel, a melylyel neki ez ideig dolga nem volt s a melyet
közelebbről nein ismer, mert semmi érintkezése nem volt
vele. A kinek az a célja, hogy Rómában segítséget találjon
a nyugaton folytatandó missiójához, annak nem lehet törekvése polémiát kezdeni. Ez a polémia csak azok szerint lehetséges, a kik nem véve figyelembe a levél tartalmát s szellemét, a római keresztyéneket zsidókeresztyéneknek, vagy tán
ebionita gondolkozásuaknak veszik, akiknek nézetei ellen
minden áron harcolnia s hatalmukat teljesen megtörnie kellett.
A polémia elfogadása esetén nem lehetne érteni azt a
dicséretet, a melylyel az apostol a rómaiaknak adózik az
egész világon elterjedt hitőkért (1, 8), az őszinte vágyakozást, hogy velők együtt erősödjék a hitben (1, 9 _ 1 2 ) s a
bizalmat, melylyel irántok viseltetik, hogy még levelét is
merészebben írja. mint a hogy kellene (15, 14, JR).
Csak a ki a levélnek ezen adatait figyelmen kivül h a g y j a
s a római kerésztyéneket. partikuláris ebionitáknak tekinti,
kereshet benne polémiát, mert rendes zsidó okoskodás mellett
is megáll az, a mit a törvényről s körülmetélésről tanít,
hogy t i. azok csak akkor használnak, ha a törvényt meg
is t a r t j á k az egyesek és a körülmetélés nemcsak üres külsőséget jo'.ent, hanem szimbolizálja a szívnek valóban létező
tisztaságát. A kegyelmi kiválasztás tanát (9. fej.) sem vethették el általában, mert nem volt írás ellenes.
Más magyarázók nem találva elég alapot a polémiának
igazolására, de mégis nagy többségbon levő zsidókeresztyénséget tételezve fol apologetikus, védő célzatot tulajdonítanak
a levélnek. Eszerint az apostol a kisebbségben lévő pogáuykeresztyénséget, a maga evangéliumi tanításának kifejtése által
meg akarja védeni. így Schwegler, Köstlin, Lipsius,1) régebben
Schott; személyi apologiát tételez fel von Hofftnann, a ki
egyébként az olvasókat pogánykeresztyéneknek tekinti.
Ezen felfogás mellett szól a levélnek nyugodt hangja s
*) Iloltzmarm féle Commcntár II. köt. 2 rész 75. oldal.
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azon kérdéseknek tárgyalása, melyekben a páli okoskodást
a zsidó támadások ellen, tényleg védenie kellett. Ám de
ezt a csekély érvet hatalmasan ellensúlyozzák, a római
keresztyéneknek páli gondolkozásáról mondottak.
Hasonló e felfogáshoz azoké, a kik a levél írásnak
profylalitikas
célt tulajdonítanak. Az apostol a keleten szerzett tapasztalásait, a melyek alapján a r r a a meggyőződésre
jutott, hogy a zsidókeresztyén álapostolok mindenütt konkolyt
hintenek a keresztyén gyülekezetekbe s pártos viszályt felidézvén veszélyeztetik a keresztyénség előre haladását, akarja
értékesíteni s az evangéliuma ellen felhozható zsidó ós zsidókeresztyén ellenvetéseket egyenként felemlíti, megvilágítja
s megcáfolja, hogy ekként olvasóit felvértezze és ezzel előre
óvja a netáni támadások ellen.
Ε fülfogásnak azért nincs alapja, mivel a levélben felhozott ellenvetések és zsidóskodó érvek már a gyülekezetben létező zsidókeresztyénekről tesznek tanúságot s így
előre óvásrö\ nem lehet többé szó! Ε felfogást találjuk Erasmusnál, Filippinél, Rükertnél, Tholuknál és Crednernél.
Végül lehet a levelet engesztelő,
békülékeny-irenicoconciliatorius célzatúnak vennünk, mely esetben az apostolnak az a célja, hogy a pogánykeresztyén és zsidókeresztyén
irányú híveket egymással kibékítse s ugy a keresztyén tanok,
mint erkölcsi tanítások s intések által a békében s szeretetben való további fejlődést biztosítsa. Ennek a nézetnek
hódol már Mangold1), a ki a római keresztyéneket nagyon
tekintélyes többségben zsidó keresztyén irányuaknak tartja
ugyan, de csak elenyésző számban szélső ebionitáknak. Szerinte célja lenne tanítása által a zsidókeresztyéneket a pogánykeresztyén missio részére megnyerni.
Tovább megy ennél Hilgenfeld, a ki fenntartja ugyan a
zsidókeresztyén többségnek létezését, de tagadja, hogy annak
kebelében túlzó és békülékeny pártárnyalatot lehetne megkülönböztetni, minélfogva a levél célját akként határozza
meg, hogy az apostol evangéliumának rendszeres kifejtése
által meg akarja győzni az előítéletes zsidókeresztyéneket
nézetének helyességéről é s kibékíteni a pogány keresztyénséggel. „A mikor tervbe vette hogy a zsidókeresztyén ősgyülekezetet (Jeruzsálem) egy nagy szeretet adomány által kiengeszteli a pogánykeresztyénséggel, ugyan abban az időben megkisérlette az akkori világvárosban a zsidó keresztyénség
patriciusi gondolkozását kiengesztelni az oly hirtelen elterjedt
és megerősödött pogánykeresztyén köznéppel ós a zsidókeresztyének ellenszenvét megszüntetni a törvénytől meg') Mangold: Der Römerbrief und die Anfänge der römischen Gemeinde
1866. Marburg. - 2 ik kiadás 1884.
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szabadított evangéliummal szemben." 1 ) Ugyan ezt vallja Píleiderer s Holsten, a ki még leghűségesebben ragaszkodik
nagy mesterének Baurnak felfogásához s végül Bleek1) is, a
ki azonban az engesztelő célzaton kivül még apologetikust
is vesz fel, annak dacára, hogy az olvasókat legnagyobb részt
pogány keresztyéneknek veszi.
Ide vehetjük B. YVeissnak3) felfogását is, a ki azonban
az engesztelő s békülékeny célzatot nem annyira a római keresztyének viszonyaival,mint inkább az ajtóstól személyi állapotával s eddig szerzett tapasztalataival igazolja. Az apostol nem
akarja, hogy a keleten uralkodó pártoskodás a rómaiak között
is elterjedjen s az evangelium tovább terjedését akadályozza,
ez okból ugy ir, hogy kimutassa a lehetőségét a két irány
egymás mellett való békés megélhetésének s az evangelium
érdekében való közreműködésének lehetőségét.
A mennyiben a levél tartalma, hangja, a tárgyalás iránya
s menete inkább a meggyőző okoskodás és a keresztyéneknek együttes közreműködése és békés élete mellett
bizonyít, mint támadás és erőszakoskodó fellépés mellett,
azért a cél ily meghatározása feltétlenül közelebb j á r az
igazsághoz, mint az előzők bármelyike.
Elfogadásra csak az t a r t h a t számot, a melyik abból az
alapból indul ki, hogy Rómában a pogánykeresztyének voltak
túlsúlyban s a zsidókeresztyének aggodalmait kellett eloszlatni
ós téves nézeteiket megcáfolni. A mennyiben pedig a pogánykeresztyének is hibásak voltak egy vagy más irányban s az
ellen is felszólal, nyilvánvaló, hogy a levélnek nem lehetett
célja, valamely pártnak szolgálása, hanem az obiecti vitásra
való törekvés.
Mellette szól a cél ily meghatározása mellett az is, hogy
mindegyik árnyalata figyelembe voszi a történeti viszonyokat
s nem keres a levélben csupán általános elvi, a gyakorlati
életre nem vonatkozó fejtegetéseket, hanem az egész levelet
a római keresztyének tükrének tekinti, a mely nem teljesen,
de mégis a valóságnak megfelelően mutatja viszonyaikat,
erényeiket s hibáikat, örömeiket s bánatukat, kétségeiket s
bizalmukat, erősségüket s gyengeségüket, egy szóval egész
szellemi s testi mivoltukat.
De kétségtelen előttem az is, hogy nem elég csupán a
római keresztyéneknek a levélből ismerhető viszonyait figyelembe venni, hanem s ebben feltétlenül igaza van Bernh.
Weissnak, tekintetbe kell vennünk Pálnak viszonyait is s
benne is keresnünk a levélírásnak — nevezhetjük subiectiv
') Hilgenfeld: Higt. Krit. Einleitung in d. n. Testament Leipzig 1875,
310. ol.
') Bleek Friedr.: Einleitung in d. η. Testament 1886. 543. oldal.
'j Β. Weiss Lehrbuch d. Einleitung in d. n. Testament. 235. oldal.
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— motívumait. Sőt mivel az iratot levőinek kell vennem s
a levélírásnak mindig vannak személyi motívumai, egyéni
erdekei s érzelmi okai, a minthogy a páli levelek telve vannak
subiectiv elemekkel s személyi indító okokkal, a molyeket
mindig nem is tudunk felfedni, ez okból ezeknek mellőzésével, a levél Írásának igazi célját tisztán s határozottan
meghatározni nem is lehet.
így keresve a megfejtés nyitját mindenek előtt látjuk,
hogy a római keresztyének között nem dal semmiféle pártoskodás, a mely a keresztyénség tovább fejlődését akadályozná. Vannak ugyan téves nézetek s felfogások az evangélium igazi értéke s jelentősége felöl; vannak nemzeti önhittségből s elbizakodottságból eredő balvélemónyek és hibák;
vannak a törvény, körülmetélés, bűn és szabadságra vonat
kozólag nemcsak különböző nézetek, hanem gyakorlati életbe
vágó esetek s végül vannak egyes kinövések a gyülekezeti,
társadalmi s állami életben, melyek esetleg a bomlásnak
csiráit foglalják magokban: ámde ezek kiforrott pártokat nem
állítanak egymással szembe, nem képeznek bölcsészeti, vagy
theologiai rendszereken alapuló veszedelmes iskolákat és
nem követnek keresztyénellenes erkölcsi elveket, hogy mind
ezek ellen támadólag fellépni, vagy a keresztyén világnézetet
védelmezni kellene. Az apostol oly gyülekezetnek irta levelét,
a mely esetlegesen alakult különböző eredetű keresztyénekből
s melynek ennélfogva egészen határozott egységes jellege
nem volt, mert nem alapította sem apostol, sem apostoli
tanítvány, vagy más kitűnő keresztyén tanító, a kinek tekintélye szerves egészszé alakította volna. Ugy kell képzelnünk
a római keresztyéneket, hogy nincs közös nagyobb szabású
gyülekező helyök, imaházuk (σιιαγοιγτ),
hanem egyes kiválóbbak házaiban gyűlnek össze istentiszteleteik megtartása
céljából.
De összetartja őket a Jézus Krisztusban való hit, a melyet
az apostol kitüntetőleí megdicsér s a felebaráti elnéző szeretet,
mely az ellentétek dacára még is lehetővé tette az evangéliumért való közös lelkesülésöket és közremöködósöket.
A zsidókeresztyéneknek fittogtatott előjogaik, a törvény,
körülmetélés s egyes szokásaik, a melyek megzavarhatták a
belső bekét annálfogva nem okozhattak bajt, mert az ezen
irányúak követői kisebbségben voltak, szervezkedésük tökéletlensége miatt ritkábban találkoztak s a súrlódásokra kevés
alkalmat szolgáltattak.
Ezt a római gyülekezetet akarja az apostol a maga
merész céljának megnyerni és segítségét megszerezni. Régóta
foglalkoztatja az a nagy s fontos elhatározás: átmenni a
nyugatra és hirdotni Krisztus evangéliumát a római világbirodalom nyugati részeiben. Eddig keleten működött; bejárta

A rómaiakhoz itt levél.

21

Kisázsia tartományait, Thraciát, Macodoniát, Acháját s mint
irja, eljutott lllyrikumig (mostani Dalmacia) és mindenütt
sikeresen hirdette az Ur evangéliumát. Galatiának gyülekezetei,
Efesus, Filippi, Thessalonika s Korinthus hirdették lelkes s
önfeláldozó apostoli munkásságának sikereit. Munkáját befejezve látta itt; prófétai szemo a nyugati vidékekre tekint s
Rómán a világvároson akad meg, a mely dicsőségével, nagyságával s hatalmával, vallástalanságával, erkölcstelenségével,
romlottságával, de egyúttal vallási türolmossegével elegendő
módon készítette elő a talajt az evangéliumi magvetésre,
a mely már az apostol oda érkezése előtt is megtörtént.
A ki a keletnek híres metropolisaiban is kiváló sikerrel
hirdette a megfeszített Krisztust, hogyan nem törekedett
volna a nyugat metropolisába?! Itt megvetni lábait s innen
átmenni a mesés hirű Spanyolországba az evangelium terjesztése céljából, oly törekvés, a mely méltó a nagy apostolhoz s oly kötelessóg, melyet a pogányok apostolának
Isten akaratából feltétlenül teljesítenie kell.
Át is mehetne könnyű szerrel Korinthnsból, a hol a
levélírás idején tartózkodik ; azonban még egy nagyon fontos
kötelessóg vár reá, a melynek végeztével fejezi be csak igazán
keleti munkásságát. Adományokat gyűjtött Macedóniában s
Achájában a jeruzsálemi keresztyének felsegítésére. Nagy
összeget gyüjthetott össze, mert személyesen akarta átadni
s ezzel is bizonyságot tenni, hogy a szélső túlzók vádaskodásai, mintha ő nem is lenno Krisztus apostola s nem a
megfeszített s feltámadott Krisztust hirdetné, alaptalan rágalom. Azonkívül bizonyosan hálákat is akart adni a szent
városban az Istennek az ő nagy kegyelmeórt, molylyel segítotte,
hogy egymaga többet tett, mint a többi apostolok együtt
véve ós végül segítségét akarta kérni nagy vállalkozásához.
Addig is tehát, míg Rómába juthat, levelet ir ezzel is
előkészíteni akarván működését.
IIa előkészítés a célja, ha alapot akar teremteni, a melyre
építeni szándékszik, ha hátvédet s erőforrást kores a római
keresztyének között, hogy Spanyolországban sikerrel működhessék nem érhette azt el polémiával, vagy az ellentétes
nézeteknek támadó s erőteljes visszautasításával, hanem evangéliumi tanításának olyan kifejtésével, a inelylyel meggyőznie
s a maga részére nyernie lehetett őket. A keleten szerzett
tapasztalatai elég bizonyságot nyújtottak neki arra, hogy
lássa, mily veszedelem rejlik a keresztyének pártoskodásában
s egymás ellen való harcában. Rómában s a meghódítandó
u j területen el kellett azt kerülnie s mivel előtte sonki sem
járt ott, könnyen tehette. Mivel azonban a római ker.-ek között
különböző vélemények voltak az evangelium tartalmára vonatkozólag és eltérő szokások az erkölcsi élet, terén, ez okból
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ezekre való figyelemmel kellett tárgyát választania s őket
a különböző felfogásokból kiemelnie s a keresztyén tanban
levő egységesítő elvhez vezetnie. A magaslat, melyre felemeli: az evangelium isteni hatalma, a mely egyedül képes
az üdvözités feltételét,
az igazságosságot
megszerezni
a
bűnös embernek.
Ε magaslatról tekint le az emberiség
történetébe s látja a bűnösségét; belemélyed az ember lelkébe
keresi s megtalálja okát az ember bűnbeesésében, gyengeségében s a törvényben ; azután kifejti, mikép adja az isteni
kegyelem az igazságosságot s mikép biztosítja az üdvről már
e földön a szentlélek adományozása által; majd a jövőbe
tekint s megrajzolja az evangelium elterjedésének módját s
végül lefesti a keresztyén életnek képét.
íme a ki hadakozáshoz, s vitatkozáshoz szokott, leteszi
harci fegyverét, megtagadja önmagát s keresi a békés egyetértésre vezető eszközöket; a ki eddig az ellentétek között
mozogva kiélesítette a különbségeket a zsidókeresztyén és
pogánykeresztyén felfogás között, hogy annál élesebben kitüntethesse az igazság határvonalait, az most az ellentétes felfogások s tanok között keresi az összekötő kapcsokat, az
egységesítő elvet s a lelkeket egymáshoz közelhozó keresztyén
elnézést s a ki eddig evangeliumi tanítását a szükség szerint
szétaprózva és minden rendszer nélkül közölte, az most egy
rendszerbe próbálja feldolgozni a keresztyénség egy-két
alapvető elvét.
Hogy a rómaikat a maga evangeliumi működésének
megnyerje, megismerteti őket az evangéliumával; ámde ezen
ismertetés oly nagyszerűvé lesz, hogy elfelejtjük, miszerint
az csak eszköz egy más cél érdekében és önálló célnak
tekintjük.
S minthogy az apostolnak rossz sejtelmei vannak (15, 31)
s aggódik, hogy vájjon terve sikerül-e, nem lehetetlen Weissnak az a feltevése, hogy az apostol ezen iratát testamentomnak szánta a római s általában az összes keresztyéneknek.')
Ennek az egységre törekvésnek tulajdonítható, hogy
Otto a levélben polemikus apologetikus s mindennemű hypothesisnek megfelelő elemeket talál.
Figyelembe veendő az apostolnak kora is. Körülbelül
50 éves lehetett a levél írása idején; különben is beteges
teste már e korban nyugodtabbá s megfontoltabbá tehette.
Jelleme tehát már teljesen kiforrott egyéniség, a ki a mult
tapasztalásain okulva, de még erőt. érezve további munkára
oly alapot akar vetni Rómában a világvárosban az evangelium
terjesztésére s a kerosztyén egyház épületének felépítésére,
a moly egyesíti s nom elválasztja, megszeretteti s nem
') B. Weiss f. i. m ű v e 237. oldal.
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elidegeníti az egymáshoz tartozó s egymásra utalt Krisztusban hívőket. Felfogásban a hit által való megigazulás, cselekvésben pedig a szeretet az az egységesítő erő, a mely a
legkülönbözőbb elemeket egy test tagjaivá teszi; „mert miképen egy testben sok tagjaink vannak, minden tagnak
pedig nem egy munkája van : azonképen sokan egy test
vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig mindnyájan egymásnak tagjai vagyunk." (12, 4 _ t ).
Mayer Endre.

Az egyháztörténelmi tudomány újabb haladása*).
Minthogy ο nagy munkának néhai W,irga Lajostól
megirt részleteiben az előzetes határozatok szerint nem volt
szabad érvényesítni a tudományos kutatásoknak újabb, a
m ö keletkezése óta megállapított vívmányait és csupán a
már megírásakor is hibásaknak tekinthető állítások kijavítására kellett szorítkoznia az átnózőnek: tekintettel a tudománynak megakaszthatatlanu! előbbre törő fejlődésére, az is
határozatba ment egyúttal, hogy „az egész munkához függelékül adandó annak a fejlődésnek a rajza, amely az
egyháztörténelmi ismeretek terén a mű első kiadása óta
észlelhető, de csupán leglényegesebb mozzanataiban." Az a
hivatás vár tehát erre a fejezetre, hogy amit a legélénkebb
vágyakozás mellett sem lehetett az egyes részleteknél elvégezni, velo pótoltassék, habár itt is csak a főbb vonásaiban.
Belébocsátkozva immár az ezt célozó tárgyalásba, minden
előtt az bir fontossággal a magyar íróra és olvasóra, hogy
azt a haladást vegye szemügyre, ami a magyar P r o t e s t a n tismus történetében tapasztalható a 19. század nyolcvanas
éveinek elejétől fogva. Ám ha teljesen jogosult eljárás ez
már csak hazai szempontból is, épen olyan jogosult általános
szempontból, mert ezen a téren aránylag sokkal nagyobb a
haladás, mint az egyetemes egyháztörténet torén, bármily
csodálatosnak és meglepőnek tűnjék is ez fel némelyok előtt.
Egészen nagyarányú lendületnek indult azóta a magyar
Protestantismus története, s inig Révész Imrének, a magyar
egyházi irodalom ez akkori nagy alakjának ily irányú mun*) Néhai Warga Lajosnak „A keresztyén egyház történelme" című nagy
munkájából (Uj kiadás 3 k. 1 9 0 5 - 1 0 0 8 . ) közöljük e fejezetet, m e l y a munka
áínéz6jének és kiegészítőjének, Zoványi Jenőnek a tollából a könyv Függelékéül nyomatott volt ki, de amelyet Caivinról szóló részlete miatt egészben
kimetszetett a könyvből kiadója: a tiszáninneni ref. egyházknrülel.
Azért (ártottuk szükségesnek e részlet közlését, hogy Szaklapunk olvasói
egész terjedelmében láthassák maguk előtt azt a tanulmányt, a mely miatt
szerzője ma törvényes eljárás alatt áll. Minthogy ez a kérdés nemcsak
Zoványinak, n e m is csak a sárospataki theologiának vagy a tiszáninneni
ref. egyházkerületnek, hanem az egész protestáns tudományos világnak kérdése,
ezért e cikk közlésével szolgálatot kívánunk tenni a közérdeknek és a kölcsönös
megértésnek.
Szerkesztőség.
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kássága versenytárs nélkül magaslott ki a maga korában :
addig azok, akik már az 5 idejében megkezdették működésüket, egyesülve az azóta egymásután előlépett újabb ós
újabb munkásokkal, az ő halálát követő negyedszázad folyamán oly nagy eredményt értek el egyfelől a régi adatok ós
állitások tisztázásában, másfelől új adatok ós felfogások
napfényre hozatalában, hogy egészen megváltozottiiak mondható a magyar egyháztörténelmi és a protestáns irodalomtörténeti ismeretek összképe*).
Nagyot változott ismereteinkben mindjárt a reformáció
kifejlésének számos mozzanata, úgy a mohácsi vész előtti
időből, mint az azutáni évtizedekből, még pedig nemcsak
protestáns, hanem katholikus íróknak is a munkássága
folytán. Sok lóvos és helytelon vélemény és állítás tűnt le
a tudomány színteréről, amit eddig kedvvel hirdettek még a
legkiválóbb történetírók is. Egyúttal a reformáció némely
nevesebb szereplőjének az életfolyamata sem annyira halvány
és elmosódó vonásokban áll előttünk ma, mint régebben,
habár magától érthetőieg sok fáradozás és talán jóval több
szerencse kell ínég hozzá, hogy csak meglehetős hűséggel
is megrajzolhassuk egynémelyikök munkásságának a képét.
Hasonlíthatatlanul tisztultabb ismereteink vannak immár
a magyarországi protestáns felekezetek különválásának egyes
eseményeiről s a velők kapcsolatos irodalmi és tanfejlődési
mozzanatokról, valamint elterjedésök szinteréről és szűkebbre
szorulásukról, avagy szélesebb körre jutásukról. Egyházalkotmányi szervezkedésüknek legjelentékenyebb körülményei, kivált egyetemesen jellemző sajátságai szintén meglehetős
hűséggel állanak a mai tudós olőtt, szervezett hatóságaik
kifejlődése ós a körülötte kezdetben és időnként felmerült
nehézségek és akadályok jóformán ismeretesekké vállak
újabban. Általában véve kellő gonddal és megfelelő sikerrel
végzett tanulmányozásnak a tárgya az egyház belső története,
és nagyrószben felülhaladta történetírásunk azt a fokot,
amelyen a protestáns egyháznak csak az államhoz való
viszonya, és a katholikusoktól szenvedett iildöztotóse és
elnyomatása szolgáltatta számára az anyagot, annyira, hogy
a mai történetíró azt is ineg meri már írni, hogy a protestánsok hasonlóképen visszaadták a kölcsönt alkalomadtán.
Ez különben már a történetírói pártatlanságnak f'és
annak az emelkedettebb gondolkozásnak is eredménye, moly
*) Az ily irányban munkálkodók sorából a 42. cikkben még n e m emiiteltek közül kitűntek jeles irói képességeikkel: Horváth Cyrill, Dézsi Lajos,
Payr Sándor, Kovács Sándor, Pokoly József, Rácz Kálmán; szorgalmasan
dolgozik még Barcsa János és Földváry László. Alkalmilag megemlíthető,
hogy az egyházi irodalom többi ágában meg különö-en Erőss Lajos, Raffay
Sándor, Stromp László é i Szabó Aladár szerzett azóta hírnevet.
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nagy részben túl van immár azon a régebbi mohos állásponton is, hogy azokat a történelmi alakokat, akik elégedetlenek voltak a fenforgó viszonyokkal, — akik megfélemlithetetlonül küzdöttek a hatalomnak oly gyakran ismétlődő,
talán soha meg nem szűnő viszzaélései ellen, — akik még
külső és belső nyugalmuk feláldozásával, erkölcsi és anyagi
érdekeik félretolásával is nyíltan merték hangoztatni a
megismert igazságot s a magok meggyőződését, — akik nem
az elvileg ostromolt tekintély-elv gyakorlati kisajátításában
az egyetértést hangoztató meghunyászkodásban, a békesség
leple alá bujtatott tespedésben keresték a Protestantismus
szellemét és találták meg hivatását: izgágáknak és férkőzhetetleneknek, rendbontóknak és gyűlölködést szítóknak, az
érdéin és kegyelet meggázolására törőknek stb. tekintsük s
jogosultnak és helyeslendőnok tartsuk az ellenök csak kivételesen nem gyakorolt és sokszor eltiprásukat célozó zsarnokoskodást, véleményük szabadságának és nyilvánítását
illető joguknak a féltett önérdek és hatalmi téboly minden
elképzelhető fegyverével való megsemmisítését. Az igazi
protestáns szellemű történetírás a protestantismus kebelében
is pápás jellegűeknek tekinti a hagyomány és tekintély
cultusát, s maradiságnak az értök való, olykor fanatikus
harcot, amivel szemben az örök haladás és szakadatlan
fejlődés munkálását tartja a reformáció céljának és az „ecclesia semper reformari debet" elvénél fogva a legtágabb tért
kívánva juttatni az egyéniség érvényesülésének, ebből a
szempontból tárgyalja akár a régmúltnak, akár a közelmúltnak idevágó jelenségeit és eseményeit. A hivatalos egyház
a mai történetírónál, amint jobbára Wargánál is, egyáltalában
nem valami érinthetetlen szentség, hanem épen ellenkezőleg
a legméltóbb kritika tárgya, mint amely ismételten útjába
került a. haladásnak, az igazságnak és szabadságnak, és
ezeknek az ellenségeinél látja minduntalan azt a követelést,
hogy rajta kívül vagy épen ellenére ne nyilvánulhasson az
egyházi ós vallásos életnek semmiféle jelensége.
Természetes ebből folyólag, hogy az ilyen történetírás
meleg részvéttel és igaz rokonszenvvel fordul az intrikák
által megbuktatott hitvalló Dávid Ferenc és Egri Lukács,
valamint a calvini fanatismus áldozatául esett vértanú, Alvinczi
György felé, — szinto érthetetlennek talá'ja azt a végletekig
menő üldözést, amit ki kellett állania jogos elvéért és a
püspöki hatalmaskodás elleni kikeléséért a maradandó érdemű
Szilvásujfalvi Imrének, — megbotránkozással fordul el a
szombatosokkal szemben gyakorolt szégyenletes, vérlázító
eljárástól és hatalmi visszaélésnek tekinti az unitáriusokon
való erőszakoskodást, — teljes méltánylással adózik Tolnai
Dali Jánosnak, a honabeli kortársait évtizedekkel megelőző,
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nagy szellemű, önzetlen és még magára hagyatva is kitartóan küzdő, nemes bajnoknak, — fájdalommal áll meg a
még nemrégiben is férközhetetetlonnek nyilvánított Apáczai
Cseri János szenvedő alakjánál és a kegyelet soha el nem
égő fáklyájával vet fényt kora sírjából kitörő nagy emlékére,
— kellő elégtételt ad a meggyőződésükért hivatalos eljárás
alá vett és durva elbánásban részesített coccejanus és cartesianus tanároknak, — s bármennyi hibát talál is az ifj.
Csécsi János dolgaiban, azt az egyet semmiesetre se róvja
meg benne, hogy a Roell követője volt, egyebekben pedig
enyhítő körülményül tudja be neki a kollégiumi kormányzat
rettenetes gyarlóságait, és hogy függetlenné akarta volna
tenni tőlök a kollégiumot,— kulturális fejlődésünk legkiválóbb
alakjai közé sorozza a nyomdászszá lett theologust, Tótfalusi Kis Miklóst, akit világhírűvé tett volt művészete, de
méltó panaszok közt fejezte be személyes irigykedéstől és
hatalmi gőgtől megkeserített életét, — nem mer pálczát
törni az alapos képzettségű, úttörő munkásságú Huszti András
felett, akit inkább magánérdekek és a confessionális reactio
üldözöttjének lát, mint végső kényszerűségből tett téves
lépések és szomorú sorsa közben kifejlődött gyarlóságok
áldozatának, és moghajtja végül zászlaját az erős lelkű,
szédítő tudású, önfeláldozó Sinai Miklós előtt, s az akkori
viszonyok tekintetbe vételével indokoltnak és mindenesetre
jogában állónak találja állásfoglalását, ínég ha esetleg nem
is osztozik nézetében. És elismeri mindenikről a feltétlen
egyéni tisztességet, sőt a legtöbbnél az átlagosnál magasabb
rendű erkölcsiségnek megfelelő életet, amit nem mindig talál
meg a világ szerint nagyoknál, és a szűk látkörű kortársak
felmagasztaitjainál. És ha emezeknek a diadalmas ügyében
gyönyörködnek is talán a pogány istenek: velők szemben
Catóhoz csatlakozik a modern történetírás ós hervadhatatlan
koszorút fon az igazságért elbukottak halántékára.
Változott az elfogulatlan újabb történetírás véleménye
a reformátorok nagyságának mértékéről is, úgy önmagukban
véve, mint egymáshoz viszonyítva őket. Luthernek és Zvvinglinek majd Melanchtonnak a négyszázados születési emlékünnepe egy egész irodalmat hozott létre a reformáció korának történetéről, mely sok olyan mozzanatot tárt fel, ami
addig jó részben el volt rejtve a köztudat elől. Ennek az
alapján minden előtt megállapítható, hogy az ebben a könyvben is legnagyobb reformátorként dicsőitett Calvin még nem
is tekinthető a szó szokott értelmében vett reformátornak.
Mert hiszen hol lejtett ő ki refortnátori működést? Sehol!
Egészen készre ment Genfbe s ottani működése nem is volt
egyéb szervezésnél ős rendezésnél. De még a reformátor
névre máskiilönbon is alig szolgálhat rá, aki nem több egy-
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felől mint közvetítő, másfelől mint eklektikus. Ennél valamivel
magasabb jelentőségű munkásságnak kell egy nagy reformátor
fogalmához fűződnie. A reformátor egy új világot teremt, az
előbbivel ellentétben állót, de feltétlenül jobbat és különbet
a réginél; szembeszáll egy egész társadalomnak a hivatalos,
de romlott közfelfogásával ós ha bárha épen kora forrongó ós
lappangó vágyakozásának ad hangot a legtöbbször, harcra
keltével mégis ellene tör a fennálló rendnek és uralkodó
szellemnek. Ha Calvin akart is vagy tett is Genfben valami
ilyesfélét, az csak igen szűk k ö r t : egy várost vagy egy
cantont ölelt fel és nein is az előhaladás, hanem a visszafejlődés érdekét munkálta, mert első sorban a zwinglianismus
ellen volt intézve. Ennek a hivei voltak ott ugyanis az ο
állandó és később a vallás mezejéről más térre is átcsapó
ellenfelei, akiket később libertinus nóv alá foglalt az elfogultság tévedése s tisztán ez szülte a veszett híröket is. Tönkretevésök nem volt igazi reformátori munkásság, bármily fontos
is lett következményeiben a Zwingli irányának háttérbe
szorulása.
Igenis, Luther volt „világ reformátor", nem pedig —
mint e könyv illető helyén elő van adva — Calvin. A Luther
munkássága nélkül Calvin valószínűleg sohasem gondolt
volna az egyház javítására, annyival inkább nem, mert hiszen
nem is volt meg benne az az önfejáldozó bátorság, ami
jellemző vonása egy reformátornak. Ο kétszer is elmenekült
Párisból, mit egyébiránt a közönséges józanész szerint nem
is tett helytelenül, de minő eszményi magaslaton áll hozzá
képest az a Luther, aki akkor is elment volna Wormsba,
ha „annyi ördög lett volna benne, mint amennyi cserép a
háztetőkön' ós akit csak erőszakkal lehetett elragadni az
akkori időben annyira rettenetes birodalmi számkivetés következményei elől! Ez volt a most már általános vélekedés
szerint megközelíthetetlen nagyságú alakja a reformáció történetének, az, aki társak nélkül, egymaga, nem bízhatva
előlegesen semmi hatalom ós befolyás pártfogásában, kitéve
magát akár a rögtöni elnyomatásnak, akár egy végzetes
üldöztetésnek, oda merte kiáltani egy egész világ vele szemben álló minden hatalmának, hogy „ne tovább!" És feltéve,
hogy a külső siker is mérvadója az egyéni nagyságnak, hát lehet-e nagyobb siker az övénél, aki magával
ragadta a korabeli művelt világ nagy részét ? Az a körülmény, hogy később különféle viszonyok hatása alatt sokfelé
helyet adott az ő iránya a Calvin-fólónek, nem vesz el semmit az ő csodálatos nagyságából, mert hiszen nem is akart
ő egy minden további haladást elzáró gát, egy végső határkő
lenni; és az szintén egyenesen az ő munkásságának érdeme,
hogy fej'iődósro képes volt a reformáció.
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A fejlődés útján egy állomást képezett a Calvin-féle
alakzat is, melyet azonban az ő csekélyebb lelkülete már a
végsőnek akart tekintetni, pedig nem volt több, mint közvetítője a Luther-féle conservativabb ós a tőle hamar eltávolodott Zwingli-fóle radicalisabb iránynak. A közvetítő irányok,
mint az ellentétek kibékülései, mindig népszerűek szoktak
lenni és ebben keresendő a fő oka annak, hogy bár módosított alakban, annyira elterjedt a Calvin iránya, nemcsak
saját hatása alatt, hanem még e közvetítésében egyetértő
társának, Melanchtonnak az útján is. Mint a közvetítők általában, Calvin sem volt teremtő lélek, alkotó tehetség. Csupán
eklektikus. Rendszerének jellemző sajátságai mind máshonnan
vannak kölcsönözve: praedestinatió-tana Augustinustól, illetőleg Pál apostoltól, úrvacsora! tana Durandus Vilmostól és
Wessel Jánostól, presbyteri egyházkormányzata Bucertől,
illetőleg a straszburgi egyháztól, szertartási radicalismusa
pedig Zwinglitől.
Mindez természetszerűleg rovására esik nagyságának,
de még hátrányosabb befolyást gyakorol a pártatlan történetírás ítéletére egyházi fegyelmének hirhedt eredménye: a
genfi rémuralom. Egyáltalában nem ellenségeinek rágalma
hanem hiteles adatok nyomán protestáns történetíróktól is
elfogadott tény, hogy szörnyű kegyetlenségek egész sorában
nyilatkozott meg Calvinnak a legvadabb türelmetlenséggé
fajult erkölcsi szigora. És ezt már ma hiába mentegetnők a
korszellemmel, mert hiszen ugyanabban a korszellemben ólt
Melanchton is, ugyanabban ólt Zwingli is, ugyanabban maga
Luther is ós még igen-igen sokan, akiknek omlókén nem
ejtett foltot egyetlen ellenfelök kivégzésének értelmi szerzősége sem.
Ugyancsak a reformáció történetére vonatkozó nagyarányú búvárlatok változtattak bizonyos tekintetben a Luther
és Zwingli munkálkodása közti viszony felfogásán. Ma már
túlhaladott álláspont, hogy Zwingli hamarabb lépett volna
fel reformátorként Luthernél. Erasmusi szellemben igenis
kifejezést adogatott hosszabb időn át a maga humanista —
biblikus meggyőződésének, mint annyi más, de csak a Luther
iratainak hatása alatt fejlődött ki a határozott reformáció
bajnokává. Szabadabb szelleme ós következetesebb gondolkozása pár óv alatt aztán tovább vitte a lutheri álláspontnál
úgy az úrvacsorája tana, mint a szertartások egyszerűsítése
tekintetében, amelyek felől nagyjában egyetértett az eddig
túlságosan kárhoztatott, de mostanában több tekintetben
tisztázott Karlstadttal. Ujabban, a Zwingli hatásának tanulmányozása közben fordúlt némi figyelem arra az érdekes
körülményre is, hogy Magyarországon kivfll Koleti-Frizország
volt az egyetlen, mely az egy vidéken tömörült svájci és
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délnémet zwinglianusoktól messze távolban nagyobb tömegben
tudta felmutatni követőiket, amint nyilvánvalóvá teszi az
ottani lelkészek 1528-iki hitvallása.
A Protestantismus kezdő korszaka mellett legnagyobb
mértékben a keresztyénség kezdő korszakáról gyarapodtak
a most múlt évtizedek alatt az egyháztörténelmi ismeretek,
de természetes, hogy mig amott csak évtizedeket, emitt
évszázadokat kell a kezdő korszak forgalma alá venni. Az
ujabb kutatások rendkívül sok kérdésnek a tisztázására
adtak alkalmat, és az ebből az időből való történeti anyag,
kivált az irodalomra vonatkozó oly nagy mértékű gyarapodásnak örvend, hogy az első bárom századot illető eseményeket az anyagnak egészen más, sokkal inkább részletekbe
menő boosztásával szokták újabban tárgyalni, mint három
évtizeddel ezelőtt s igy a kezünk közt levő műben is. Ez a
részletezőbb felosztás kiterjed úgy a belső fejlődésre, mint
a külső viszonyokra és természetesen együtt j á r vele, hogy
az előbb ismertnél sokkal világosabb képét nyújtja annak
a kornak.
A felosztás különben jóformán elavúltnak mondható
egészben véve is ennél a műnél. Ma már Nagy-Konstantinnak
az uralkodását nem tokintik olyan nagyfontosságú elhatároló
vonalnak, mint régebben, amikor kettes vagy hármas felosztásban szerepeltették a reformáció előtti egyháztörténetben,
holott a korát megelőző időről eddig ismert csekély anyag
felette aránytalanná is tette az igy nyert első korszakot.
Úgyszintén a Nagy Károly császárrá létét se tartják oly
döntő fontosságú egyháztörténelmi tényezőnek, hogy korszakot kezdjen és végezzen. Némelyek a Pippin-féle ajándékozást, mely egybeesett a katholikus egyház térítési
működéséből egy óriási jelentőségű actiónak : a Bonifatiusénak
a bevégződésével és némileg a keleti és nyugati egyház
egymástól való elidegenedésével, sokkal jelentékenyebbnek
és inkább korszakalkotónak tüntetik fel, mig mások a Nagy
Gergely korával, mint a római birodalombeli pogányság teljes
eltűnésével egyidejű és a pápát hivatalosan az összes papok
fölé emelő időszakkal szeretnek korszakot befejezni és újat
kezdeni. Van még más, kevésbbé jelentékeny felfogás is, sőt
akad olyan is, amely az egész egyháztörténelem kettős
felosztásában nem a reformáció tényét veszi korszakot alkotónak, hanem a hozzá bevezetésül szolgáló humanismus
felvirágzási korát: a 15. század közepe táját.
Ez a felfogás azonban nem bir érvényre jutni s a
reformációtól még eddig nem sikerült elvitatni az őt ebben
az irányban is méltán megillető helyet. Az azóta lefolyt
majdnem négy század beosztásában viszont ma már még a
német irók egynémelyikénél sincs oly nagy jelentőséggel
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felruházva a westfaliai békekötés, mint régebben, jóllehet a
német íróktól nem lehet rossz néven venni, ha ezt a magok
történetében igazán nagyszabású eseményt némi önzéssel az
egész protestantismus történetére nézve korszakalkotónak
igyekeznek feltolni, holott még a németek közül is az osztrák
örökös tartományokban lakóknak és a svájciaknak az egyházi
viszonyaira épen nem birt befolyással. Az ezen könyv folyamán
s másutt is, de csak elvétve korszakok elhatárolójául fölvett
bécsi congressus pedig teljesen kimaradt újabban még a
csekélyebb terjedelmű egyháztörténeti időszakocskák határkövei közül is, ami egészen helyesen történt, mert hiszen
kétségtelenül megállapítható, hogy nem is válik be ilyennek
sehogysem.
A reformáció óta lefolyt nevezetes korszak eseményeinek
tudományos felosztása közben érvényesülő többféle újabb
felfogás közül valószínűleg az hatol leginkább a kérdés
mélyére, amely egy kettős felosztásban az ellenreformáció
küzdelmeinek részben győzelemmel, részben visszaveretéssel
végződő háttérbe szorulásáig és a nagy hitviták utáni vallási
kimerültség közben megindúlt felvilágosodás korának küszöbéig terjeszti ki az első korszakot. Ez tehát nem évhez
kötött pontossággal megállapítható időben, hanem hozzávetőleg a 17. század utólsóelőtti évtizedében fejezi be az egyiket
illetőleg nyitja meg a másikat. Az ellenreformációnak franciaországi 1685-iki és magyarországi 1687-iki diadala egyfelől,
angolországi 1689-iki teljes bukása másfelöl, a harcok zaja
után végre csendet teremtett részben a protestáns, részben
a kathoiikus egyháznak a másik fél hatalmába való teljes
kiszolgáltatása árán. A protestáns államokban a Protestantismus hatalma, a kathoiikus államokban a katholicismus
hatalma ekkor j u t o t t a legmagasabb fokáig. De már megelőzőleg megindúlt egy áramlat, mely az egyik félnek eme
külső győzelme s a másiknak az elnyomása ellenében jogot
követelt az egyén vallásának, jogot az uralkodó vallással
szemben is, de jogot a saját egyházának hivatalos vallásával
szemben is. Cartesiusnak, Spinozának, a deismusnak a szelleme fejlődött itt tovább és terjedt el részben Bayle Péternek
a hatása alatt mind szélesebb körökre. Ez a protestantismus
lényegét: a lelkiismeret és gondolkozás szabadságát érvényre
juttatni kívánó törekvés erős támaszt nyert az első korszak
végén abban, hogy a nagy választófejedelem hivatalosan
proclamálta a vallási türelmességet és Németalföld némely
reactionarius törekvések egyidejű leküzdésével továbbra is
hazája maradt egy csomó különféle vallásfelekezetnek ós
vallási iránynak
Ami már most az egyes részletekre vonatkozó előhaladását illeti e tudománynak, ennek ismertetésében természe-
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tesen nem lehetséges minden jelentéktelen aprólékosságot
felsorolni,kivált mikor „csupán leglényegesebb mozzanataiban"
kell az idevágó ismereteknek átlag negyedszázados gyarapodását méltatni.
Meg kell azonban mindenesetre említeni, még pedig az
idői sorrend szem előtt tartásával, hogy a zsidósághoz térteknek a bibliában „istenfélők" néven előforduló csoportjába
tartozókat tévesen mondották ezelőtt „kapu proselytáinak"
(I. k. 38. 1.). Meg kell azt is, hogy az „Apostoli atyák"
(I. k. 104. 1) szellemi termékei közé tartozó művekhez oda
kell még sorozni a roppant értékű Didachét, azaz a „Tizenk é t apostol tanítását", a „hamis feliratú művekhez" (I. k.
120. 1.) pedig főképen a Péter apostol neve a!á jutott iratok
közül szintén újabban felfedezetteket, p. o. az állítólagos
prédikációját, vándorlásait, evangéliumát és apokalypsisét,
melyek 1892-től kezdve többször közzé is tétettek.
Igen érdekes az ősi katholicismus kialakulása felől
újabban majdnem egyetemesen elfogadott Ritschl-féie nézet,
mely eltérőleg az eddig annyira elterjedt Baur-félétől, nem a
pogánykeresztyénség és zsidó-keresztyénség közti közvetítés
eredményének gondolja a katholicismust,, hanem egyedül az
előbbiből tovább fejlődött iránynak. Az ujabb kutatások
egyre jobban megerősítik ezt a nézetet, mivel a zsidó-keresztyénség sokkal csekélyebb befolyásának és elterjedettségűnek
mutatkozik, semhogy rá lett volna utalva a vele való pactumra a pogány-keresztyénség.
A ζ egyetemek fejlődés-történetében, ma már meg van
állapítva, hogy nem „universitates literarum" voltak eleinte,
hanem „universitates inagistrorum et scholarium" és hogy
később nem „az egyetemek" oszlottak nemzetiség szerint
több testületre, hanem csak a tanulók, viszont a tanárok
fakultásokká kezdettek különválni (I. k. 380—381. 1.).
A humanismus úttörői közül ujabban alapos tanulmányokon nyugvó okadatolással ki szokták hagyni az ilyenül
eddig rendszerint emlegetett Dantét (I. k. 512. 1.).
Bizonyos aztán, hogy a cseh testvérek nevezetes
felekezete nem a taboriták között alakult, hanem a husziták
másik csoportjában, az utraquistákéban (I. k. 539-540. 1.).
Ellenben meg van ingatva a hitele annak az elbeszélésnek,
mely ebben a könyvben is okául van adva a német egyetemi
hallgatók Prágából Lipcsébe való távozásának (I. k. 533. 1.).
Ma már nem bizonyos felőle a történetírás, hogy miért történt
ez, csak annyi tudható, hogy nemzetiségi jellegű indokból.
A Luther éietébőí nagyfontosságú az az újabb adat,
hogy 1509-nek valószínűleg őszétől Erfurtban tartózkodott,
ahol talán szintén foglalkozott egyetemi tanítással, de az
meg kétségtelen, hogy a rendjében kitört viszály miatt kellett
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odamennie, és résztvennie a béketárgyalásokban, míg az
1511 —1512-iki télen (nem pedig 1510 ben) ugyanebben az
ügyben volt kénytelen megtennie római útját is, honnan
aztán egyenesen Wittenbergbe tért vissza (II. k. 12—13. 1.).
A Calvin életéből pedig azt fontos tudni, hogy nemcsak
a wormsi ós regensburgi colloquiumokon volt jelen, hanem
a megelőző hagenauin is ós pedig nem Strassburg, hanem
Lüneburg részéről, és nem Wormsban ismerkedett meg
Melanchthonnal személyesen, hanem már az 1539-iki u. n.
frankfurti halasztást létrehozó értekezleten Majna Frankfurtban (II. k. 125. 1.). Az úrvacsora felől vele ezidőben egyetértésre jutott Melanchtonnak az életéből viszont érdekes
az, hogy kétszer állott azon a ponton, hogy visszatérjen a
pápás egyházba: az 1530-iki augsburgi gyűlés alkalmával
és a tridenti zsinat második ülésszakára való elindulásakor.
Az az állítás, hogy „a helvét hitvallás a legáltalánosabb
tekintélyre emelkedett" (II. k. 136. 1.), csupán abban az értelmezésben felel meg a valóságnak, hogy mindenütt a kellő
elismeréssel és méltánylással nyilatkoztak róla, de symbolumi
érvényre a svájciakon kivül mindössze a magyar és újabban
az osztrák reformátusoknál tett szert. A legszélesebb körbon
elterjedt református hitvallás épen ennélfogva nem is ez,
mint sokan gondolják, hanem a westminsteri. Mindamellett
terjedelmesebb tárgyalást érdemel öt sornál még a legkevésbbé confessionális gondolkozású történetírótól is.
Nagyobb jelentőséget tulajdonít az újabb történetírás a
Comenius Arnos János egyéniségének és munkásságának,
mint még e könyv irója tulajdonított neki, aki teljesen
mellőzé az egyetemes egyháztörténet keretében, habár szelleme jókora befolyást gyakorolt a protestantismus belső fejlődésére.
Az az aránylag beható tárgyalás, mely Coccejusról és
irányáról szól (II. k. 749—750 1.), jórészt csak abban szorúl
kiegészítésre, hogy Coccejusnak előadott elvei voltakópen
felújítói a reformáció alaki alapelvének, melyet időközben
elhomályosított és elnyomott a protestáns scliolasticismus.
Kijavítást igényel benne most már az is, hogy Coccejus „tette
le az úgynevezett frigytheologia alapját ; ', mert nem ő volt
az első frigytheologus, hanem Bullinger, aki után egy egész
sor tudós fogadta el a frigy eszméjét, de Coccejus fejtette
ki aztán a legrészletesebben és legalaposabban.
A pietismus történetében ma már nemcsak a Spener-féle
lutheránus pietismusra fordítanak kiváló figyelmet, hanem
mindenütt külön fejezetet képez a méltán kimerítő fejtegetést
igénylő református pietismus is, ha nem is lehet vele annyira
túlságba menni, mint ment volt Ritschl, aki némely theologusnak egyes elejtett nyilatkozataiból szinte megdöbbentően
TUool. Szaklap VII. érf
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sokat tudott ilyféle gondolkozásra következtetni. Bizonyos
azonban, hogy az ily irányú, számbavehető mozgalmak közül
az angol puritanusoké volt időrendben a legelső, amely nem
mulasztotta volt el hatását éreztetni sem szűkebb, sem tágabb
körökben.
Igen sok, többé-kevésbé jelentékeny adat merült még
felszinre az ujabb kutatások közben, de miután lehet, hogy
máris túlterjeszkedtek az előadottak a „leglényegesebb mozzanatokon', nem szabad immár tovább menni a részletekbe,
így is kellőleg igazolva van az az állásfoglalás, ami most
már csak abban az óhajtásban nyilvánulhat meg, hogy vajha
minél előbb követné e munkát egy olyan másik, mely eredeti
alakjában is a tudomány egykorú fejlettségéhez mérten fog
megjelenhetni az olvasóközönség előtt, miként ez megjelent
volt a maga keletkezése idején I
Sárospatak.
Zoványi

Jenő.

A megváltottság és az egyéni felelősség tudatának
viszonya az ujabb theologusoknál.
Bevezetés.
A keresztyén vallás a szó szoros értelmében vett váltság"
vallás. Lényege középpontjában ott van a Krisztus által
szerzett megváltás. A benne — mint megváltóban — való
hit a keresztyén vallásos életnek szíve lelke.
Nincs vallás, a mely a bűn súlyát és nagyságát oly
komolyan venné, mint a keresztyén vallás. A bűn megismerése
és elismerése, a bűnbánat az első lépés a keresztyén vallás
igazi elsajátításának útján. És minél jobban belemélyedünk
ezen vallás sajátos életébe, minél jobban felfogjuk és elsajátítjuk javait, megismerjük és megértjük lényeget, annál
élénkebb s érzékenyebb lesz lelkiismeretünk a bűn súlyának
megítélésében. Tehát mert a keresztyén vallás nem hagy
bennünket kétségben a bűn igazi súlya és nagysága felöl,
természetes, hogy egyrészt legfőbb vágyunkká a bűntől való
szabadulás vágyát teszi, másrészt pedig nem ringat minket
azon téves hitben, mintha mi magunk volnánk képesek a
bűneinktől való szabadulásra. Mi arra, hogy bűnünkért eleget
tegyünk, üdvösségünk elvesztése nélkül képesek nem vagyunk ;
megváltóra van szükségünk, akit az isten az ő egyszülött
fiában el is küldött nekünk, hogy számunkra megszerezze a
váltságot és így bűneinktől és minden következményeiktől
megváltson bennünket. Ezért áll a megváltás a keresztyén
vallás középpontjában.
Ezen váltságot, a megváltást a keresztyén ember a hit
által sajátítja el. Ez azon subjektiv funkció, a mely nélkül
amaz objektiv isteni jótétemény nem lehetne subjektiv valósággá, személyes birtokunkká. A hittel elfogadjuk és magunkévá tesszük azt, amit Krisztus számunkra megszerzett. Ha
hiszek a Jézus Krisztusban, magamat teljesen ő reá bízom
és neki átadom, akkor nyugodt békében lehetek, mert az
enyém is lesz az 5 váltsága, én is meg leszek váltva a
bűntől, a haláltól és az ördög hatalmától. Az a tudat, hogy
Krisztus engem bűneimtől megváltott, a megváltottság
tudata.
Ez a keresztyén ember legfőbb vigasztalása és vallásosságának lelke.
3*
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A megváltóttsäg tudatának tartalmát még jobban is
kifejthetjük. Már eddig is tudjuk, hogy bűnünk nagysága és
súlya kizárja azt, hogy a megváltást mi magunk szerezzük
meg magunknak. Ha most azt kérdezzük, mi indította istent
arra, hogy megváltót küldjön nekünk, azt halljuk, hogy ennek
istennek hozzánk való szeretete volt az oka. (Ján. 3, 16.) Az
isten megkönyörült a mi bűnös állapotunk nyomorúságán és
a nélkül, hogy rászolgáltunk volna, puszta irgalomból és
kegyelemből adott nekünk megváltót. És amint mivel sem
érdemeltük meg, hogy a Krisztus megszerezte számunkra
bűneink bocsánatát, a váltságot, úgy annak elsajátításában
sincs semmi érdemünk. Krisztus teljesen és tökéletesen szerezte
meg az emberiség számára a bűnbocsánatot. A mi részünkről
semmi érdemleges hozzájárulásra vagy kiegészítésre nincs
szükség hogy megváltásunk teljes és tökéletes legyen. Mi
erkölcsi állapotunkkal vagy cselekedeteinkkel semmivel sem
járulunk hozzá a bűnbocsánat, a megváltás megszerzéséhez
vagy megtartásához. Az egészen a Krisztus érdeme. Sőt
teljesen és tökéletesen az Istennek műve is, mert — amint
láttuk — az egyetlen feltétel, amely a mi részünkről a váltság
megszerzéséhez szükséges, a hit. És ezt is az isten, a szent
lélek ébreszti ős éleszti bennünk ; ez is az ő műve. Épen
azért nem ellenmondás, hanem teljes igazság, ha azt mondjuk,
hogy a bűnös ember isten előtt egyedül a hit által, pusztán
isten kegyelméből igazul meg. Ha tehát meg vagyunk váltva
és így isten gyermekeivé lettünk, mert bűnünk már el nem
választ tőle, úgy azt egyedül isten kegyelmének köszönjük.
Vagyis a megváltottság tudata egyenlő a kegyelem tudatával,
azaz avval a bizonyossággal, hogy megváltásomat; istenfiúságomat, üdvömet egyedül és teljesen isten kegyelmének
köszönöm. Mindez egyedül istennek a műve s azért érte
csak istent illeti a dicsőség. Ez a megváltottság tudatának
tartalma.
De azért no higyük, hogy isten a megváltást, az üdvöt
ránk akarja erőszakolni. Az ember nem pusztán természeti
lény, nem tárgy, mely csak a természeti törvények hatása
alatt áll, hanem személy is, melynek épen ezért személyes
szabadsága, akarata van, melyet isten is tekintetbe vesz.
Amit tehát egyedül isten kegyelmének köszönünk, ami egyedül
az ő műve, az csak saját elhatározásunk következtében,
személyiségünk sérelme nélkül lehet a mi sajátunkká. Ennek
megfelel az a tény, hogy a keresztyén vallás egyúttal erkölcsi
vallás. Nemcsak azért az, mert az erkölcsöt előmozdítja,
mint annak forrása, hanem azért is, mivel a keresztyén
vallásos élet megnyilvánulásai erkölcsi cselekedetek is. A
keresztyen vallás az ember akaratához fordul, azt megindítani, mozgásba hozni igyekszik, attól bizonyos elhatározásokat
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követel. És mi akaratunk ezen megindítása következtében
igen sokszor cselekszünk is, meg pedig ama követelményhez
képest egy legfőbb cél érdekében. Már pedig az olyan cselekedeteket, amelyeket egy legfőbb cél érdekében önolhatározásunk folyamányakép cselekszünk, erkölcsi cselekedeteknek nevezzük. (Frank System der christl. Sittlichkeit
1. 8. 1.) Az ilyen cselekedeteket az a tudat szokta mindig
kisérni, hogy az embernek értük helyt kell állania, következményeiket magára kell vennie és magának tulajdonítania.
Ha cselekedete rossz, δ a hibás ós bűnös ; ha pedig jó, öve
az érdem, őt illeti a dicsőség is. Mert hiszen cselekedhetett
volna máskép is. Vagyis az ember erkölcsi cselekedeteiért
felelős. Az önelhatározásból folyó cselekedeteket a felelősség
tudata kiséri, amely épen azért az akarat szabadságának, a
cselekedet önelhatározásból való származásának is mindig
biztos jele és fokmérője. A kényszer alatt vagy akaratunk
hozzájárulása nélkül véghez vitt cselekedetért ugyanis felelősek nem lehetünk.
Ha tehát a keresztyén vallás erkölcsi vallás, akkor
lényeges megnyilatkozásaihoz erkölcsi cselekedetek, azaz
olyan cselekedetek is tartoznak, a melyek akaratunk szabad
elhatározásának következményei és azért felelősséget is rónak
reánk. Tehát a megváltottság tudata mellett az egyéni felelősség tudata vagy mondhatjuk: az akarat szabadsága is
központi jelentőségű a keresztyén vallásban. Más szóval: a
keresztyén vallás lényegéhez mind a két tudat, úgy a megváltottságnak, mint az egyéni felelősségnek tudata tartozik. Ha
pedig ezen kettős tudatnak objektiv alapját nézzük: ott az
isten kegyelmét, itt pedig az akarat szabadságát, — azt is
mondhatjuk, hogy a keresztyén vallásos élet tényezőjeként
úgy az iston kegyelme, mint az akarat szabadsága szerepel.
Az persze igaz, hogy ezen tényállás ellenmondásosnak látszik.
Mert inikép lehetséges az, hogy ón az én keresztyén vallásos
életemet egyedül isten kegyelmének köszönöm annyira, hogy
nekem abban semmi érdemem nincsen (amint azt a megváltottság tudata mondja), de felelős is vagyok érte s így kell,
hogy benne szabad akaratomnak is része legyen (amit megint
a felelősség tudata állit)?
Azonban bármi legyen is e kérdósr-o a mi feleletünk,
annyi bizonyos, hogy egészen híven fejezi ki a tényállást,
a mi keresztyén vallásos életünk tapasztalatát. Persze ezen
tapasztalat téves is lehotne, ha hitünknek forrása és zsinórmértéke, a szentírás nem igazolná. Csakhogy ez is igazolja
ezt a tényállást. A szentírás szerint is a mi vallásos életünk
és avval adott üdvünk ép oly határozottan isten kegyelmének
műve (pl. Lk. 17, 10 . Ephes. 2, 5 . 8 _ 10 . Phil. 2, 13. Kol. 2, 1 2 sk.
stb.), mint másrészt a mi akaratunktól függő erkölcsi csele-
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kedetünk, melyet isten tőlünk követel, mi pedig meg is tagadhatunk ; amiért is aztán mi vagyunk annak az oka, h a n e m
üdvözülünk, (pl. Mt. 3 2 . 4 ! 7 . 6 33 . 11 1S, 23 37 . Ján. 5 4o . Act.
13 4β . Kol. 2 e . 1. Thess. 1 6 . 2 23 . stb.)
Annyit azonban már most meg kell mondanunk, hogy
nem volna helyes ezen kérdésre adott feleletünk, ha a benne
kifejezett ellenmondás bármely oldalának egyszerűen az élét
vennők. így pl. a pelagianismus vallásos életünkben mindent
az egyéni felelősségtől tesz függővé és avval eltöröli az isten
kegyelméből való megváltottság tudatát, a keresztyén vallásos
tapasztalásnak ezen lényeges alkotórészét. Viszont meg a
praedestinatianismus mindent istenre s az ő kegyelmére
vezet vissza és így minden irányban tagadja az egyéni felelősség érvényesülését. Más feleletet kell tehát kérdésünkre
keresnünk; olyat, amely az elleninondásos tényállás között
olyan közvetítést talál, amely az ellentét egyik oldalát sem
sérti, hanem mind a kettőt épségben tartja. A feladat nevezetesen annak kimutatása lesz, mikép lehetséges, hogy e
kétféle tudat a keresztyén ember egységes személyes életében
egyszerre jelen legyen. Fel kell tárnunk a lelki élet mozzanatait, amelyek érthetővé teszik a megváltottság ós az egyéni
felelősség tudatának együttlétét ós viszonyát. Mindez a
dogmatikának feladata. Ennek kell így megállapítania lehetőleg a részletekig menő gondossággal a kegyelemnek ós a
szabad akaratnak egymáshoz való viszonyát.
A dogmatörtónet bizonyságot tesz róla, hogy a keresztyén
egyház mindenkor érezte e feladat fontosságát ós nem tért
ki soha sem megoldása útjából. Kezdve Pelagius és Augustinus
vitáján a középkori semipelagianismuson és svnergismuson
át, majd a reformátorok augustinismusától fogva megint a
synergistikus törekvésekkel szemben megállapított egyházi
tanon (a F. C-ben), ennek a pietismusban való enyhítésen,
majd a rationalismus pelagianismusában való feladásán
keresztül egészen a mi korunkig minden számot tevő rendszeres theologusnak valamely irányban állást kellett foglalnia
a mi kérdésünkben.
Feladatunk természetesen nem lehet az, hogy ezen,
már annyiszor leírt dogma- és theologia-történeti fejlődést
újból vázoljuk. 1 ) De még annak uj- vagy legujabbkori részo
') L. erre nézve Harnack A. Loofs Fr. Dorner A. ujabban Bonwetsch
N., de különösen Seeberg R. dogmatörténetét. Magának a mi kérdésünknek
történetét megírta Luthardt
Κ. E. r D i e Lehre v o m freien AVillen und seinem
Verhältnis zur Gnade* 1863. és rövidebben Bensow Ο. „Zur Frage nach der
menschlichen Willensfreiheit in Beziehung zur Sünde und zur Gnade" 1900.
Luthardt a könyve megjelenéséig vagyis a 19. század közepéig élt theologusokkal foglalkozik, körülbelül tehát azon időig követi kérdésünk történetét, a
honnan annak rajzolását mi tűztük ki feladatunkul. Bensow könyvének történeti része pedig nem mutat lényeges haladást Luthardt könyvével szemben.
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(a reformáció illetőleg 1648 óta) vagy a 19. század theologiájának kérdésünkben való állásfoglalása sem az, amit elő
akarunk adni.1) Mi csak azt akarjuk kutatni ós leírni, mily
álláspontot foglaltak el kérdésünkben az ujabb
theologusok.
Ezek alatt pedig értjük a jelenkori rendszeres theologiának
képviselőit, akik a mi kérdésünkben állást foglaltak, még
pedig nem csak azokat, akik ma is élnek, hanem azokat is,
akik bár meghaltak már, még szinte élő, közvetlen befolyást
gyakorolnak nemzedékünkre. Természetes, hogy annyiban, a
mennyiben ezen jelenkori theologusok állásfoglalásának megértése szükségessé teszi, tekintetbe vesszük a mult tlieologusait is.
Ha így fogjuk fel feladatunkat ós körülnézünk a jelenkor theologusainak sorában, legelőször is egy nagy csoporttal
találkozunk, melyet az a kötelék fűz össze, hogy egy theologust vall mesterének. Ez a theologus. aki körül és akivel
szembon még ma is a legtöbben állást foglalnak, Ritschl
Albrecht. Amióta fellépett, egészen más lett a theologusok
csoportosulása, mint az előtt. Addig meg lehetett különböztetni a liberális, a közvetítő és a konfessionális theologiát;
s ez irányok ha más-más tekintetben is, alapjukban véve
mind, Schleiermacher theologiájában gyökereztek, bár egyenként megint különféle árnyalatokat egyesítettek magukban.
Ritschl fellépése nagy forrongást idézett elő és alaposan
felkavarta e különböző irányokat, ü maga tudta és önérzetesen hangsúlyozta is, hogy az ő theologiája nem illik bele
az eddigi theol. irányok kereteibe. ) És tényleg be is következett, hogy ő a szó szorosabb értelmében csinált iskolát,
mint pl. Schleiermacher. Tanítványait részben a régi irányok
fiatal törekvő híveiből toborozta és így nagy mórtékben
sikerült neki a régi irányok helyébe a maga iskoláját ültetni.
A liberális theologiát, képviselőinek, mint Biedermann vagy
Lipsius, 3 ) értékes munkássága ellenére is majdnem teljesen
') Erre nézve I. Gass, Frank G., Dorner stb. majd a következők műveit:
Landerer: Neueste Dogmengesch. 1881. Schwarz Κ Zur Gesch. der neuesten
Theol. 4. kiad. 1869. Magyarra fordította Kovács Albert 1872. Pfleiderer 0 . :
Die Entwicklung der prot. I h e o l . in Deutschi, seit Kant. 1891. Kahnis: Der
innere Gang des deutschen Protestantismus. 3. kiad. 1874. Frank F. R Gesch.
u. Kritik der neueren Theologie insbesonders der systematischen seit Schleiermacher 1894. 4. kiadásában a jelen korig folytatta Grützmacher R. Η. 1908.
Seeberg R. Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert. 1903. Magyar nyelven megjelent egv tanulmány Dr. Szlávik Mátyástól: r A legújabb theologia
történetéből." 1887.
!
) ..Die christl. Lehre v. der Rechtfert. u. Versöhn." III. kötete előszavában: „Übrigens aber meine ich . . . es deutlich genug gemacht zu haben,
dass m e i n e Theologie in dem Fachwerk der bisher üblichen Parteieinteilungen
keinen Platz findet."
s
) Lipsius később maga is Ritschl befolyása előtt sok tekintetben meghódolt. L. pl. Seeberg i. m. 253. 1.
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sikerült a színtérről leszorítania. Ennek bizonysága pl. az is,
hogy a protestáns egylet, ezen iránynak egyházpolitikai
szerve, ezen időben nagy arányú hanyatlásnak indult. Píleiderer
O.-nak ez irány jeles képviselőjének gazdag munkássága
ugyan még ebbe az időbe esik, de az υ szenvedélyes és
erélyes küzdelme Ritschl és theologiája ellen épen aftii állításunk mellett arról tesz bizonyságot, mily más szelleműnek,
de egyúttal veszedelmesnek, mert épen arra alkalmasnak
találta ellenfelét, hogy a liberális theologia helyét ő foglalja
el. Ugyanígy szorult majdnem egészen a háttérbe a közvetítő
theologia is. Egyes képviselőinek, mint pl. Beyschlag W.
Haupt. Ε. Köstlin Uy. s mások tiszteletreméltó munkássága
itt is azt a benyomást teszi, mint a harc szinteréről leszoruló
csapatoknak becsülettel és bátran védett visszavonulása.
Nemsokára aztán jöttek Ritschl hívei és elfoglalták helyüket.
Sőt a közvetítő theologia képviselői sok dologban meg is
hódoltak az ostromló ellenfél fegyverei előtt. Nem kevesen
meg épúgy, mint a liberális táborból is, egyenesen Ritschl
tanítványainak számát gyarapították
Hasonlóképen sok theologust hódított el Ritschl a konfessionális theologia soraiból. Erlangen és Lipcse theol.
hallgatói szintén nagy számmal mentek el Göttingába, akár
csak a halleiek és közülök nem egy lett az iskolának
híresebb és agilisabb tagjává. Hanem azért a konfessionális theologiának — még egyéb, az egyház hitéhoz közelebb
álló, ha esetleg uniált vagy református hitvallású theologusokkal is az u. n. positiv theologiai iránnyá szélesbült —
tábora még leginkább tartotta meg Ritschl lel szemben is
állását és erélyesen felvette ellene a harcot. Azért ez a két
irány az, amely ezen időben egymással szemben áll : a
Ritschlféle vagy u. n. modern és a positiv, egyházi theologia.
Amint már jeleztük, a positiv theologia tábora nem
homogen egységes elemekből áll, hanem sokszor csak ideálisan összetartozó, a természetfeletti kijelentés alapjában
megegyező, különféle árnyalatú csoportokból alakúi. Vannak
soraiban repristináló és uj utakon haladó konfessionális
lutheránusok, mint pl. az erlangeni iskola, azután a biblicismus, valamint a ref. hitvallásnak, vagy pedig a positiv
uniónak hivti. Azután a greifswaldi iskoláról sem szabad
megfeledkeznünk, amely szintén külön sajátosságokat tüntet
fel. Persze az is igaz, hogy Ritschl iskolája is különféle,
sokszor nagyon is sokféle irányba széjjolhúzó elemekből
alakult. Sok tekintetben csak a közös master neve, az egy
iskolához való tartozás, meg a szoros összetartás tartja
őket össze.
A legújabb idő azonban már itt is azt mutatja, hogy a
széjjelhúzó elemok sokáig össze nem tarthatók. Ritschl
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befolyása halála után bizonyára egyénisége hatásának elhomályosulásával már kezd gyengülni és theologiája háttérbe
szorulni. Nem hiába nevezte őt Harnack egyházi atyának
(V. ö. Frank-Grützmacher i. m. 447. 1.) De amily mértékben
Ritsehl genuin tana háttérbe szorul, ugyanoly mértékben
szabaddá lesznek iskolájában az egyénisége által lekötött
erők s kezdenek kibontakozni és érvényesülni. Nem véletlen
tehát, hogy legújabban Troeltsch E. egy u j iránynak, a
vallástörténeti iskolának lett a megkezdője (L. erre vonatkozólag értekezésemet a Theol. Szaklap IV. 1906. évf. 2 . - 4 . sz.).
Az ő irányával felszabadultak azon liberális erők, melyek
Ritschl iskolájában le voltak kötve, míg Wendtről meg azt
lehet mondani, hogy ő alkotja az átmenetet a liberális
tradíciókat felelevenítő vallástörténeti irányhoz. Azonban
sajnos, hogy a vallástörténeti iskola programmkijelentéseken
túl eddig még nem ment. Troeltsch antisupranaturalismusával
szemben az iskola konservatívabb tagjai közelebb jutnak a
positiv theologia supranaturalismusához. É i bár Ritschl iskolájában mindig megvolt az u. n. jobb szárny (Kaftan Gy.,
Häring Τ., Reischle Μ., Kattenbusch Ν. stb.), most mintegy a
lekötött positiv erők felszabadulásakép jelentkeznek oly
theologusok is, a kik a positiv irány felé alkotják az átmenetet. (Kirn Ο. Kaftan Τ.).
Másrészt a positiv theologia soraiban is uj csoportosulást lehet észrevenni. Ezen mozgalom itt Seeberg R. nevéhez
fűződik, aki a positiv theologia erlangeni ágából kiindulva
(bár (Dettingen tanítványa is volt) a keresztyén egyház tanának
positiv örök elemeit meg akarja őrizni, de az evangéliomot
a modern kor követelményeihez képest kívánja hirdetni ós kifejezni. Ο maga modern positiv theologiának nevezte irányát.
És már is több törekvő fiatal erő sereglett az ő zászlaja alá.
(Grützmacher R. H., Beth K., Girgensohn K., Kropatscheck
Fr. stb.).
Az ujabb theologusok csoportosulásának ezen rajzából
világos, hogy feladatunk megoldása céljából az ujabb theologusoknak a megváltás és az egyéni felelősség tudatának
viszonyát illető álláspontja rajzolásánál szólnunk kell Ritschl
iskolájáról és nem hagyhatjuk természetesen figyelmen kívül
magát Ritschlt, az iskola mesterét som. Szólanunk kell azután
a velük szemben álló positiv theologia képviselőiről és pedig
azon időtől fogva, amely a jelenkori theologusok megértéséhez szükséges, valamint lehetőleg tekintetbe véve minden
árnyalatát (repristinálók, biblikusok, erlangeni iskola, reformátusok, modern positivok), amennyiben képviselői a mi
kérdésünkben nyilatkoztak. Amint azonban ezen állásfoglalás
hiánya miatt a modern theologia részén a vallástörténeti
irányt figyelmen kívül kell hagynunk, ugyanígy kell majd
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bánnunk ugyanezon okból pl. az ide tartozó greifswaldi
iskolával is. (Cremer H., Schäder E., Lütgert V., Bornhäuser Κ.,
Dunkmann Κ. stb.) De szólanunk kell még ezen kivül a
liberális és a közvetítő theologiáról már csak azért is, mert
a Ritschl által háttérbe szorított irányuknak a jelen korban
is voltak jeles képviselőik, akik Ritschlnek a positiv theologia mellett is tekintélyes ellenfelei voltak. Azután ők
valamint közvetlen elődeik oly jellemző állást foglaltak el
épen a mi kérdésünkben, hogy figyelembe vételük feltétlenül
szükséges. Hogy végül mindezek előtt első helyen a 19.
századbeli theologia atyjának és úttörőjének, Schleiermachernek álláspontját is előadjuk, tán indokolásra sem szorul,
ha tudjuk, hogy még a jelenkori különböző irányú theologusok is mind többé-kevésbé az ő befolyása alatt állanak.
Mindezek alapján a következő theologusok és theol.
irányok figyelembe vételével s a következő fejezetekben
fogjuk az ujabb theologusoknak a megváltottság és az egyéni
felelősség tudatának viszonyára vonatkozó állásfoglalását
rajzolni. Tárgyalni fogjuk 1. Schleiermacher álláspontját,
azután szólunk 2. a közvetítő és 3. a liberális theologia
képviselőiről ; majd foglalkozunk 4. Ritschllel ós az ő iskolájával, és végül 5. a positiv theologiával, annak különböző
árnyalataival és 6. legújabb elágazásával, Seeberg R. modern
positiv theologiájával.
I.
Első fejezet: Schleiermacher
Fr. Dániel (1768—1834)*).
Schleiermacher jelentősége nemcsak a 19. századnak,
hanem még a jelenkornak theologiájára is nagy befolyást
gyakorolt. Elődeihez ós kortársaihoz viszonyítva pedig theologiájának jelentősége egyrészt az volt, hogy kimutatta a
vallás önállóságát és függetlenségét, mert az az ember életének egyik lényeges megnyilvánulása. Másrészt pedig a mellett,
hogy a keresztyén dogmatika egyházi jellegét megint hangsúlyozta, az emeli ki őt kora rationálismusából, hogy a
keresztyén vallásosságtól megkövetelte, hogy benne minden
a nazarethi Jézus által szerzett megváltással álljon vonatkozásban. Ő tehát a Krisztust helyezte megint a keresztyén hit
középpontjába.
Ez mindjárt abból is kitűnik, hogy a megváltást megint
ogészen a Krisztus művévé tette. Csak ő benne valósult
*) L. Luthardt
i. m. 3G4 sk. 1, ahol azonban csak Schleiermachernek
a kiválasztásról szóló tanáról v a n szó hires értekezése alapján és 371—373. 1.
De itt sem jut Schleiermachernek kérdésünkben elfoglalt álláspontja teljesen
kifejezésre. Bensow i. m. 51. sk. 1. szintén nem mond többet róla, sőt még
rövidebben végez vele. L. Herzog-féle realencyklopaedia 3. kiadás ( = H. R. E.)
XVIII. köt. 587. skk. 1. (Kirn Ο.).
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meg a feltétlen függés érzete, az ő életében uralkodik az
istentudat a maga teljességében Tőle indul ki egy u j közösség,
melyben egyedül érhető el az istentudatnak az érzéki megkötöttség alól való felszabadítása. Abban áll a megváltás,
hogy Krisztus felvesz bennünket az ő istentudatának erőteljességébe. Az δ boldogságának közösségébe való felvétel
pedig a kiengesztelés.
Hasonló eredményre jutunk, ha azt kérdezzük, mikép
jut az egyes ember lelkében kifejezésre a megváltó tökéletességével és boldogságával való közösség ? Schleiermacher
azt feleli : az újjászületésben ós a megszentelésben (L. „Der
christl. Glaube" c. hittanának a hallei Otto Hendelnél megjelent kiadását, II. rész 135. skk. 1.) Az előbbi megint lehet
vagy megigazulás vagy megtérés (138. skk. 1.) A kettő közül
a megtérés (mely bünbánatban ós hitben jelentkezik) vagyis
a Krisztussal való uj életnek kezdető (141. skk. 1.) érdekel
bennünket közelebbről, mert ennek fejtegetése ad Schleiermachernek alkalmat arra, hogy a megváltottság és az egyéni
felelősség tudatának viszonyára világosságot derítsen. Nincs
megtérés, mely az isten igéjének követitése nőikül jönne
létre; azért ennek ereje az, amely létre is hozza. (154, 153.)
Igaz, hogy az igét emberek hirdetik, de az igének emberi
közvetítésében is magának a Krisztusnak hatása érvényesül,
azért teljesen megfelol az igazságnak, ha a megtérő ember
tudatában az emberi közvetítés elenyészik és egyedül Krisztusnak megváltó és kiengesztelő hatása marad meg. Ily értelemben Krisztus hirdetésénok első benyomásától kezdve egészen
a hitben való megerősödésig minden, ami a megtéréshez
hozzájárul, Krisztusnak hatása. (155. 1.) Az ember a megtérésben úgy viselkedik, mint a Krisztus emberi természete
az isteni természettel való egyesülésekor, t. i. passive (aufgenommen werdend; 146. 1. ν. ö. 49. 1.). És ha moggondoljuk
hogy a megtérés a Krisztussal való közösségnek, azaz egy.
magasabb életnek kezdete, természetesnek fogjuk azt találni
Hiszen ezt a magasabb életet csak a Krisztus adhatja meg
minekünk, mert az eredetileg csak ő benne van meg. Mi,
akik az u j életbe, a Krisztussal való közössógbo felvétetünk,
nem lehetünk az uj életnek oka, a magasabb élet az alsóbból elő nem állhat. (155. 1.) így j u t Schleiermachernól
érvényre a Krisztus középponti jelentősége a keresztyén vallásban. Ami keresztyén vallásos életünk egészen az úr kegyelmének ténye. És Schleiermacher határozottan meg is mondja,
hogy nekünk abban, ha istenhez való viszonyunk megváltozik,
azaz ha megigazulunk, semmi érdemünk nincsen, mert a
Krisztus műve a hit is, a mely által megigazulunk (168 1.).
Csakhogy Schleiermacher azután nem feledkezik meg
az egyéni felelősség tudatáról sein. Ennek megóvása céljából
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hangsúlyozza, hogy semmiféle élőlényben nincs egy pillanat
sem öntevékenység (Selbsttätigkeit) nélkül. Azért a megtért
mint eszes érzéki lény ugy korábbi bűnös állapotában, mint
azután a Krisztussal való életközösségben maga is tevékeny
(selbsttätig) (15δ. 1.). És a megtérésben a szabadságnak e
mozzanata az, a melyben az egyéni felelősség tudata
gyökerezik.
Most csak az a kérdés, hogyan tudja Schleiermacher
vallási életünknek, keresztyén ínttudatunknak ezt a két oldalát
egymással úgy közvetíteni, az egységes személyi életben
összeegyeztetni, hogy mindakettő ellenmondás nélkül egymás
mellett megállhasson. Az bizonyos, hogy Schleiermacher a
keresztyén vallásos hittudatnak mindakét állítását fenn akarja
tartani. Csak az a kérdés, vájjon sikerül-e ez neki. Ε végből
ő is hangsúlyozza, hogy az emberben lévő természetes
öntevékenységről, mely nélkül — mint láttuk — soha sem
képzelhető, nem lehet állítani, hogy a megtérésben az isteni
kegyelemmel együtthatna. Ez legfeljebb csak arról mondható,
amit már az előljáró kegyelem az emberben létesített. De
ez is az isteni kegyelem műve ós nem az ember saját ténye,
hogy igazi synergismusról lehetne szólani (156. 1.) Ezt tehát
Schleiermacher is el akarja kerülni.
Hanem ha visszaemlékezünk arra, hogy a megtérés csak
az isten igéjének ereje által jön létre ós meggondoljuk, hogy
az csak úgy hathat reánk, ha belénk hatol, akkor világos,
hogy az ige felfogásához s igy ο megtéréshez is szükséges
az érzékek működése és az öntudat tevékenysége, s mindez
az ember szabad akaratától is függ. Ennyiben tehát lehetne
szó arról, hogy az ember természetes erői feltételei az isteni
kegyelem hatásának. Persze ha már az isten igéje ezen
közvetítés útján belejutott a mi lelkünkbe, akkor már az
eredmény, vájjon eléri-e velünk célját vagy sem, nem függ
az embernek semmiféle természetes együttműködésétől (156.1.)
És evvel biztosítottnak látszik a kegyelem monergismusa.
De ha most azt kérdezzük, mi is tulajdonkép az ember
természetes öntevékénységénok lényege, erre már oly feleletet
kapunk, a mely alkalmas arra, hogy kétségessé tegye az
eddigi eredményt. Schleiermacher szerint az nem lehet sem
ellenállás, de még közömbösség sein a Krisztus behatásával
szemben. (157. 1.) Hiszen már az ember psychikai szerveinek
az ige felvételével szükséges együttműködése is magában
foglalta az akaratnak valamelyes hozzájárulását, amely persze
csak annyi, hogy a behatásnak magát odaadja vagyis az élő
fogékonyságot annak számára nyitva tartja. Ezen élő fogékonyság (lebendigo Empfänglichkeit) szenvedő állapot ugyan, de
egyúttal az öntevékenységnek is minimuma (157. 1.). A tiszta
passivitástól csak abban különbözik, hogy bármennyire is
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le legyen szorítva az öntudatlannak határáig, még sem hal
ki egészen soha. Kívánság az az istennel való életközösség
után, a mely az emberi természet eredeti tökéletességének
maradványa (V. ö. 277. 1.) és mint ilyen az isteni kegyelem
határainak első kapcsoló pontjául szolgál. Schleiermacher
azt állítja, hogy ezen képesség felvételével csak azon felfogásnak mond ellent, mely szerint az ember a megtérésben
merő szenvedőleges magaviseletet tanúsít, mint az élettelen
dolgok, de nem annak, amit a kegyelem monergismusáról
állított. Hiszen a kívánság még nem cselekedet, hanem csak
olyan lehető cselekedetnek előérzete, amely egy máshonnan
jövő indításra esetleg beállhat. (II. 158. 1.)
Mivel a Krisztus isteni élete csupa tevékenység és nem
szenvedés, a vele való életközösség is az. És ezen öntevékenység az uj életközösség kezdetével mindjárt megkezdődik.
A megtérés tehát tulajdonkép emez uj öntevékenységnek
előhívása; vagyis: a természetes ember élő fogékonysága
egyszerűen átmegy az u j életben életre keltett öntevékenységbe (II. 158. 1.).
Schleiermacher tehát az isteni kegyelemre vezeti vissza
az ember megtérését és igy a kegyelem monergismusát meg
akarja óvni, a megváltottság tudatát fenn szeretné tartani.
De mikor egyúttal a felelősség tudatának épségben tartására
az ember szabadságát is igyekszik megőrizni, nem kerülheti
el, hogy amazt ne csorbítsa. Ugyanis nem lehet azt mondani,
hogy a synergisumst teljesen elkerülte volna. Ő maga jegyzi
meg, hogy együttműködésről, synergismusról csak úgy
lehet szó, ha az embernek saját öntevékenysége az isteni
kegyelem hatásának feltetele volna. „Nun ist eine solche
Bedingtheit nicht zu leugnen." Ilyesmi tehát el nem vitatható.
És ő azt az ember tormészetónek organikus berendezésében
látja, a mely az ige behatolását a mi lelkünkbe lehetővé teszi
(156. 1.). Ehhez azonban hozzájárul még az élő fogékonyság
is, amelylyel az ember az isteni kegyelemnek elébe siet. És
ha az csak fogékonyság is, mégis csak a természetes ember
járul vele hozzá az isteni kegyelem művéhez, ami abból is
meglátszik, hogy az élő fogékonyság egyenesen átmegy az
uj öntevékenységbe, vagyis az akarat egy és ugyanaz marad
és meg nem újúl. Nem csoda tehát, hogy Bensow is úgy
találja, hogy Schleiermachernél az ember természetes erőivel,
a melyek csak felszabadultak, hozzájárul a megtéréshez
(i. m. 52. 1.) És Luthardt is ugyanezen okból synergistikusnak mondja tanítását (i. m. 372. 1.). Szóval Schleiermacher
a felelősség tudatát csak a kegyelem róvására tudja érvényre
juttatni.
És ez érthető is, ha tudjuk, hogy Schleiermacher egyrészt elismeri ugyan, hogy az ember bűnössége folytán teljesen
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képtelen a jóra, míg csak a megváltás befolyása erre képessé
nem teszi, (I, 320. 1.) de azután azt a képtelenséget a
fogékonyságra nem akarja kiterjeszteni ós az emberben feltételezi a képességet arra, hogy a felkínált kegyelmet magába
felvegye (I. 322. 1.). De érthető Schleiermacher állásfoglalása
abból is, hogy a kegyelem ós a felelősség tudatát nem
vonatkoztatja egyrészt az üdvösségre és másrészt az elkárhozásra. Mert a végső dolgokban, különösen az üdvösség
kérdésében (§. 163. II. 416. skk. 1.) nagyon határozatlan állást
foglal el, sőt az örök kárhozat képzetét teljesen el is veti
(II 420. skk. I.). Schleiermacher azon nézet mellett nyitatkozik,
hogy a megváltás ereje folytán még valamikor minden emberi
lélek általános helyreállítása be fog következni (11. 422. I.),
És így aztán a praedestináció tana is azt az alakot veszi
fel nála, hogy az egy isteni előrerendelés az emberi nemnek
teljes tömegéből az uj teremtés összességét választja ki, de
ezen összesség egyenlő ama tömeggel (II. 223. sk. 1.)
Szóval, mint Schleiermacher egész theologiai rendszere
általában visszatérést jelentett a keresztyen hit sajátos alakjához anélkül azonban, hogy annak teljes terjedelmét és
mélységét elérte volna, ügy kell az ő állásfoglalását kérdésünkben is megítélni. Ő itt is óriási lépést tett a keresztyén
hit sajátosságának helyreállításában. Odaállította megint a
Krisztust mint megváltót a keresztyén hit középpontjába és
az üdvöt teljesen tőle akarta függővé tenni. Csakhogy synergismusa megakadályozta a kegyelem monergismusának sértetlen elismerésében ós teljes győzelemre vitelében. De ezt
az eredményt is mindjárt kellőleg méltányolhatjuk, ha tudjuk,
mily nagy haladást jelent Schleiermachernek kérdésünkben
való ezen állásfoglalása is korának rationalismusával szemben.
Semler pl. egészen nyíltan Pelagius pártjára állott. És Wegscheider bátran hirdeti, hogy az embernek megvan az erényhez
való ereje; feladata épen az, hogy erkölcsi erőinek megfeszítése árán bűnös hajlamainak ura legyen; hiszen épen
ebben áll az δ magasabb méltósága. A kegyelemnek külön
hatásairól, istennek ránk gyakorolt természeti és erkölcsi
hatásain kivül szó sem lehet. Természet és kegyelem közt
tehát különbség, illetőleg az utóbbi nincs. (Luthardt i. m.
336. sk. 1. V. ö. Nitzsch Lehrb. der ev. Dogm. 284. 1.). Ehhez
képest Schleiermacher állásfoglalása óriási haladást jelent
még akkor is, ha az ő terminológiájában a bün, a kegyelem,
a megváltás stb. nem is jelenti egészen ugyanazt, mint az
egyház tanának nyelvhasználatában (Luthardt i. m. 373.).
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II.

Második fejezet. A közvetítő
theologia.
Schleiermacher nem volt vallásos genius, mint Luther.
Ezt mutatja fejtegetéseinek reflexioszerüsége, nyelvezetének
kényszeredettsége és mesterkéltsége, a hit igazságainak kifejezésében való nagy óvatossága, amely inkább a hittartalom
mélységének, mint a kifejezés simaságának rovására esik. De
ennek ellenére hatása korának, valamint a következő időnek
theologiájára egészen a mai napig nagy volt. Persze Schleiermacher theologiája sok elemet, sajátos keresztyén és nemkeresztyén alkotó részeket foglal magában, amelyek mind
megtették hatásukat. így törtónt azután, hogy mindenkinek
nyújthatott valamit és nemcsak az egyház hitéhez közelebb
álló theologusok, hanem a liberális irány hivei is egyformán
hivatkozhattak reá.
Schleiermacher theologiájának az egyház hitéhez közelebb eső elemeit tovább fejlesztették és bibliai meg egyházi
tartalommal megtöltötték azon theologusok, akik az u. n.
közvetítő theologia irányát képviselték. A 19. század első
felében működő képviselőiről nem kell szólnunk (Luthardt
tárgyalja közülük Daub K-t i. m. 353. 1. Marheineket 361. sk.
366—370. 1. s Nitzsch K. J-t 373. sk. 1.). Csak a század derekán
ós második felében élő képviselőivel, nevezetesen Müller
Gyula, Dorner J. Á , Martensen, Kőstlin Gyula ós Schmidt
Vilmos állásfoglalásával fogunk foglalkozni.
1. M ü l l e r G y u l a . (1801-1878.) >)
Müller Gyula a közvetítő theologiának Dorner mellett
legjelesebb systematikusa. Nevezetes terjedelmes monográfiája: „Die christliche Lehre von der Sünde" 1839. s 1844.
3. kiadás 1849. (melyet mi használtunk) 6. kiadás 1889.,
melyben a bűn eredetét az ember praeexistens állapotára
vezeti vissza. Sok értékes dolgozatát összefoglalva kiadta
a „Dogmatische Abhandlungen" 1870. c. könyvében, mig az
unió védelmében, melynek Dornerrel együtt lelkes hive volt,
megirta „Die ev. Union ihr Wesen und ihr göttliches R e c h f
1854. c. munkáját.
Müller tanítása sok tekintetben igen közel járt az egyháznak tanához, mig egyes pontokban attól megint határozottan eltért. így van pl. a mi kérdésünkben, az isteni kegyelem
és az ember szabadsága viszonyának fejtegetésében is. A
„Dogmát. Abhandlungen" egyik értekezésében („Das Verhältnis zwischen der Wirkung des heil. Geistes und dem
») L. még Luthardt i. m. 3 7 4 - 3 7 6 . 1. Bensow i. m. 53. sk. 1. és HRE.»
XIII. köt. 529 - 5 3 4 . 1. (Hupfeld.)
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Gnadenmittel des Worts"), melyben erről szól, egyenesen ki
is mondja, hogy nem törekszik a Formula concordiae orthodoxiájára. Azért nem is meglepő, hogy a „Lehre von der
Sünde" c. müvének 4. könyvében, ott, ahol a bün elterjedéséről és különösen a bün általánosságáról szól (II. köt.
310—348. 1.) a Formula concordiae tanát az ember bűnös
állapotáról szigorú bírálatnak veti alá (312 skk. 1.). Már itt
nem elégszik meg avval, hogy az embernek üdveért való
felelősségét avval állapítsuk meg, hogy hiszen tőle függ,
vájjon él-e a kegyelmi eszközökkel vagy sem. (315. 1.). Kérdezi,
vájjon nem kell-e azt is itt feltételezni, hogy az ember
még a kegyelem hatása s a megtérés előtt képes arra, hogy
azon javakat, melyeket isten igéje neki kinál, megkívánja
s azokhoz vonzódjék. Mert csak ezen kívánság vagy vonzódás bírhatja rá az embert, hogy az isten igéjével törődjék.
Ha aztán az ember elkárhozik, az az ő saját vétke, mert az
csak ugy lehetséges, ha ezen vonzódást magában elnyomja.
Persze Müller maga is belátja, hogy ezen felvétele a Formula
concordiae tanának Melanchthon synergismusa értelmében
való korrigálását vagyis magát a synergismust jelenti. (316.1).
Azért nem elégszik meg avval, hogy a Formula concordiae
az ember felelősségének megalapítására az u. n. justitia
civilis terén való szabadságára hivatkozik (317. 1.). Mivel a
kegyelmi eszközök használata nem ered oly motívumokból,
melyeknek a kinált javakhoz valami belső vonatkozásuk
volna, azért e ponton oly teher nyugszik, melyet az el nem
bir. És ha az egyházi dogmatika azt tanítja, hogy a kegyelem
legyőzi az ember ellenkezését az ő motus inevitabiles-ivel,
ez ellen Müller azt mondja, hogy az ember szellemi lény s
ha isten lelkének birtokába jut, ez nom történhetik mechanikai,
tisztán passzív uton, hanem csak szellemi befogadás utján,
mely az öntevékenységet magában foglalja (318. 1.). Ha a
bün e fogékonyságot megsemmisítette volna, akkor a régi
és az uj ember közötti kötelék is elszakadt volna. Pedig az
embernek mint erkölcsi lénynek a megváltás előtt és után
való azonosságát meg kell óvni (319. 1,). Azért szükségszerüleg fel kell venni a természetes emberben a megujulás
számára valami belső kapcsolási pontot (320. 1.). Vagyis fel
kell venni már az ember természetes állapotában az emberi
szívnek valamilyen még meglévő fogékonyságát a kegyelem
hatásai iránt, amely több, mint a capacitas mere passiva.
Az erkölcsi szabadság vagyis azon képesség, hogy a magasabb
iránt természetünkben levő vonzalomnak engedjünk, kell
hogy — ha mindjárt visszaszorítva is — természetes állapotunkban meglegyen (323. sk. 1.).
Még világosabban fejtette ki Müller ezen felfogását
fentnevezett értekezésében, melyben kérdésünkre vonatkozólag
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következőleg tanít. 1 ) Az ember természetes állapota az istennel
és hatásaival szemben az elzárkózottság. De szive mélyén
ott szunyadozik valami reakció ezen elzárkozottsággal szemben — ez a lelkiismeret és az élő szent istennek sejtése. A
természetes ember hatalmában áll, hogy erre a reakcióra
szivében hallgasson vagy pedig hogy elnyomja azt. Ha most
az isteni indítást, amely a lelkiismeret ezen rejtett reakciójához fordul, megvetjük, ezen gonosz elhatározás következtében a természetes állapot átmehet a megátalkodottság
állapotába. Ha pedig a jó isteni indítást el nem vetjük,
hanem megragadjuk, akkor lehetséges, hogy az üdv birtokába
jussunk. Igaz, hogy Müller elveti az olyan emberi képességet,
amely a jó kezdetét eszközölhetné és szerinte mindenütt,
már a megtérés előkészítésében is működik az isteni tevékenység: a gondviselés vagy a kegyelem hatása. De azért
maga Dorner is, aki pedig Müllert védi, kénytelen bevallani,
hogy állásfoglalása egyáltalán nem egybehangzó. Es hiába
is próbálja Müller szavainak értelmét gyengíteni, melyekkel
kijelenti, hogy az in spiritualibus való szabad akarat tagadása
a praedesztinációra vezet ős hogy mágikus elmélethez jut
az, aki az isteni hatás feltőtelezettségét az ember lelke
által bármely ponton tagadja. Amit Müller itt értekezesében
mond, nem véletlen állítás, melynek nem lehet jelentőséget
tulajdonítani. Megtaláljuk azt „Die ev. Union" c. könyvében is.
Miiller híve volt az u. n. consensus-uniónak, amelynek
szószólói közös hitvallást, még pedig olyat kívántak, amely
a német és a svájci reformáció hitvallásainak egyező tanait
összefoglalja. Azért találjuk Müller könyvében is ily consensusirat tervezetét (170 skk. 1.), melynek VI. cikke (177. sk. 1.)
az ember szabad akaratát csak a világi dolgokban ismeri el
és az így szerzett igazságról azt állítja, hogy az isten előtt
meg nem állhat, Már az isteni dolgokban a természetes
embernek nincs semmiféle ismerete és akarata; az az isten
szent akaratának igazi teljesítésére képtelen, mert szolgai
akarat az, a mely másra, mint bűn elkövetésére nem képes.
Azért üdvünknek oka nem is bennünk, hanem egyedül csak
az isten irgalmában vagyon. Ha azonban egyesek elkárhoznak,
az nem azért történik, mintha isten megtagadná tőlük
kegyelmét, hanem azért, mert bűnösök és hitetlenek. Az
elkárhozás oka tehát a hitetlenségben van, míg a hivők
üdvözülésének alapja egyedül istennek a Jézus Krisztusban
való kegyelmében rejlik.
Müller tervezett hitvallásának ezen leírása bizony híven
*) Minthogy ezen értekezéshez hozzá nem juthattam, tartalmát Dorner
System der Christ). Glaubenslehre 2. kiadás II. köt. 710. sk. 1. jzete szerint
adom.
Tliool. Síuklap V I I .

ért.
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fejezi ki a tényállást a keresztyén hittudat kegyelmi és
felelősségi oldalára vonatkozólag. De ezen tényállás dogmatikai magyarázata itt is ugyanazon állításokra vezeti a
szerzőt, mint többi irataiban Azt mondja ugyanis, hogy a
praedesztináció tanának elhárítására elkerülhetetlenül szükséges, hogy a természetes embernek a kegyelem hatásaival
szemben való magaviseletében a megtérésnek egy önálló
feltételét mutassuk fel. Ha ilyen feltétel nem akadna, akár
azért, mert a természetes ember állapota, akár pedig azért,
mert tán a teremtmény fogalma vagy az isteni akarat ós
hatás fogalma kizárja, akkor minden védekezés az augustinuscalvini tannal szemben semmi egyéb puszta kertelésnél (212 1.).
Szóval itt is találkozunk avval az állítással, hogy a keresztyén hittudat szabadságtényezőjónek fenntartása kedvéért
szükséges a természetes emberben a kegyelem hatásának
valamilyen feltételét keresni, amiről pedig már Schleiermacher
mondta, hogy az synergismus. (I. fent ^5. 1.) Mert bizonyT
az a bizonyos reakció a mi szivünkben, amely az istennel
szemben való elzárkozottságunk ellen irányul, melyről Müller
tud, az élő istennek ama sejtése, amely szerinte bennünk
szunnyad, az erkölcsi szabadság, amelylyel a magasabb dolgok
iránti vonzalomnak engedünk, az isten jó indításait megragadjuk, mindvégig együtthat az isteni kegyelemmel, amely
csak felébreszti. És vájjon mi egyéb az, mint a természetes
embernek valamilyen képessége in spiritualibus, saját természetes erejével való hozzájárulása üdvéhez. (L. ez ellen Frank
Theol. der Concordienforinel I. 167. sk. I.). Mindez pedig
ellenkezik a szentírásnak a bűnös ember romlott állapotáról
szóló tanával és bizony a kegyelem monergismusát lényegesen korlátozza. A dogmatikai elmélet tehát nem magyarázza, nem teszi érthetővé a keresztyén hittudat tényállását,
hanem egyik oldalának megértése kedvéért lényegesen megsérti a másikat. Azért bármikép is védelmezze Dorner szerzőnket vagy tiltakozzék az maga is a synergismus vádja
ellen, mert a synergismus tres causae-ját nem tanítja s t b ;
azért csak igazuk van azoknak, akik őt a synergistákhoz
számítják. (Frank Syst. d. christl. Wahrh. II. 324. 1., sőt
Theol. der Concordienformel I.,234. 1. pelagianismussal vádolja,
Luthardt Compend der Dogmát. 8. kiad. 177., 259. 261. 1.)
2. M a r t e n s e n H. L. (1808—1884).J)
Martensen, a jeles dán dogmatikus és kiváló püspök,
ha nem is tartozik szorosan a közvetítő theologia képviselőihöz, de kérdésünkben ide számítandó. Dogmatikája német
l
) L. Luthardt i. m, 376. sk. 1., Bensow i. m. 65. sk. 1. és HRE. XII.
3 7 3 - 3 7 9 . 1. (Madsen).

Λ megváltottság és az egyéni felelősség tudatának viszonya.

51

fordításban is közkézen forog és szerzőjét messze hazája
határain túl is ismeretessé tette. Ε mű 3 része közül a harmadikban, a szent lélekről szóló tanban egy külön fejezet
szól a szabadságról és a kegyelemről (200—205. §). Itt leírja
a pelagianismus és az augustinismus ellentótét, hogy azután
saját felfogását előadja.
Mint Schleiermacher, Martensen is összehasonlítja a
keresztyén vallásos élet keletkezését a Krisztus istenembori
fejlődésével. Az egyes egyrészt egy magasabb élet szervévé
tétetik, de egyúttal azzá teszi is magát, dolgozik ós küzd
az üdvéért. A kegyelemnek ós szabadságnak ezen egysége
csak a két tényező küzdelméből fejlődik. A kegyelem épen
abban különbözik a mindenhatóságtól, hogy nem hat ellenállhatatlanúl, hanem megbecsüli az ember szabadságát és
helyt ad választásának. Viszont megint a szabadság képes
arra, hogy a feléje jövő kegyelemnek odaadja (335. 1.), előtte
feltárja magát, mint a virág, mely a nap sugara előtt megnyílik. De a természetes akaratnak megvan azon képessége
is, hogy a kegyelem hatásai elöl elzárkózzék, s ez egyúttal
annak is a bizonysága, hogy nem semmi, hanem igen is valami.
Martensen különösen arra törekszik, hogy a kegyelem
és akarat egységét feltüntosse és ezen célból az ember akaratának a megtérésben oly szerepet tulajdonít, a mely az
együtthatással egyenlő. Hiszen oly akarat ciZ, ä mely a
kegyelem előtt fel is tárulhat, de neki ellen is szegülhet;
ezért pl. Luthardt tényleg a synergismus képviselőihöz is
számítja (i. m. 377. 1. és Kompend. der Dogm. 177. 259. 1.).
Legfeljebb azt lehetne mentségére felhozni, hogy a szabadságnak fentemlített azon képességét is, hogy magát a kegyelemnek odaadja, már a kegyelem művének tekinti, mikor
azt a bűnös emberi természet immanens kegyelmének tulajdonítja. Azután Martensen maga is (jegyzetben) „elveti a
synergismust, még pedig azért, mert az akaratnak a megtérésben positiv részt tulajdonít, holott minden produktivitás
forrása a kegyelem. Mert ha az ember a kegyelemnek magát
oda is adja, úgy ezen odaadás ereje nem a puszta természetes akaratban, hanem a veleszületett kegyelemben (anerschaffene Gnade) van, a mely a természetes akaratban
érvényesül. Abban ő is igazat ad az orthodoxiának, hogy a
természetes akaratnak csak arra van ereje, hogy a kegyelemnek ellenálljon. Sőt nem habozik fenti állításával egyenes
ellentétben kijelenteni, hogy arra nincs ereje, hogy a kegyelemnek magát odaadja. Ha ezt mégis teszi, úgy csak a benne
lévő isteni szikra erejében teheti, amely a természetben lévő
kegyelemnek (Gnade in der Natur) nevezhető. Csak ha a
kegyelemnek ellenáll, cselekszik mint természetes, mint
puszta emberi akarat (336. 1.).
4*
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Ezen magyarázatával Martensen némileg enyhíti synergismusát; csak az a kérdés, vájjon a mentegetés ezen
útja járhatő-e és veleszületett kegyelemről beszélhetünk-e.
Mi bizony Müller Gyulával csak „babyloni nyelvzavart"
láthatunk az ilyen nyelvhasználatban (Lehre ν. d. Sünde
3. kiad. II. 329. 1.), amiben Luthardt is igazat adott neki
(i. m. 377. I.).
3. D o r n e r J. A. (1809—1884).J)
Dorner a közvetítő theologiának egyik legkiválóbb képviselője. Nemcsak mint dogmatörténész, de különösen mint
a rendszeres theologia mívelője is kivált. Itt főleg a christologiát mívelte, de kiadhatta még életében két kötetes
hittanát is „System der christlichen Glaubenslehre" c. alatt
(2. kiadás fiától 1887). Ethikája már mint posthumus mű
jelent meg fia kiadásában. Dorner hittanában minden tannál
rendesen vázolja annak dogmatörténeti fejlődését a legújabb
időig. így tesz azon szakaszban is, a mely kérdésünket, a
szent lélek művének és az emberi tevékenységnek viszonyát
a kegyelem művében tárgyalja. És itt mindjárt kifogásolja,
hogy Frank előadásában nem lesz világossá, miképen nő
egymásba az isteni ős az emberi tényező az által, hogy
egymást keresnék és egymásba hajolnának, hogy ilyen módon
termékeny vallás- erkölcsi processust előhívjanak (712. 1.).
Dorner már ezen szavaival is elárulja felfogásának synergistikus színezetét, még mielőtt tanát egész terjedelmében
kifejtené.
Dogmatikai fejtegetései azután világosabbá teszik felfogását. Bizonyos, hogy az embernek épúgy szüksége van a
megváltásra (erlösungsbedürftig), amint arra képes is (erlösungsfähig) Avval adva van az isten hatásos tevékenységének,
evvel pedig annak szüksége, hogy a természetes emberben
is meg legyen még a jónak valami maradéka. Ezt aztán fel
lehet kelteni, hogy a megváltás igazi sajátos birtokává
lehessen az embernek, akinek bizonyára valami módon élő
ós nem csak passiv szerepe lesz annak elsajátításában. Épen
ezért a természetes ós a kegyelem által meghatározott ember
között egyrészt nagy különbséget, de másrészt valami összefüggést is kell felvenni. Ha persze ez a különbség csak
quantitativ, fokozati volna, a k k o r az embernek képesnek
kellene lennie arra is, hogy önmagát megválthassa. Csakhogy
ez a különbség nem csak ilyen s azért nem is kereshető
csak az erkölcsiség terén (714. 1), hanem a vallás terén kell
*) L. B e n s o w i . m . 61. sk. 1., aki Dorner állásfoglalását csak röviden és
kritika nélkül vázolja. Bobertag J. Isaak Aug. Dorner, sein Leben und seine
Lehre 1906. és HRE. S IV. 8 0 2 - 807. 1. (Kirn).
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azt látni. Itt pedig abban áll, liogy a keresztyén ember
megigazult isten előtt, a természetes ember azonban nem.
A kettő közt az összefüggést úgy óvjuk ineg, hogy úgy a
természetes, mint a keresztyén emberben ugyanazon egyén
van meg.
De miben rejlik az ember képessége a megváltásra?
Mi a természetes emberben az a pont, a melybe a kegyelem
belekapcsolódik? Ennek megmagyarázására szolgál Dorner
tana az előkészítő ós az előljáró kegyelemről. Amaz az istennek az evangéliomon kívül való tevékenysége, mely a pogányokat a magasabb dolgok iránt fogékonynyá teszi. Ez pedig
azon kegyelem, mely már a keresztyénségből ós kegyelmi
eszközeitől a hitet megelőzőleg kiárad (715. 1.)
Az előkészítő kegyelem feltételezi az emberben a jóra
való képességnek még egy maradókát. Mert az isteni kegyelemnek szüksége van a természetes emberben egy csatlakozási
pontra, a melybe belekapcsolódik és ez az ő vallási ós
erkölcsi képessége. (Anlage.) Ezen természetes örökség
(Mitgift) a liberum arbitrium egy fajtáját is magába foglalja,
a mely az embert a justitia civilisre képesiti. Eddig vezet a
gratia praeparans (717. 1.) Már ahhoz, hogy az ember a
keresztyénség mellett vagy ellen döntsön, a keresztyén
kegyelemnek, a gratia praeveniens működésére van szükség.
Mert ezen döntésnek és a keresztyénség elsajátításának
képessége már nincs meg a természetes emberben; azt
csatlakozva a még meglévő megváltásra való képességhez
a kegyelemnek kell helyreállítania. Ε célból első sorban
felébreszti az emberben a lelkiismeretet, a jóban való örömet
és az önmagával való elégedetlenséget. Azután fokozza a bűn
ismeretét és felkelti az üdv utáni vágyat, amit főleg a Krisztus
képének szemeink elé való rajzolásával ér el. Krisztus hirdetése
kinyilatkoztatja azután isten kegyelmét ós lehetővé teszi a
bűnösnek bűnei megbánását és a bűnbocsánat elfogadását,
így az lesz a kegyelem munkájának eredménye, hogy a bűn
csábításait ellensúlyozván, az embernek visszaadja szabadságát, a melylyel már most a hit, a kegyelem elfogadása is
meg van adva. (718. sk. 1.)
Ha Dorner fejtegetéseire visszatekintünk, azt látjuk,
hogy a megtérés kezdete istentől indul ki, aki megindítja
az emberi tevékenységet vagy részben elő is hivja. Az isteni
kegyelem azután lépésről lépésre mindjobban kijelenti magát
az embernek", úgy hogy az az ő tálentomának értékesítésével
mind nagyobb isteni adományok befogadására lesz képes.
Végre forduló pont elő állit bennünket; Krisztus képe úgy
áll a mi lelkünk elé, hogy vagy megváltónknak fogadjuk el
vagy elvetjük. Ez az előljáró kegyelem tetőpontja, amikor a hit
beállása előtt az embernek isten kegyelmét felajánlja (719. sk. 1.)
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Bár igaz tehát, hogy Dorner Krisztus művének tulajdonit
minden érdemet a megigazulásban, azért Bobertag mégis
hiába védi őt Seeberggel szemben a synergismus vádja ellen,
(i. m. 127. 1.) Mert bizony nekünk is azt kell mondanunk,
hogy Dorner az emberi szabadság érvényesítésében túllő a
célon. Azt az erkölcsi qualitást, melyet a természetes embernek tulajdonit, a jóra való képességnek ama maradványát
a kegyelem monergismusával összeegyeztetni nem lehet.
Jellemző, hogy úgy, mint Schleiermacher, ő is elveti a természetes ember merően passiv magaviseletét. Valójában nem
csak az isten kegyelmén fordul meg szerinte az ember üdve,
hanem részben az emberen is. Hiszen a kegyelem nem miveli
egyedül a megtérést, hanem az emberben szunnyadó erők
cooperálnak, együttműködnek vele, amelyeket az isteni
kegyelem csak felébreszt vagy jobban mondva az által, hogy
a bűn csábításait elnyomja s az egyensúlyt helyreállítja,
csak megint a szabad mozgásra, képesít Amit a gratia
praeparans az emberben feltételez, az körülbelül megegyezik
avval, amit Martensen az ember veleszületett kegyelmének
nevez. Csakhogy ő nem nevezi annak. És nála a kegyolem
műve a megtérésben csak negativ, a bűnös akaratról a
békókat leszedi, mig a positiv döntést magára erre a hatásai
számára szabad utat találó akaratra hárítja. Ez miveli a jót,
ez billenti a mérlegnek a kegyolem által helyreállított egyensúlyát a jó felé. Azt lehet tehát mondani, hogy Dorner
synergismusa csak még nyíltabb és határozottabb, mint
Martensené.
4. K ö s t l i n G y u l a . (1826—1902.)
Köstlin Gyula nem csak mint Luther életének tudós
ismerője szerzett magának nevet, aki legalaposabban és legbehatóbban rajzolta meg reformátorunk életét és munkásságát,
hanem mint a rendszeres tlieologiának egyik szorgalmas és
tekintélyes mívelője is ismeretes, aki folyóiratokban és önálló
könyvekben fejtegette a theol. tudomány legfontosabb kérdéseit. Tanári pályája kezdetén kiadott egy művet, mely a
hittan kérdéseit rendszeresen feldolgozta. Ezt munkás élete
vége felé a jelenkor problémáihoz szabva újból átdolgozta
ós kiadta: „Der Glaube und seine Bedeutung für Erkenntnis
Leben und Kirche" 1895 cím alatt. A szerző itt rövid, élvezetes
s érthető alakban gyakorlati célzattal tárgyalja a hittan legfőbb kérdéseit. Ezek között azon kérdésről sem feledkezett
meg, mely minket foglalkoztat, ha nem ís bocsátkozott
annyira részleteibe, mint azt egy tudományos hittanban
valószínűleg megtette volna. így pl. mindjárt lemond arról,
hogy megjelölje azt a pontot, a molyen az isteni hatás és
az emberi elhatározás eggyé lesznek és ahol egy uj, isten-
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tői született, akaró személyiség áll elő. Sajnos, arról a kérdésről som nyilatkozik bővebben, vájjon a bűnös embernek
nincs-e mégis csak valami vallás-erköicsi képessége, a
melyet a bűn csak visszaszorított, megbénított, de az isteni
kegyelem hatása aztán megint életre kelt. (219. 1.)
Egyrészt bizonyos, hogy a megbocsátó, megmentő és
segítő isteni kegyelem ós annak indításai s ereje nélkül az
istenhez való felemelkedés ós akaratunknak az ő akaratával
való egyesülése lehetetlen volna. Mert akaratunkat a különböző belső indítások és motívumok összetalálkozásánál, a
mely akaratunk elhatározásait megelőzi, végül mégis csak
mindig az önző gerjedelmek és az önzésünket felkeltő világi
tárgyak határozzák meg. Az istenhez való vonzódás nem
tőlünk indul ki, hanem isten kegyelmének felajánlásától. És
aki ebben bízik, az valóban a jó akarásához hajlamot és erőt
is nyer. (.220. I.). Ezen hatások teszik tehát lehetővé az
akaratot, amely azután a kegyelmet megragadja. Köstiin is
hangsúlyozza, hogy ezen isteni hatások az isten igéjének
hirdetéséből indulnak ki. (221. 1.). Azok megelőzik ós lehetővé
teszik a hitet, az istenhez való fordulást. És ezen személyes
elhatározás az, a melyre másrészt súlyt kell helyezni; még
pedig azért, hogy megóvjuk erkölcsi felelősségünket, melynél
fogva a mi bűnben ós istenellenségben való maradásunknak
mi magunk vagyunk az oka, azután megőrizzük az isten szentségét, akit bűnünkért felelőssé tennünk nem szabad. (222. 1.).
Uj vallásos életünk tehát az isten szabad kegyelme
hatásának, de egyúttal a mi isten adta önmagát elhatározó
személyiségünknek is a műve. Ilyen módon Köstiin kifejezte
volna a tényállást, amely az isten kegyelmének hatását, de
egyúttal az ember szabadságának részvételét is követeli
üdvünk létrehozásában. Csak sajnálni kell, hogy a bűnös
ember valláserkölcsi képességeire nézve nem nyilatkozik,
vájjon felvesz-e ilyonekot vagy sem. Pedig itt dőlne el, vájjon
igazán s egészen az isten kegyelmének műve-e a megtérés
vagy tán része van benne az embernek is. Ha Köstiin ily
képességet, melyet a bűn csak visszaszorított, megbénított,
míg az isten kegyelme megint életre nem kelt, a természetes
emberben elismerne, álláspontja körülbelül Dorneréval megegyezne. De mivel kifejezetten mégsem teszi magáévá ezt
az álláspontot, hanem csak eldöntetlenül fólrotolja, nekünk
sem lehet eldöntenünk, vájjon nem hódol-e mégis csak
valamelyes synergismusnak. Legfeljebb csak azt mondhatjuk,
hogy el nem utasítja. És ez körülbelül meg is felel Köstiin
állásfoglalásának általában, amely lehetőleg mindenütt az
egyházi tan alapjára helyezkedik, de annak éleit lesimítja. 0
az óhitű orthodox a közvetítő theologusok sorában (L. Seeberg i. in. 263. 1).
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5. S c h m i d t V i l m o s . (1839 - ) .
A közvetítő theologusok sorában az utolsó, akiről szólani
akarunk, Schmidt Vilmos breslaui tanár. Schmidt különösen
az ethika terén dolgozott eddig sokat, s evvel mintegy
elárulta, hogy a követítő theologia módjára a keresztyén
vallásban az ethikumhoz vonzódik. Dogmatikai monografikus
dolgozatai is (Die göttliche Vorsehung und das Selbstleben
der Welt 1887. Das Gewissen 1889) nagyrészt érdeklődése
ugyanezen körébe tartoznak. Azért nem véletlen dolog, hogy
két kötetes dogmatikája „Christliche Dogmatik" 1895. és 1898.
ugyanezen jellemző vonásokat mutatja. Előszavában ő maga
Tholuckot és Müller Gyulát emlegeti tanitó mestereiül és
feladatául azt vallja, hogy a keresztyénség és a kultura, a
hit és a tudás közti űrt áthidalja vagyis a közvetítést tűzi
ki céljául. Dogmatikájában tán még fokozott mértékben
képviseli a közvetítő theologia kedvelt érdekét, t. i. a vallásnak erkölcsi oldalát. Így pl. az ember szabadságát ugyancsak
ezen okból annyira hangsúlyozza, hogy cselekedeteinek isten
részéről való előre ismerósét tagadja (11. 139 skk. 312. 1.).
Világos, hogy ilyen theologus a megváltottság és az egyéni
felelősség tudata közül különösen az utóbbit fogja nagy
nyomatékkal érvényesíteni.
Schmidt hangsúlyozza ugyan azt is, hogy mi az üdvöt
a szent lélek működése nélkül el nein sajátítjuk (396. 1.).
De csakhamar hozzáteszi, hogy a gratia praeveniens, operans,
conservans és cooperans megkülönböztetését nem szabad
ugy érteni, mintha volna oly stádium, a melyben a kegyelem
elsajátítása azon embernek elhatározó cselekedete nélkül
jöhetne létre, akinek azt el kell sajátítania. A kegyelem
universalis, de resistibilis és amissibilis is. Akár elzárkózunk
előle rövid időre, akár pedig annyira jutunk akaratunk
visszás irányában, hogy a kegyelem számára való fogékonyság
már lehetetlenné lesz, mindig végelemzésben annak a dolga
az egész, akinek megkegyelmezéséről szó van. (398. 1.). Még
a gratia praeveniens is hatás nélkül marad, ha az ember
részén hajlandóságra nem talál. S a gratia operans sem
hozza létre az ember megtérését annak akarata nélkül. (399. 1.).
Mindezen állitások tán ártatlanok lehetnének s legfelebb
azt mutatnák, hogy a szerzőt a felelősség tudatának érvényesítése jobban érdekli, ha fejtegetéseiben különbséget látnánk
a természetes embernek és a megtértnek akarata közt. De
ennek nyomát sem lehet találni. Nem lehet tehát másra
gondolni, mint hogy a megtérés előtt és után minden tekintetben ugyanazon egy akaratról van szó. S akkor természetesen az ember akarata egyszerűen együtt működik a szent
lélek hatásával. Csak igy érthető azután és teljesen syner-
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gistikus értelomben veendő, ha Schmidt a gratia praeveniens
hatásával szemben hajlandóságot tételez fel az emberben
(399. 1.) és azt állitja, hogy az a kegyelem előtt feltárul
(375. 1.). Bizony synergismus az, amit a szerző képvisel és
ugy fejez ki, hogy nincs megváltás az ember számára csak
ugy, ha ő maga is annak elérésére nagyon erélyesen együtt
működik (317. 1.).
Schmidt tehát mint a közvetítő theologiának utolsó
képviselője egészen határozottan mutatja ezen irány alapvonásait és törekvéseit. És ezek közt nem utolsó helyen áll
a synergismus, amelyet kérdésünkben elfoglal. Ezt, mint
Luthardt mondja, már Müller Gyula fejtegései tették a közvetítő theologiának programmjává (i. m. 376. 1.). És bizonyos,
hogy nagyon jól bele is illik ezen irány általános jellemének
képébe. Képviselői Schleiermacher theologiájának egyházias
elemeit tovább fejlesztették és az ő formuláit megtöltötték
bibliai tartalommal. De átvették tőle a synergismust is, a
mely igen szép összhangzásban van az ő irányuk u. n.
inelanchthoni elemével, a vallás erkölcsi oldalának hangsúlyozásával, amint ők egyáltalában Melanchthont szerették Lutherrel szembehelyezni ós az ő különös patronusukul emlegetni.
Bár a synergismus így a közvetítő theologiának egészen
stílszerű alkotórésze, azért az még sem nevezhető helyes
feleletnek kérdésünkre: mily viszonyban van a keresztyén
ember öntudatában a megváltottság ős az egyéni felelősség
tudata. És ha mi ezt a helyes feleletet keressük, nem szabad
itt megállapodnunk, hanem tovább kell folytatnunk azon
feleletek kutatását, melyeket a különböző theol. irányok
kérdésünkre adnak. Ez uton haladva a liberális theológia
a következő theologiai irány; vele kell tehát a következő
fejezetben foglalkoznunk.
Dr. Daxer
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A revideált Biblia.
Évek, sőt; csaknem évtizedek munkája és türelmes
várakozása után a mult év őszén végre megkaptuk Károli
Gáspár bibliafordításának revideált, a felirat szerint „átdolgozott" kiadását. Mit vártunk ettől az ú j kiadástői, nem
szükséges arról sokat elmélkednünk. Rövidesen is megmondhatjuk, hogy egyrészt olyan Bibliát vártunk, a melyet kellemes
olvasmánynak tartson müveit és műveletlen ember egyaránt,
másrészt meg olyant, a mely a mai szövegkritikai eredmények felhasználásával javítgatja a Károli-féle fordítás tévedéseit és elsimítsa gyöngeségeit.
A kik az átdolgozást végezték, egyenként és együttesen
mind kiváló theologusaink. Az átdolgozás költségeit, az angol
bibliatársaság vállalta magára. Nem volt tehát semmiféle
külső akadálya annak, hogy mindenképen elsőrendű fordítás
kerüljön a magyar protestáns közönség kezébe. Méltán feltehetjük azért a kérdést, csakugyan olyan-e az átdolgozott
kiadás, a milyent vártunk és a milyennek lennie kellene?
Hosszas fejtegetések helyett beszéljenek azok a szakaszok, a melyeket folyóiratunk idei számaiban előbb csak
találomra, később majd _ valamely egész könyvnek végig
tekintésével, előbb az Újtestamentomra, később majd az
Otestamentomra nézve is tárgyalni fogunk.
*

Itt van mindjárt Lk. 2, l 4 .
Az átdolgozott kiadásban ez a vers így hangzik: Dicsőség
a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség
és az emberekhez jó akarat 1
Az eredeti mondatban a következő párhuzamos fogalmakat találjuk:
δόξα — ειρήνη
εν ύψιστοι ς — επί γης
•3-eqi — άνθρω/ιοις

Csak az utolsó szónak nincsen párja a mondat első
felében. Már ez a helyzete is azt igazolja, hogy hozzátartozik
valamelyik másik szóhoz. Tudjuk, hogy ez az utolsó szó
kétféle formában maradt r á n k : kóo/Jcc és ίιδοΥ,ίας. Az átdol-
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gozott szöveg az előbbi formának adja az elsőbbséget. S
minthogy ennek dacára sem lehet veie elbánni, kénytelen
a szövegen változtatást tenni és egy v.cü kötőszót közbeszúrni. így képes aztán a fordítás ezt a formát kierőszakolni:
,.és az emberekhez jóakarat."
Igen de elsőbb is a /.cd a szövegben nincs meg. Azután
f> ονίίρω,Ίοις nein lehet „az emberekhez ', hanem csakis „az
emberek közt." A fordítás tehát sehogyso felel meg az eredetinek. Az fYoV/ící-val nem boldogulunk.
Ha azonban az ÍcőoyJag formát tartjuk meg, akkor a
két mondat párhuzamossága a legteljesebb mértékben érvényesül, mert az egyedül álló u-Őoxías szó appositiónak marad,
a mint hogy más nem is lehet, s toldozgatás ós erőszakolás
nélkül megkapjuk az egyedül helyes fordítást a következőkép :
Dicsőség a magasságokban Istennek, a földön pedig
békesség a jóakaratú emberek között!
Vagy ha a ζai kötőszót nem ellentétesen, hanem egyszerűen mellérendelőkóp akarjuk meghagyni, akkor a fordítás
így hangoznék:
Dicsőség a magasságokban Istennek!
S békesség a földön a jóakaratú emberek közt!
Az átdolgozott kiadás szövege azonban nem felel meg
semmikép sem az eredetinek. Állítsuk csak egymásmellé az
eredeti szöveget és a magyar fordításnak megfelelő görög
szövegot:
1. őó'Sa iv — ίχρίατοις — — ·ί)α~ι v.cd t.ii — γΐς — ιιοψη
2. „
„ τοις
„ ονρανοΊς τψ „ „ „ ír ς „ αϊτης „
1. t.v — άι·9ρώ:ιηις udo/.iag.
2. ζ ai 7ΐρός τοις άνΟρωιοις ecőoY.lct.
Azt hiszem, könnyű ebből is belátni, hogy az „átdolgozás" valami nagyon gondosnak nem mondható.
*

Mt. 16,22-88· hasonlókép nincsen feldolgozva. Jézus a
közelgő szenvedéséről beszél tanítványainak. A részvét ós a
szeretet mondatja ekkor Péterrel, hogy ha már Jézuson
magán áll a szenvedés felvétele vagy elkerülése, hát kerülje
el a kellemetlenséget, a szenvedést és a halált, ιλεώς σοι,
χϊριε ο ν in) tarai am iiivio. Magyaroskodni akarván, az átdolgozók azt így öntötték formába: Mentsen Isten,
Uram!
Nem eshetik ez meg te véled. A valódi értelme azonban
az öreg Ivároliban van, a ki így fordította: Kodvezz, Uram,
magadnak, ne legyen ez tenéked.
A \λεώς σοι, semmikép se jelentheti ezt: Mentsen
Isten, a minek az UT-ban ott van a megfelelő kifejezése :
μη yironn. Annak a jelontóse csakis ez lehet: Kíméld magad,
Uram!
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Az όν μι) tatca pedig szintén semmikép se jelentheti
ezt: Nem e s h e t i k ez meg te veled, hanem Péter a szenvedésre és a halálra vonatkozólag mondja az Úrnak: Sohase
vagy egyáltalán (<>v [írj ne e s s é k ez meg te veled!
Most tessék elképzelni, hogy ha valaki erről a különben
oly szép ós tartalmas jelenetről beszélni akarna s felolvasná
az „átdolgozott" szöveget, milyen lapos, milyen semmitmondó
alapot kapna a fejtegetéshez! Pedig az átdolgozásnál
mindig arra is figyelemmel kellett volna lenni, hogy a szöveg
templomi használatra is alkalmas legyen. S ha az eredetiből
dolgoztak volna a megbízottak, bizonyosan e tekintetben is
jobb fordítást produkáltak volna.
A 23. vers υπάγε οπίσω μον-ja, is sokkal helyesebben
fordítható így: Pusztulj előlem!, mint ezzel: Távozz tőlem!
A 4 , o νπαγε σα ι a w-j a fej ez het ő ki ezzel a szóval: „Távozz!"
Az „Eredj el"! szó ismét ott nincs helyén, mert ezt csak
akkor mondja a magyar ember, ha valakit bizonyos dologban vagy célból elküld, mig az egyszerű eltávolítást sohasem
mondja így: „Eredj el", hanem csak így: „Eredj innét" vagy
„Távozz innét." Minthogy azonban itt még az οπίσω μου is
fordításra vár, csak így lehet visszaadni magyarban : Pusztulj
előlem! S ez a kemény szó meg is felel a helyzetnek és a
hangulatnak egyaránt.
A α/.άνδαλον él t.uov erőteljes értelmét az a kifejezés:
„Bántásomra vagy", meg se közelíti. Ha így adták volna
vissza:
„Boti'ánkoztatásomra
vagy!"
„Megbotránkozom
rajtad!", mindenkép jobban megközelítették volna az eredeti
értelmét.
Jézusnak ezután következő beszédében különösen a
ιpi-χη kettős értelmezése a helytelen. Hogy a ψνχη nemcsak
a lelket, hanem az életet is jelenti, azt tudjuk. De ugyanazon
beszéd folyamán vagy az egyiket, vagy a másikat jelentheti,
mindkettőt nem. Jézus sokkal világosabban beszólt, mint
hogy a félre értetóst ki ne tudta s ki ne akarta volna
kerülni. Az „átdolgozott" biblia a 25. versben a ψνχή szót
élettel, a 26. versben lélekkel fordítja. Ennek a kettősségnek
semmi értelme sincs.
Lássuk tehát, mi az igazi értelme ennek a »/»r^-nek ?
Péter arra akarta Jézust rábeszólni, hogy ne tegye ki
magát életveszélynek, hanem kímélje az életét. Jézus erre
azt feleli, hogy Péternek nem az isteni, hanem csak az emberi
dolgokon jár az esze, csak az élet kellemessé tételéről és
megtarthatásárói való gondoskodás foglalkoztatja.
Azután tanítani kezdte a tanítványokat mondván:
Aki engem követni akar, tagadja meg magát és vegye fel
a keresztjét és kövessen engemet! Mert a ki életét menteni
akarná, elveszíti azt, aki pedig elvesztené az életét miattam,
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megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész
világot megnyerné is, az életét azonban megkárosítja ? Avagy
mit ád az ember az élete ellenértékéül ? Az emberfia ugyanis
eljön majd az δ atyjának dicsőségében az δ angyalaival és
akkor mindenkinek megfizet az ő eljárása szerint.
Moly lehetne azt is tenni, hogy az élet helyett· mindenütt
a lélek szót használnánk, csakhogy akkor némely kifejezést
más értelemben kellene vennünk. Az αντάλλαγμα azonban
akkor se „váltság", mint az átdolgozott biblia mondja,
hanem csereérték, ellenérték. Az άνταλλάιτεσίϊαι τί τίνος vagy
αντί τίνος kicserélés, felcserélés értelmében használatos. S
ebben az értelemben áll ezen a helyen is az αντάλλαγμα. Mert
az összefüggés szerint arról van sző, hogy mi haszna volna
az embernek, ha az egész világot sikerülne is birtokába
hajtania, életét azonban elveszítené? Mi ér fel e világon az
élettel ? Igen de az élet nem az életben maradás, a mire
Jézust Péter csábítgatja, hanem az élet céljához és eszményeihez, az Isten igazságaihoz még a halálon át is erős ragaszkodás, a hűséges kitartás. Ezt a felfogást igazolja a ενε/.εν
Ιμον is.
*

Nagyon szembeötlő az átdolgozott szöveg tévedése
pl. Apóst. Csel. 20, <,4.-ben. Az öreg Károli mondatát meghagyta, a mint volt. így hát a vers ekkép hangzik:
De semmivel sem gondolok, még az ón életem sem
drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat
örömmel és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól,
hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliomáról.
Az tv όυόίνί λόγοι ποιέϊσίϊαι

vagy zi'JíoOai vagy έχε tv τινά

már a klassikusoknál is azt jelenti, hogy tekintetbe nem
venni, szóra se érdemesíteni (1. Rost, Schirlitz). Bizonyosra
veszem, hogy a magyar fordítás egészen másként hangoznék
ma, ha az átdolgozó az eredeti szöveget is megnézte volna,
és okoskodott volna azon, miért áll a görögben ττν ιρνχψ,
miért nem áll előtte a magyarban kitett και, miért nincs a
magyarban lévő második mondatnak az eredetiben állitmánya,
miért áll olyan szorosan párhuzamos ellentétes viszonyban
a ποιούμαι ós a τελειωσαι, a mit a ώς tesz csak érthetővé? S
mindezeket kellő alapossággal mérlegbe vetve, a mondatot
csakis igy dolgozhatta volna át:
De ón még csak szóra se érdemesítem az én életemet,
hahogy teljesítem az én futásomat ós azt a szolgálatot,
melyet vettem az Űr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az
Isten kegyelmének evangéliomáról.
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Honnét vette a fordítás az „örömmel" szét, nem tudom,
az eredetiben nyoma sincs.
*

Róma 1, 4 . Kétségtelenül a legnehezebb helyeknek egyike.
Az átdolgozott kiadásban ez a vers igy hangzik :
A ki (Ikr.) megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának
a szontség lelke szerint a halálból való feltámadás által.
Az eredeti pedig igy hangzik :
. . . τον ορισθέντος ν'ιοϋ Οεου
(Ιγιωσίνης ίξ άνααιάσεως νεχρών.

ίν

δννάμει

-/.ατά πνεύμα

Ebben a mondatban a következő állítás a fő: Jézus
Krisztus az Isten fia. Annak bizonyult a feltámadásból. A
közönséges ember ugyanis a halottak közt marad. A ki ott
nem marad, az nem közönséges ember. Pál apostol előtt, a
mint tudjuk, a feltámadás ténye (I. Kor. 15) döntő volt nemcsak Jézus istenfiúsága, hanem a keresztyénség egész értéke
és jelentősége dolgában is. Ha Jézus fel nem támadott, akkor
nincs tárgya az igehirdetésnek, nincs alapja a Krisztusban
való hitnek, nem történt megváltás, mindenki továbbra is
bűneiben maradt, Jézus se volt istenfia. A halottak közül
való feltámadásból bizonyult hát Jézus az Isten fiának.
Igen de Pál szerint a bűnnek természetes következménye,
zsoldja, megszolgált bére a halál. A ki a halált legyőzi, aki
a halottakból feltámad, az arról tesz bizonyságot, hogy benne
a szentség lelke él. Ezért Jézus feltámadása a szentség
lelkének birtoka alapján történt. És pedig mint erőnyilvánulás.
Jézuson nem ülhetett diadalt a halál, mert az csak a bűnösön
diadalmaskodik. A szentség olyan erő, a mely még a halált
is legyőzi. Ha Jézusban nem lett volna meg a szentség lelke,
ő se támadott volna fel, nem is bizonyult volna akkor Isten
fiának. Ez a bizonyulás pedig erőkifejtésben áll. Ép úgy,
mint a hogy az Istenország se áll beszédben, hanem tv duváutt:
erőkifejtésben. Magában az evangéliomban is ez a óv vaui ς
nyilatkozik minden hívőnek üdvösségére. Az εν δυνάμει tehát
nem a Luther-féle kräftiglich, a minek az „átdolgozott" szöveg
„hatalmasan" szava akar a fordítása lenni, hanem ennél
sokkal több, maga az a mód és elem, a melyben a szentség
lelke nyilvánul.
Már most a 3. és a 4. verset párhuzamba állítva, a
következőkkel tartozunk számolni:
Jézus Isten fia, ez a főtétel, a mely körül minden forog.
Ez az istenfiú -/.αιά σάρν.α a történelem bizonysága szerint
éppen úgy l e t t : γενομένης, mint minden ember. Nevezetesen
ő leszármazását tekintve σ,ιέρμα Javíő. Minden más einbernél
megáll itt a kombinácio. Jézusnál azonban azt a főtételt,
hogy ő Isten fia, be is kell bizonyítanunk A feltámadás a
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bizonyítás legfőbb érve, a szentség lelkének erőkifejtésben
való nyilvánulása pedig alap nemcsak az istenfiúságra, hanem
a feltámadásra nézve is.
Mindezek mérlegelésével a 4. verset igy kellene magyarra
fordítani:
. . . . aki a halottak közül való feltámadásból Isten
fiának bizonyult a szentség lelke szerint való erőben.
Igen, de ez igy nehézkes egy kissé. Az εν όινάμει inás
jelentését kell tehát értékesítenünk. Nevezetesen ezt: tényleg,
valósággal. Igy aztán ez lesz a mondat formája :
. . . aki a halottak közül való feltámadásból a szentség
lelke szerint valósággal Isten fiának bizonyult.
*

Az I. Kor. 4, i_ 5 fordítása szintén nem felel meg az
eredeti szövegnek.
A fordítás igy hangzik :
Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit
és Isten titkainak sáfárait. A mi pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hivnek találtassák.
Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek Ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt magam sem ítélem
meg magamat. Mert semmit sem tudok magamra, de nem
ebben vagyok megigazulva, a ki ugyanis engem megítél, az
Úr az. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, mig el nem jő
az Úr, a ki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait,
másrészt megjelenti a sziveknek tanácsait ős akkor mindenkinek az Istentől leszen a dicsérete.
Az 1. versben kimondván az alapszempontot, a 2. versben folytatja az apostol a kijelentést. A J>őe következtetést
és nem az ellentétet, se nem a kiemelést akarja bevezetni.
Csakis igy lehet hát a 2. verset kezdeni: Igy hát végre is
a sáfárokban azt kell keresni, hogy hűnek találtatnak-e?
Azért hogy ez a mondat a görögben nem áll kérdő formában,
mit se változtat az értelmén, ami nem más, mint a mit a
magyar kérdező forma kifejez.
Az εις ελάχιστον lau· egészen elerőtlenül ebben a formában:
„Rám nézve pedig igen csekély dolog." Sokkal tömörebb,
világosabb, határozottabb és az eredetinek megfelelőbb ez a
kifejezés: Nekem különben ugyancsak mellékes! Vagy ha
éppen magyaros köznapi formát a k a r u n k : Különben bánom
is én! Vagy közmondásszerűleg: Különben kisebb gondom
is nagyobb annál, hogy akár ti, akár bármely emberfia Ítéletet
mondjon rólam! Sőt magam se ítélkezem magamról.
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Ebben a formában aztán teljesen kidomborodik az apostol
amaz alapgondolata, hogy emberi ítéletre mit se ad. Még ha
ő maga is az az ember.
Az άν&ωπίνη rjiiéga n e m

a κυρίου ήμερα ellentéte,

azért

nem is fordítandó „emberi Ítéletnap"-nak, hanem ép oly
általánosító kifejezés, mint pl. a fehércseléd, a mit németül
senki se ád vissza „Weiszmagd" szóval. így itt is az értelem
tolmácsolására kell törekedni s „bármely emberfia" kifejezéssel
fordítani az άν&ροκιίνη ημέρα-t. Megengedem, hogy ez szabad
fordítás, de a szentirásnál az értelem a fő. Itt pedig az
értelem az, hogy az apostol senkit se tart, még önmagát se
tartja jogosultnak arra, hogy Ítélkezzék a saját értéke felett.
Az ουδέ ν γαρ εμαντω αννοιδα,

αλλ' όνχ'

stb. m o n d a t nem

más, mint az előző άΐ'α/.ρίνω értelmezése és kiegészítése,
egyúttal azonban ellentétes is önmagában és semmikép se
fordítható ismét csak ezzel a színtelen mondattal: „Mert
semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva", hanem ezzel: „Mert habár semmivel sem vádol
a lelkiismeretem, mégsem ebben van az igazolásom: mert a
ki engem ítél, az Úr az!"
Itt meg kell jegyeznem, hogy a διν.αιόω igét nemcsak
az üdvözüléssel azonos megigazulás értelmében szabad mindig
használnunk, hanem az alapjelentését is megkövetelheti néha
az értelem. Itt pedig nem üdvözitésről, hanem ítélkezés
alapján való felmentésről, még pedig a lelkiismeret felmentéséről van szó.
Az 5-ik versben az egyrószt-másrészt használatát kifogásolom. Szerintem népiesebb és jobb is volna a xai-y.al
ilyen visszaadása: „a ki a sötétség titkait is megvilágítja,
meg a szivek szándékait is föltárja s akkor az elismerés
mindenkinek kijut az Úrtól."
A γωτίσει

τά ν.ρυπτά τον αν.ύτους n e m

azt jelenti, hogy

világra hozza, mert arra egészen más szavainak vannak az
UT-ban. A φωτίσει egyszerűen azt teszi, hogy megvilágít,
világosságba helyez valamit az ember, a mi eddig árnyékban
vagy sötétségben volt. Hasonlókép nem „megjelenti" a
ςτα)<£ρωσα sem, hanem feltárja. Igaz, hogy a ιρανερώοις az Isten
kijelentését is kifejezi, de itt más, idegen dolog felfedéséről,
feltárásáról van szó s igy a „megjelenti" nem alkalmas a
gondolat kifejezésére. A τάς βουλάς, ha Isten a birtokos l
helyesen adható vissza a „tanács" szóval, mert Istennek
minden szándéka saját elhatározásának a gyümölcse. Az
embernél azonban csak a „szándékánál maradjunk, mert
nincs hatalma végre is hajtani azt, a mit tervez.
v.ai τότε ο έπαινος γενΐβεται

mondatot

az átdolgozók

ε/.άοιω

από τοϋ Seov.

Ezt a

nem helyesen fordították. A fő
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hangsúly e mondatban a τότε szón van. A második hangsúly
a 6 έπαινος szón nyugszik. A fordításban ellenben az από
τον ΰεον a leginkább hangsúlyos a mondatban. A hangsúly
elhelyezése a magyarban a rendkívül érzékeny szórendben
nyer kifejezést. És ha ezt érvényesítjük és az έπαινος szót
nem dicsérettel, hanem elismeréssel fordítjuk, akkor ez a
mondat így fog hangzani: „S altkor az elismerés mindenkinek kijut az Úrtól."
Mindezek alapján a részlet igy fog hangzani: Úgy
tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten
titkainak sáfárait. A sáfárokban pedig végre is azt kell
keresni, hogy mindenik hűnek találtatik-e? Nekem különben
ugyancsak mellékes, hogy akár ti, akár bármely emberfia
megítéljen. Sőt magam se Ítélkezem magamról. Mert bár
mivel se vádol a lelkiismeretem, mégsem ebben van az
igazolásom: mert aki engem itél, az Ur az! így hát idő
előtt ne Ítéljetek, mig majd el nem jön az Úr, a ki a sötétség
titkait is megvilágítja, meg a szivek szándékait is föltárja
s akkor az elismerés mindenkinek kijut az Úrtól.
*

Jakab 1, 1 7 . fordítását illetőleg csak a Theol. Szaklap
első évfolyamára utalok, a hol kifejtettem, hogy az összefüggés éppen úgy, mint a nyelvtudomány is nem ezt a formát
igazolja: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék
fölülről való", hanem ezt: „Csupa jó adomány és csupa
tökéletes ajándék száll alá fölülről".
/
*
De nézzük most a szenvedéstörténetet Máté előadásában,
A 26 2 -ben szükségtelen a το ηάσχα-t két szóval fordítani.
Elég oda ez is: húsvét.
A jiagadiőocai nem elárultatik, hanem kézbeadatik.
Ugyanígy kell a szót fordítani a 21, 23, 24, 25, 46 versben is.
Az 5. vers ελεγον (Jí-je az előző δόλψ magyarázata, s
nem ellentéte, a mint azt a fordítás mutatja.
A 6. versben nincsen és, hanem pedig.
A 7. versben csak άλάβαατρον μίρου áll, szelencéről szó
sincs, de nem is lehet, mert azt a kenőcsöt nem szelencében,
hanem alabastromból való vékony nyakú kannácskában
szokták tartani.
Arra nincs szükség, hogy a sok vala megmaradjon.
Se a /wáoe-forma történeti mult. Sőt egyrészt azért vált
szükségessé az átnézés, hogy a sok valát kiküszöböljük. Az
άναχειμενου egyetlen szót az átdolgozó ezzel a sok szóval
adja vissza: „a mint az asztalnál ül vala," holott helyesen
igy fejezhető ki : fektében, vagy ültében. Tudjuk, hogy az
6
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eredeti szót és helyzetet a fektében
fejezi ki, mert Jézus
korában nom ültek, hanem félkönyökre dűlve telepedtek le
az asztalokhoz
A 10. vers γνονς szavát nein szükség „eszébe vette"
körülményes kifejezéssel fordítani, van arra egyszerű jó
kifejezésünk is akárhány.
A 13. vers nem fedi egészen az eredeti szöveget. Ott
nem általában az evangéliomról van szó, hanem erről az
evangéliomról. A τούτο a fordításban nincs kitüntetve, mig
viszont a velem szó nincs az eredeti szövegben.
A 17. vers των αζνμων szava csak egész általánosságban
mondja kovásztalanok,
tehát nem szükseges a
kenyerek
szóval megtoldani. Hasolókép vagyunk a το πόσχα szóval is.
A bárány szó nincs a szövegben és a húsvéti vacsoránál
tényleg nemcsak bárányt adtak az asztalra. Ugyanez áll a
19. versre is.
A 18. versben is elég a bizonyoshoz
szó, az ember
nincs az eredetiben, de nem is szükséges. Az ezt is fölösleges.
A 22. vers σφόδρα szava nom felettébb, hanem nagyon.
A εϊς έκαστος nem mindnyájan,
hanem egyenként.
A μψι
εγώ έιμι nagyon színtelen í g y : Én vagyok-e? Az eredeti
erőteljességét ez a kitétel adja vissza: Csak nem én vagyok,
Uram?! Ugyanez áll a 25. versre is.
A 35. vers utolsó mondata nem e z : Hasonlóképen
szólnak vala a többi tanítványok is. Az eredeti ezt m o n d j a :
Minden tanítvány
hasonlókép
beszélt.
A 38. v e r s e m o n d a t a :

περίλυπος

εστίν ή ψυχή μου εως

üctvtítov nem ezt jelenti: Felette igen szomorú az én lelkem
mind halálig. Ebben a mondatban ugyanis nem az a főgondolat, hogy Jézus szomorúsága a halálig tart s a k k o r
majd megszűnik, hanem hogy e pillanatban gyilkos, öldöklő
szomorúság t a r t j a fogva a lelkét. Magyarban tehát igy kell
e gondolatot visszaadni: Halálos
nagy szomorúság
ül az
én
lelkemen.
A 42. vers nehézkes magyarságát az eredetinek is s o k k a l
jobban megfelelően a következő mondattal javíthatnánk k i :
Atyám, ha nem múlhatik
el tőlem ez a pohár a nélkül,
hogy kiigyam, legyen meg a te
akaratod!
A 43. vers έλϋ-ών szavát nem szükséges, nem is helyes
ezzel a kifejezéssel fordítani: És mikor visszatér
vala.
Az 50. vers έν,ράτψαν szavát helyesen
megragadták
szóval adhatjuk vissza.
Az 51. versben „egyik azok közül, a kik Jézussal
valának" nagyon is hosszadalmas körülírás e helyett: Jézus
társainak
egyike, ιό ιοτίον = a fülét, ós nem : egyik
fülét.
Az 52. versben nincsen: kell.
Az 53. versben και nem fordítható hogy kötőszóval.
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Az 55. vers (-ξήλί)ετε szavát nem fedi a jöttetek szó,
hanem csakis a
kivonultatok.
Az 56. versben nincs: xw.
Az 57. versben a ni nem amazok.
Az 58. és a 69. vers ανλη szava vagy pitvar, vagy
udvar legyen, de kétfélekép nem fordítható.
A 73. vers oi εσιώτες = ácsorgók, szemben a szolgákkal,
a kik bent voltak.
A 27. rész 1. verset igy lehetne kezdeni:
Virradatkor.
A 4. vers συ όψει kifejezését magyarosan így mondhatjuk : A te dolgod! vagy: Felelj érte ! Ugyanez a kifejezés
azonban a 24. versben már igy fordítandó: Ti feleltek
érte!
Az 5. vers ο'ίψας nem eldobván, hanem
szétszórván.
A 6. vers εις τον -/.ορβανΰν nem a templom kincsei közé,
mert a ν.ορβαν nem kincs, hanem az ajándék, áldozat, a mit
akár egyházi adó fejében, akár önként adtak a templomnak.
Igy hát helyesebb volna a magyar: áldozat, vagy
adomány
szót használni.
A 27. vers vége igy fordítandó: Rá uszították az egész
csapatot.
A 37. versben nincs szó kárhoztatásról, hanem igy
hangzik a mondat: És a feje fölé tették fölírva a bűnét.
A 62. vers μετά τγ παρασκευών nem pénteket jelent,
hanem ezt: az előkészület napja után. Mert hiszen az előkészület napja nem esett mindig péntekre.
A 28. rósz 1. versben a σαββάτων
kétszer is megvan,
s a magyarban kétféle értelemben veszik. Pedig mindkét
esetben ugyanazt jelenti. A mondatnak így kell hangzania:
Szombat este pedig mikor a hét első napjára
alkonyult
stb. Ugyanis nem szabad felednünk, hogy a zsidók napja
nem reggel, hanem este kezdődött. Pénteken este a csillag
feltüntekor már megkezdődött a szombat. Itt tehát arról van
szó, hogy szombat este szürkületkor történt az az eset, a
melyet szerzőnk a következőkben elbeszél.
A 19 vers εϊς w ονομα-ja nem: n e v é b e n , hanem nevébe.
Márk evangéliomában a szenvedéstörténet a 14—15.
részben van elbeszélve, melynek folyamán a következő kisebbnagyobb tévedések vannak :
14, j. Az első versben nem a két nap múlva szavak
helyozendők a legelső helyre, hanem így kell a szórendet
megállapítani, persze toldalékok nélkül: A húsvét
és a
kovásztalanok
pedig két nap múlva következett
be. A folytatásának meg így kell hangzania: S a főpapok és az Írástudók azon okoskodtak,
mikép ölhetnék meg őt csellel
megragadva. A sok vala itt is, később is merőben fölösleges.
2. v. helyesen így kellene állania: Nehogy
népzendülés
támadjon.
5*
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A 11. v. vége helyesen ez : És kereste a kedvező
alkalmat, hogyan adja kézbe? vagy: És kereste, hogy
adhatná
őt kézre kedvező
pillanatban?
A 12. versben a kenyerek és a bárány szavak nincsenek
az eredetiben, de nem is szükségesek.
A 14. versben nem ez áll: Hol van az a
szállás?,
hanem ez : Hol van az én szállásom ?
A 15. vers άνάγαιον szava nem vacsoráló terem, hanem
emelet, az ανά την γην lévő épületrész. Tehát inkább felső
szobának lehetne fordítani.
A 16. versben ηλΰον nem jutának,
hanem, mert az εις is
utána áll =
bementek.
A 20. versben nincs meg ez a szó: felelvén.
A 22. \ r ersben a φάγετε nincs benne.
A 31. versben nem Inhioi áll, hanem πάντες.
A 34. versre ugyanaz áll, a mi Mt. 26, 3S -ra.
A 35. versben földre borulást tehetünk.
A 40. versben nem megnehezedtek
vala, hanem nehezek
voltak.
A 41. vers ά/ιεχει szava a r r a vonatkozik, hogy most
már nincs többe szükség a tanítványok ébren maradására.
A nehéz óra elmúlt, Jézus lelke megerősödött, a tanítványok
most már kipihenhetik magukat. A fordítás elég szava ennek
a gondolatnak kióreztetésére kevés és halavány. A το Iontov
szónak helyesebb fordításával segíthetünk itt az értelmen.
Azt hiszem, így kell e mondatnak állania : A többi időt aludjátok el és pihenjétek
ki, elég volt, vagy: Most már alhattok és pihenhettek,
— elég volt.
A 44. vers ασφαλώς szavát jobban kifejezi bizvást, mert
előbb arról van szó, hogy jelt ád az elfogóknak Júdás,
nehogy a sötétben eltévesszék Jézust és mást hurcoljanak
el helyette.
A 64. versben τι ύμίν φαίνεται értelme ez : Mit gondoltok ?
A 15, 29 -ben a Hah szó nem magyaros. Vagy legyen
ah, vagy még helyesebben: No!
A 40. versben nem kis Jakabról, hanem ifjabb Jakabról
van szó. A sok vala itt is nagyon zavaró.
A 42. vers egészen téves. Arról van szó, hogy mikor
beesteledett, nem hagyhatták a testet a kereszten, mint
máskor szokták, mivel most az előkészület napja következett, a mi egyenlő értékű a szombat estéjével, vagyis
ünnepestéje volt. A fordításnak így kell hangzania : S már
beesteledvén,
mivel előkészület
volt vagyis ünnep estéje,
eljött József stb. Erről a Józsefről az eredeti szöveg nem
azt mondja, hogy tisztességes,
hanem tisztes,
tekintélyes
tanácsbeli
volt, aki maga is áhítozott Isten
országára.
Raffay

Sándor.

Lapszemle.
A „Neue Kirchl. Zeitschrift" (in Verbindung mit Prof. D.
v. Zahn, Erlangen, und Oberkons.-R. Adolf Kahl, München, hrsg.
von Prof. Engelhardt. Α. ^Deichert'sehe Verlagsbuchhdlg. Nachf.
(Georg Böhme), Leipzig. Ara Vi évre 3 korona). 1908. évfolyamában Ihmels lipcsei tanár írta az új évfolyam bevezető cikkét:
„Hogyan tartjuk meg a reformáció örökségét és hogyan gyümölcsöztetjük azt a jelen számára?" A szerző előbb rövid vonások,
ban vázolja, hogy mit kell értenünk a reformáció öröksége alatt
Az újonnan felfedezett evangeliomot, melynek tartalma: az
embernek személyes közössége az istennel, istennek a Jézus
Krisztusban való kijelentésének hirdetése és végül az ige és a
szentségeknek isten kegyelmes kijelentésének hathatós megjelenítéseként való megértése. Mindezt meg kell tartani, sőt gyümölcsözővé kell tenni úgy, hogy a mai kor feladatainak és kérdéseinek légkörébe elhelyezkedünk és annak szolgálni igyekszünk.
Ezután feltünteti, mikép oldja meg ebbeli feladatait a theologia.
Ennek leírása a folyóirat tartalmának egyik legszebb részlete
és az ember mikor a szerzőnek fejtegetéseit reprodukálni akarja,
alig tud lemondani arról, hogy szórói-szóra le ne írja. De meg
kell elégednünk, hogy csak rámutassunk egyes dolgokra és
egyébként magának a cikknek elolvasására kell felhívnunk az
olvasót. így mindjárt igen tanulságos, mikép mutatja be a
szerző a theologia mai helyzetét, melyet a természettudományok
és főleg a történettudomány megteremtettek. Ez apologetikai
munkára kötelezi a theologiát, de persze nem olyan értelemben,
mintha a keresztyénséget be lehetne bizonyítani. A theologiának
az adott viszonyok közt semmiféle nehézség előtt szemet hunyni
nem szabad és korunk gondolkodásának igazsági mozzanatait
el kell ismernie. De egyébként saját utján és saját tárgya törvényei szerint kell eljárnia. Főfeladatai közé sorolja a szent
irás inspirációjának leírását. Feladatait nem szabad csak azért
szűkebbre szabnia, hogy a többi tudományokkal összeütközésbe
ne kerüljön, sem a metaphysikától való félelemből egyes olyan
kérdések fejtegetését elejtenie, melyek a hitből sarjadnak. Végül
nem kevésbé érdekesen vázolja a szerző az egyházi gyakorlati
tevékenység munkáját a reformáció örökségének megóvása és
gyümölcsöztetése érdekében. A prédikáció végcélja csak az lehet,
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hogy az egyest hitének személyes bizonyosságára, az üdvbizonyosságra vezessük, azaz a prédikációnak ébresztó'nek kell lenni.
Ápolni és helyes mederbe kell terelni a gyülekezet közösségi
életét, meg kell világítani a nyilvános élet kérdéseit, fel kell
használni a gyülekezet tagjainak közreműködését. Itt igen helyesen
megjegyzi a szerző', hogy ezt azonban nem szabad az egyetemes
papság elvére való hivatkozással megokolni, mivel „das allgemeine
Priestertum bedeutet nur dies, dass der einzelne keiner menschlichen Vermittlung zwischen Gott und sich bedarf, sondern das
Recht besitzt, persönlich Gott zu nahen." Ezzel szükséges tisztába jönni és nem szabad az egyetemes papság tisztán vallási
elvével az egyház ügyeinek intézésében való részvétel indokolására,
tehát egyházjogi s egyházpolitikai nemes vagy nem nemes
érdekek fedezésére visszaélni, mint ez különösen nálunk igen
gyakran történik. A szerző azután még igen jól hangsúlyozza,
hogy az egyházi gyakorlati tevékenység egyedüli eszköze az ige.
Az egyház alkotmányának itt csekély jelentőséget tulajdonít.
Csak az ige hirdetése, a prédikáció hozza közel a szivekhez az
igét. Azért legyen az céltudatos, ismerje a prédikátor az embert,
a psychologiát, s fakadjon prédikációja, saját vallásos élete
tapasztalásából és hirdesse az evangéliom mellett a törvény
komolyságát is, akkor képes lesz a reformáció örökségét a jelenkorban is hatásossá tenni.
Zaknn&k János evangelioma földrajzához való adalékaiból
az első füzet a 11, 54 említett Ephraimról szól. Nem oly város
volt az. mely a pusztában, hanem egy a pusztával határos területen feküdt. Eusebius, Josephus s Epiphanius adatainak egybevetéséből megállapítja a szerző, hogy az Júdea legészakibb
részében, a magas hegyen épült mai Taijibe helyén volt. Ezen
eredményt csak a codex Bezae (D.) teszi kétségessé, melyet
Blass is irányadóul vett János evangeliomának kiadásában. Ε
szerint a Samphurin, vagy a mai Sefurije vidékén, Qalileában
lévő Ephraimról volna szó, a mi persze megint a Ján. 11, 34 -ben
megadott helyzethez nem illik. Nem lehet tehát máskép ítélni,
mint ugy, hogy D-nek ezen szövege nem az eredeti, hanem egy
későbbi, a helyzettel már nem ismerős szobatudós javítása. Az
a helyzetet jól ismerő evangelista helyes helymeghatározását, a
judeabeli Ephraimot a galileabelivel akarta helyettesíteni és
azért cserélte fel a János evangeliomában meg nem nevezett,
csak a pusztával határosnak mondott vidéket a közeli Sepphoris
várostól elnevezett „Sapphurim azaz Sepphoris országával."
Ugyanezen cikksorozat 4. közleménye a 3. füzetben a János
ev. 4 , - 4 2 perikopában a samariai asszonyról elbeszélt történet
színhelyével, Sycharral foglalkozik. A syr fordítás Sichomet csinált
belőle és Jeromos követte e hagyományt, bár bizonyos határozatlansággal. A bordeauxi zarándok és Eusebius, kik Sichemet
is ismerik, megkülönböztetik tőle Syehart, melynek nyomait
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azután Zahn még a talmudban, a samariai krónikában, egy régi
mozaiktérképen és a midra3 rabbában is felmutatja és azonosságát a mai Askar vagy Asker nevű arab faluval állítja.
Mind a három füzetben irt Nestle Eusebiusnak evangeliomi
synopsisáról vagyis ama elmés rendszeréről, melynek segítségével
az evangeliomok párhuzamos szövegeit gyorsan össze lehet
keresni. A szerző, ki a legkisebb mikrologiai ismeretek terén
való jártasságáról és kutatásainak a legcsekélyebb részletekre
kiterjedő gondosságáról nevezetes, ezen tulajdonságait ezen cikkeiben is ragyogtatja, csak sajnos egy kissé rendszertelenül. De
azért ezen kutatásaiból is világossá lesz, mily hanyag és megbízhatatlan, sokszor elődeinek hibáit vakon követő volt itt a
modern tudományos kutatás. így pld. Tischendorfnak meg vannak
az uj szövetségi kritika terén a maga érdemei. És meg kell
vallanom, előttem sokszor túlzottaknak látszottak egyes tudósok
s köztük Nestlének törekvése is, mellyel Tischendorf uj test.
szövegkiadásának ha nem is érdemeit kisebbíteni, de hibáit
nagyítani igyekeztek. De Nestle jelen cikkében is, még pedig
meg kell neki engedni: érvekkel, megint csak reámutat Tischendorf müveinek korlátaira. Ennél azonban nagyobb baj. hogy a
legújabb szövegkritikai tekintély gyanánt fellépő v. Soden munkáinak is elég gyengéire tud reámutatni, melyek legtöbbnyire
épen onnan erednek, hogy Tischendorf adatait nem vetette alá
a kéziratokig visszamenő kritikának. A szerző ezt sokszor meglepő példákkal iilustrálja és néha igen mulatságos, do mindig
az ő nagy pontosságának jele, hogy miben nem fedezi fel
valamely hiba eredetét, melyet a szövegkritikusok ós kiadók
egymástól leírtak. Sokszor gúnnyal mutat rá arra, hogy neki
félreeső lakóhelyén (szerzőnk a maulbronni alsó seminárium
tanára) korlátolt tudományos eszközökkel kell jóvá tenni, amit
egyetemi tanárok tanítványaik segítségével könnyen végezhetnének.
Ε mellett megvallja, hogy a száraz számokkal való foglalkozás a legérdekesebb, legtermékenyebb probléma. És bizony
nem egy helyen megmutatja, hogy ez aprólékos munka néhol
elég fontos eredményekkel is kárpótol. — Nestlének ezen cikksorozata igen alkalmas arra. hogy az embert a tudományos
•bálványok csodálatából is felébressze és megtanítsa arra, hogy
mindenütt, tehát a tudomány terén is csak a leglelkiismeretesebb
munkát és a még oly aprólékosnak is látszó problémákkal
foglalkozó tudományos önállóságot megbecsülje.
Az ó-te3tamentorni kutatásba vág Dr. Wilhelm Caspar i
erlangeni magántanár cikke, melyben azon jogi viszonyokat
fejtegeti, melyeknek alapján Boáz és Ruth házassága létre jött
és tagadja, hogy az leviralusi házasság lett volna. Itt megemlítjük a fiatalon elhalt Köberle, rostocki tanár cikkét, melyben
az 1904. felfedezett assuani papyrusok tartalmát ismerteti s
néhánynak teljes szövegét közli. Ezen érdekes jogi okiratok
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ismertetése után röviden feltünteti jelentőségüket, a felmerülő
tudományos részletkérdéseket a szerző külön tanulmányra hagyta,
amely azonban most már nem fog megjenni.
Folyó év febr. 21-én volt 100 éve, hogy Löhe Vilmos, az
egyszerű luth. falusi lelkész, ki félreeső falucskáját világhírre
emelte, született. A neuendettelsaui diakonissaintézet rektora,
Dr. Bezzel emlékezik meg pár lapon (a 2. füzetben) nagynevű
elődjéről. Vilmar, aki egyúttal jeles irodalomtörténész is volt,
azt mondta, hogy Löhe prózája olyan volt mint Goetheé. Ennek
beszélgetései egy ujabb (Deibel és Gundelfinger) gyűjteményét
ismerteti az 1. füzetben Lic. Bröse, mint ezt már azelőtt két
ízben (1900. s. 1906.) tette e lap hasábjain. Most is, mint akkor,
főleg Goethe egyéniségének a beszélgetésekből sugárzó azon
vonásaira mutat reá, melyek az u. n. miveltek Goethe-idoljához
épen nem illenek. Érdekes pld. itt, hogy a Napoleon elleni általános felkelés lelkesedése közepette a nagy költő hideg maradt.
Két dolgot akar a szerző cikkében kimutatni, hogy a Goethe
feletti ítélkezés még keresztyén szempontból sem igazolt és
hogy a költő modern tisztelői bálványukat nem ismerik.
Csak röviden említjük meg, hogy Kübel, müncheni lelkész
egy cikkben ismerteti a legújabb pápai syllabust és encyklikát,
Schlegdenthal lelkész meg azokkal szemben, kik a német büntetőtörvénykönyvnek a vallást és annak szertartásait védő pontjának eltörlését sürgetik, kimutatja ezen intézkedésnek továbbra
is szükséges voltát. Végül közli a 3. füzet ιSchling erlangeni
egyházjogásznak a bajor ev. Bund gyűlésén tartott előadását,
melyben elmondta nézeteit a készülő bajor egyházi rendtartásról.
Dr. Daxer

György.

Könyvismertetés.
Debreceni Lelkészi Tár. (Gyakorlati ev. ref. papi lexikon).
VI. kötete. Szerkeszti 8. Szabó József. Debrecen 1908. Kiadja
Telegdi K. Lajos utódja Eperjessy István. 619 1 Ára kötve 10 kor.
A 12 kötetre tervezett nagy vállalat most megjelent VI.
kötetével ismét közelebb jutott a megvalósuláshoz. Az uj kötet
beosztása ugyanaz, mint az előbbi köteteké, tartalma azonban
talán még az eddigieknél is gazdagabb ós változatosabb s a
lelkészi functiónak úgyszólván minden ágára kiterjeszkedik.
Különösen tartalmas a bibliamagyarázatok rovata. 12 szép bibliamagyarázat van benne, melyek közül 4 adventi, 4 böjti, 4 pedig
bármilyen alkalommal használható. Gazdag és változatos az
egyházi beszédek rovata is, ez a kötetnek ezúttal is a legterjedelmesebb része: összesen 44 beszédet tartalmaz; köztük 4
ifjúsági isteni tiszteletek alkalmára, 9 vasárnapra, 8 különböző
ünnepekre, 23 pedig különböző alkalmakra írt egyházi beszéd.
Ε nagy számmal közölt magvas és tartalmas egyházi beszédekkel
valóban eléri a szerkesztő több ízben kifejezett célját: a „Debreceni
Lelkészi Tár" református egyházi irodalmunkban hézagpótló
szerepet tölt be. Kitűnik főként az alkalmi beszédek terén,
melyeket — irányukhoz képest — az Igehirdető és az Erdélyi
Prédikátori Tár nem művelnek eléggé. Liturgiái beszédek, valamint imádságok is nagy számmal találhatók a VI. kötetben s
ezek is változatosan, a gyakorlati célt és a magas irodalmi
színvonalát egyaránt szem előtt tartva vannak összeválogatva:
keresztelési alkalomra való 3, konfirmációi 2, urvacsoraosztási
3, esketési 8 és halotti szintén 8. Hasonlóképen gazdag, érdekes
és változatos a „lelki gondozás" c. rovat is. Ezúttal három
dolgozatot foglal magában. Érdekes, értékes mind a három, de
különösen kettő áll minden tekintetben magas irodalmi niveau-n.
A 25 imádság közül, mely a kötetben közölve van, 11 temetési,
14 pedig alkalmi. Á Különfélék rovata, melyben egy épitő és
igazán megható hosszabb elmélkedés található s a szerkesztő
utószava zárja be a kötetet.
„In ma^iis et voluisse sat est." Ha csupán törekvést és
jóakaratot látnánk is e munkánál, akkor is jóindulattal kellene
fogadnunk és tőlünk telhetőleg bátorítanunk pártolásunkkal s
egyengetnünk útját, mely bizony még mindig elég rögös és nehéz.
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Mert a református egyházi irodalom nem eléggé gazdag ahhoz,
hogy ne volna szüksége lelkesült és képzett harcosokra, hogy
ne mondjuk úttörőkre. Kétszeres az örömünk most, midőn azt
látjuk, hogy egyházi irodalmunk olyan nagy arányú, hatalmas
művel gazdagodik, mint a „Debreceni Lelkészi Tár" melynek
úgy eddigi mint most megjelent VI. kötete is értékes és előkelő
irodalmi színvonalon áll és a szigorúbb kritikát is kiállja.
Valóban méltó arra a figyelemre és pártolásra, melyben a protestáns lelkészi kar részéről eddig részesült.
Kiállítása egyszerű és Ízléses. Kapható Debrecenben, Hegedűs
és Sándor könyvkereskedésében.
Debreczeni.
Dr. Emil Schürer (Prof. in Göttingen) Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 4. Auflage. 2. Band: Die
inneren Zustände. Leipzig, J. C. Hinrich'sche Buchhandlung 1907.
(VIII. és 680. 1. 8 \ Ára 14 ο// = 1640 Κ.
A Schürer-féle uj-testamentomi kortörténetet már nem kell
sokat ajánlgatni. A mint azon tény is mutatja, hogy most jelenik
meg 4. kiadásban, a mű már biztosította magának a maga
helyét a theologiai irodalom elsőrangú termékei sorában. Az
eleinte kisebb terjedelmű könyv az idő folyamán 3 kötetre
növekedett, amelynek minden ujabb kiadása arról tesz bizonyságot, hogy tudós szerzője nem hagyott figyelmen kívül semmi
ujabb irodalmi jelenséget vagy épen eredményt, mindenről beszámol müvében. Ilyen módon lett müve a maga szakjában
valóságos standard workká és mint ilyen egyáltalán nem szorul
már a theologiai világban ujabb és ujabb ajánlásokra.
Mi is jelen alkalommal csak bejelentjük a magyar olvasó
előtt, hogy a mű második kötete nem rég jelent meg 4. kiadásban. Az első kötet utoljára kettős 3. és 4. kiadásban látott
napvilágot, azért ezúttal annak újrakiadása nem volt szükséges, hanem megjelent mindjárt a 2. kötet és előkészítés
alatt van a 3. kötet is, hogy az is nem sokára 4. kiadásban
jelenhessen meg. Az előttünk lévő 2. kötet beszámol a
Jézus korabeli zsidóság belső állapotairól. Szól (a 22. §-ban) az
általános művelődési állapotokról t. i. a népességről, annak nyelvéről, a hellenistikus kultura elterjedéséről és a zsidóságnak
meg a pogányságnak egymáshoz való viszonyáról. Azután pedig
részletesen ismerteti a zsidóállam alkotmányát, a synedriumot
és a főpapi állást, a papságot és a templomi istentiszteletet,
az irástudományt (a halachát és a hagadát) a pharizeusokat és
a sadduceusokat. Majd szóba kerül az iskola és a zsinagóga,
valamint a törvény és az a szerint való élet, továbbá a messiási
hit és végül az essenusok felekezete. Látjuk, csupa olyan dolgok
ezek, melyek -nz Ur korában élt zsidóság életének legfőbb intézményeit és szellemét illetik és az evangéliomok elbeszéléseiben
és magyarázatában is igen nagy szerepet játszanak.
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A mi kötetünk az e'őbbi kiadás megfelelő"részéhez képest
lényegesen bővült. A szerző' előszavában megemlíti mindazon
pontokat, a hol ez történt. Felesleges azokat itt is felsorolni,
legnagyobb részük az ujabbkori tudományos felfedezések (kéziratok. érmek, feliratok, papyrusok) diskussiók folytán nyert felvételt. De sok helyen javításokat is eszközölt a szerző a szövegben. Elég az, ha megemlítjük, hogy a 3. kiadás 584 lapja 680-ra
szaporodott vagyis a kötet majdnem 100 lappal bővült. Ez a
tény nemcsak a tudomány élénk munkálkodásának örvendetes
jele, hanem egyúttal a szerzőnek műve tökéletesítésében valő
gondosságának és szorgalmának is a tanúbizonysága.
Dr. Daxer

György.

Dr. Paul Kleinert Homiletik. Leipzig, J. C. Hinrich'sche
Buchhandlung 1907. (VI. és 240. 1. ,8.) Ára 3 «Λ = 3 60 Κ.
Kötve 3 80 ctt. = 4 Ő6 K.
Elég rövid idő alatt két berlini gyakorlati theologustől is
kaptunk egy-egy sikerült, eredeti homiletikát. Az elsőt Steinmeyer
írta, a mely eredeti, a közfelfogástól eltérő fejtegetéseivel rövid
idő alatt sok barátot szerzett magának. A másik az előttünk
lévő könyv, melyet Kleinert, aki az ó-testamentomi theologia
terén kifejtett munkássága mellett még a gyakorlati theologia
hivatott mestere is, adott ki még karácsony előtt Remélhető,
hogy ezen homiletika is hamar meg fogja találni a maga olvasóit
és tanulmányozóit, még pedig nem csak a szorzőnek 30 éven
át (1877—1907) volt hallgatói és homiletikai semináriuma tagjai
körében, kiknek a könyv ajánlása szól, hanem hazánk tbeologusai
sorában is, kiknek a könyvet e pár rövid sorunkban melegen
ajánljuk.
Csak röviden jelezzük a könyv tartalmát. A homiletika
külön történetét hiába keressük a könyvben. Szerzője azt nem
vette fel. Meglehet azt valamint a prédikáció történetét sok más
homiletikában is megtalálni. Az alapkérdések fejtegetése után,
melyek közt ilyenek is szerepelnek: a homiletika és a psychologia,
a homiletika és a rhetorika. Két részt ölel fel könyvünk, az
egyik szól a prédikáció anyagáról, a másik annak alakjáról.
Itt aztán szó van mindenről, amit az ember jóravaló homilotikában keres. Csak bő példákkal illustrálja a szerző fejtegetéseit
egyrészt más homiletikusok egyező vagy eltérő nézeteinek megemlítése és másrészt a jelesebb prédikátorokra való hivatkozás
utján. És így a mi könyvünkben is mégis csak érvényesül a
homiletika és a prédikáció története is érdeket keltő és életteljes
alakban.
Azt hiszem, senki sem fogja sajnálni a pénz- és időben
hozott áldozatot, melyet e könyvre fordítani fog. Azért újból is
melegen
ajánljuk
azt.
.. Γ.
ö
J
J
n ..
Dr. Daxer

György.
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Lic. Dr. Johannes Leipoldt (Privatdozent in Halle-Wittenberg)
Geschichte des neu testamentlichen Kanons. Zweiter Teil. Mittelalter und Neuzeit. Leipzig, J. C. Hinrich'sche Buchhandlung. 1908.
(,1V. 181. 1. 8.) Ára: fűzve 2"88 korona, kötve: 396 korona.
Ezen könyv első részét már megismertettük a „Theol.
Szaklap"-ban. Amit az első részről mondtunk, az áll a második
rézről is. Különösen elismerést érdemel itt is a szerző gondossága, mellyel a tekintetbe jövő és sokszor nehezen hozzáférhető
forrásokat bő kivonatokban közli. Az anyagnak ily nagy mértékben
való előterjesztésének főleg seminariumi gyakorlatoknál lehet
hasznát venni.
A könyv két szakaszra oszlik. Az első szakasz foglalkozik
a rőm. kath. egyházzal. A középkor méltatása után foglalkozik
főleg Erasmus munkásságával, amely e nagytudományú férfiú
egyébként is ismert ingatag jelleméhez illő volt. Eleinte szabad
és merész, de aztán óvatos és visszavonuló és mindenek felett
nem evangeliorni volt, úgyhogy a nagy ember távolról sem
volt alkalmas arra, hogy reformátorrá lehessen. Ezután sorra
kerül de Vio Tamás szerepe a biblia magyarázat és kritika
terén, hogy azután szerző a tridenti zsinat határozmányait a
szent írásról ismertesse. Végül foglalkozik egy fejezet a tridenti
zsinat utáni idővel (sienai Sixtus, Bellarmin), melyből még a
legújabb encyclika illető pontjainak megemlítése sem hiányzik.
A második szakasz az evangelikus egyháznak van szentelve és
itt legelőször is Luther állásfoglalásának vázolása foglal helyet.
Természetes, hogy ezen fejezet nagy terjedelmet foglal el és a
legújabb irodalom tekintetbe vételével alaposan van megírva.
Azután szól a szerző Luther tanítványairól (itt szóba kerülnek
az angol, svéd s dán bibliai munkálatok is), Karlstadtról, Erasmus
befolyásáról a hith. theologiára; egy külön fejezetben ismerteti
a ref. egyház bibliai kritikai munkásságát, hogy azután még
keveset a legújabb korról is elmondhasson. Végül összefoglalja
a befejezés a tanulságot, melyet a szerző szerint a kánontörténetből
meríteni lehet. 1. A szent írás hit dolgában egyedüli tekintély.
Hogy megérthessük, szükséges hogy azt ami a bibliai Egyesség
központjában áll, a Krisztusban való üdvöt szívünkben megtapasztaljuk. Ezen vallásos tapasztalás alapján lehet aztán a
biblia könyvein vallásos kritikát is gyakorolni. 2. A szent írás
nem azért tekintélyünk, mert az ókori egyház ilyenül ránk
származtatta, hanem mert Krisztusban üdvre vezet bennünket
és mert a megváltóról megbízható történeti bizonyságot tartalmaz.
Az ujtest. kánon történetében sok emberi dolog fedezhető fel,
de azért ennél több is megnyilvánul abban. Ezen történet az
evangéliomnak folyton növekedő diadaláról tanúskodik.
Ezen rövid, hacsak némi áttekintést is nyújtó ismertetésünkkel fel akartuk hívni az érdeklődők figyelmét e könyvre.
Ugy mint az első, a második kötet végén is jó névmutatóval
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találkozunk, mely a mű használhatóságát későbbre is biztosítja.
Melegen ajánljuk megszerzését és tanulmányozását.
Dr. Daxer

György.

1. Adolf JRisch (Pfarrer). Die deutsche Bibel in ihrer geschichtlichen Entwicklung. (92 1. 8.) Ára 120 <Jt = 1'44 K.
2. Lic. Dr. C. Proksch: Johannes der Täufer. (46. 1. 8.)
Ára 50 pf = 60 fillér.
3. Gustav Hoenniclce: Die neutestamentliche Weissagung vom
Ende. (52 1. 8.) Ára 50 pf = 60 fillér.
Ezen három füzetben bemutatjuk a „Biblische Zeit- und
Streitfragen" legújabb, t. i. a. III. sorozat
5. és 6. számait.
Mindahárom érdemes munka. De különösen áll ez az elsőről,
mely a német bibliafordítás történeti fejlődését tárja szemeink
elé. Szerzője az eddigi e téren való tudományos kutatások eredményét úgy foglalja össze, hogy könyve az ily kutatások népszerűsítésének igazi mintája lett. Eló'ször szól a német bibliafordításokról Luther előtti időből. A szerző itt nagy elismeréssel
adózik a róm. egyház munkásságának és elfogalatlanul méltatja
azon érdemeit, melyeket nem csak a pogány német népnek,
hanem nyelvének christianisálával is szerzett magának. Evvel
nagy mértékben előkészítette Luther bibliafordítását. A második
fejezet Luther fordítását világítja meg minden oldalról. Vizsgálja
keletkezését, megbízhatóságát, módszerét, nyelvezetét és rajzolja
bibliájának külső alakját és berendezését is. Ezen fejezet igen
szépen és az idevágó kérdések szakszerű ismerete alapján méltatja Luther élete eme nagy művét, bibliafordítását. A 3. fejezet
tovább kiséri Luther biblia szövegének sorsát, ismerteti az idő
folytán becsúszott változtatásokat a 19. század közepéig, valamint
a zürichi és a róm. kath. bibliafordításokat, míg a 4. fejezet az
ujabbkori revízió művét méltatja és a modern bibliafordításokat
elég kimerítően felsorolja. Szóval ezen kettős füzet az egész
gyűjteménynek egyik legértékesebb része és kitünö'en tájékoztat
a német bibliafordítás története terén.
Procksch, greifswaldi theol. tanár füzete, nagy szorgalommal
hordott össze mindent, amit Keresztelő Jánosról a szent írásból
és más forrásokból össze lehetett gyűjteni és nagy kombinációképességgel rajzolta meg hősének élénk és jellemző képét. Bemutatja egy-egy fejezetben mint prófétát, mint keresztelőt és Jézushoz
való viszonyában.
Végül Hoennicke, berlini magántanárnak könyve igen jó ős
tárgyilagos áttekintést nyújt az ujtestamentomnak a végső dolgokra vonatkozó jövendölésein. Előbb vázolja az ókeresztyén
prófétai adomány előfeltételeit, t. i. a szent lélek képzetét, Krisztus
idetartozó beszédjeit és az ótestamentom ígéreteit. Ezek után
előadja az uj szövetségnek szóban forgó tanát Pál apostol levelei,
Péter 2. levele és az apokalypsis alapján. A 3. fejezetben rajzolja
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jövendölésnek kortörténeti előfeltételeit az egykorú zsidóság
(főleg az apokalyptika) megfelelő nézeteiben és az 1. század
világtörténeti eseményeiben. Végül a 4. fejezet feltünteti az uj
testamentomnak a jövő dolgokra vonatkozó jövendöléseinek
jelentőségét a mai korban, még pedig úgy, hogy annak a kortörténeti vonatkozások levonása után maradó alapgondolatait
kiemeli. A füzet a felvetett kérdésben elég kimerítően és józanul
és mégsem a mindent elutasító skepsis álláspontjáról tájékoztat.
A „Bibi. Zeit- und Streitfragen" kiadója Edwin Runge in
Gross-Lichterfelde. Berlin.
Dr. Daxer

György.

Nagy Béla. „Canterbur-i Anseimus Satisfactio elméieta
Cur Deus Homo című műve alapján." Dogmatörténeti tanulmány.
Sárospatak 1908. 8° 115 1. Ára 2 korona.
Mindenkor örömmel kell fogadnunk hazai protestáns irodalmunkban még az olyan első tudományos kísérletet is, mint a
milyen a szóban forgó dogmatörténeti tanulmány, a mely református theol. magántanári vizsgára Íratott s a melylyel szerző
meg is nyerte a képesítést s azzal együtt a sárospataki theol.
rendes tanárságot a systematikai theologiai katedrán.
Ám az örömmel fogadás csak azt jelenti, hogy a munkálkodást köszöntjük, azt fogadjuk kész szívvel, a minthogy minden
munkást becsülni kell, szemben a munkátlanokkal. Az azonban
más dolog, hogy a munkálkodás eredményét, magát a kész művet
örömmel fogadjuk-e?!
A szóban levő mű a következő címek alatt foglalkozik
tárgyával, nem szólván ismertető a kissé émelygős jellegű „Előszó "-ról s az egészen lexikon szerű „Anselmus élete" részletről,
mint a melyek magát a tárgyat vagy egyáltalán nem, vagy
nagyon kevéssé érdeklik abban a feldolgozásban, a melyben
advák: 1. A satisfactio elmélet a Cur Deus Homo alapján; 2. A
satisfactio elmélet eredete (7 alpont alatt) és 3. Anselmus
elméletének bírálata.
Az első cím lenne a tanulmány tulajdonképeni tárgya, a
melyet a 10—34 lapokon ismertet. Az ismertetés az Anselmus
művének, műve tartalmának olyan előadása, a mely ..Anselmus
nyomdokait híven akarja követni." Tehát a legkönnyebb, a legegyszerűbb mód az ismertetésre, a melylyel szemben a tudományos követelmény az elvek, a felfogások, az eszmék szerint,
való ismertetés már csak azért is, hogy a tanulmányirónái meglássák, hogy a munkát minden izében ismeri, nem pedig csupán
mechanikus modorban, t. i. a folytatólagos olvasás folytán.
Valószínű különben, hogy az adott ismertetés csak azért történik
úgy, amint van, mert maga a „Cur Deus Homo" így is érdekességet nyújt, az ismertetőnek elvi csoportosítása nélkül. Egyébként az ismertetés valóban nyomon járó, hű és elfogadható
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s az Anselmus főiratának a váltságtan-ismertetése szempontjából
dicséretreméltó.
A második címben foglaltak a váltságtan eredetét kutatgatják s állapítgatják meg s rögtön az első részben, a hol
Anselmus és a biblia között levő összeköttetést tárgyalja, keményen kimondja, hogy a bibliából semmiMpen sem származhatott
az Anselmus alapgondolata,

a mely

a váltságtanról

szól, nem

gondolván meg, hogy evvel azt is kimondja, hogy tehát a prot.
váltságtan sem származott a bibliából, a mely az író szerint
is az Anselmus gondolatán épült fel. S mert a bibliai eredetet
így megcáfolja (?), további kutatásában minden törekvése az,
hogy kimutassa: Anselmus váltságtani alapgondolata a germánjogból s az egyház bűnbánati gyakorlatából állhatott elő s így
olyan alapon utalja, a mely kétes s kétes voltával csak a
elvetendőséget eredményezheti.
Ezt az elvetendőséget nem is késik az író a leghatározattabb
modorban s hangon kimondani a harmadik cím alatt, a hol
Anselmus elméletének bírálatát adja, a mely bírálatnak a csúcspontja nem más, mint a protestáns váltság-tannak a római
katholikussal szemben következetlenséggel vádolása s a nyilt felhívás arra, hogy: „a protestáns dogmatikának mindenesetre el kell
vetnie a Krisztus elégtételéről, érdeméről szóló tant."

Nem tartom lehetetlennek, hogy az egész tanulmány tulajdonképen ennek a tételnek kimondásáért íratott s így annak a
dogmatikus irányzatnak áll szolgálatában, a mely a Jézus halálának s azzal kapcsolatos igazságoknak egyszerű megsemmisítését,
jelentó'ségöknek tökéletes megszüntetését célozza és munkálja.
Az érdem, a Krisztus érdeme fáj az írónak annál az egyszerű
oknál fogva, mert az embernek nincs érdeme. Ha a prot. dogmatika
az emberi érdemet elveti, el kell vetni a Krisztus érdemét is! . . .
Tehát az igaz cél, a világos cél: a Krisztus személyének s munkájának alászállítása az ember színvonalára.

Ám legyen ez
felfogása, de mint
positiv keresztyén
tására alkalmazott

az írónak dogmatikus álláspontja, theologiai
positiv tudomány hirdetésére elhívott, mint
s közelebbről protestáns hit-igazságok taníegyén épen a mai viszonyok között s épen

Sárospatakon ezt gondtalanul, teljes szabadsággal megteheti ?

Tökéletesen értem, hogy az a theol. irányzat, a melyhez
az író tartozik, itt végzi a tételt: Krisztusnak sincs, érdeme, a
mint nincs egy embernek sem az Istennel szemben!... De hát
ez-e az a positiv igazság, a mely épít, hitet erősít, vallásosságot
növel, hűséget támaszt? . . . Az-é hát a cél, hogy a „hivatalos
egyházi tanokkal szemben a destructiót végezzék azok, a kik
építeni hivatvák is, kötelesek is?!
Lehetetlen e kérdéseket fel nem vetni s ha e kérdésekkel
kapcsolatban kell a tanulmány értékét megállapítani, már pedig
ezek a kérdések felmerülnek s fül is kell vettetniök, az érték-
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meghatározás csak nemleges lehet. Ám ha a cél más s talán
épen az, a mit a szerző kitűzött, az érték nagy, mert valóban
aláássa a positiv protestáns váltságtant, emeli a római katholikust még j a logikai következetességben is s így tapsolhatnak
szerzőnek a' római keresztyének s mindazok, a kik a protestáns
tanoknak ellenségei.
Nem a tudományos kutatás, — nem a tudományos vizsgálódás elitélése ez, hanem annak a megállapítása, a mivel más
területén épen az idő szerint olyan elitöleg foglalkoznak a református egyházban s épen az iró szűkebb hazájában.
Inkább építeni, hitet erősíteni, Krisztus egyetlen személyéhez
s munkájához vezetni a lelkeket, mint az ellenkezőt cselekedni!
S mert ezt a célt a munka nem szolgálja, kevésre becsülendő!
Verus.

A rómaiakhoz irt levél.
(Tanulmány).

D) A levél hitelessége s épsége.

Az iró oly önérzettel s határozottsággal nevezi meg
magát (1, j_ 7 ), hogy kételynek semmi helye nincs s elfogulatlan vizsgálat mellett áliróra alig lehet gondolni; a levél
tartalma ós stílusa pedig annyira jellegzetes egyéni s az
első feltűnésétől kezdve Pál apostol személyéhez kötött,
hogy valóban merész elhatározás kell ahoz, hogy valaki a pali
szerzőséget megtámadja, a minthogy számba vehető támadói
sohasem voltak.
A levélnek első nyomait már az újszövetség némely
kanonikus könyveiben is lehet találni. A zsidókhoz irt levél
szerzője feltétlenül ismerte, mert egyes helyek egész bizonyossággal elárulják azt; idézeteket azonban nem találunk belőle.
Nincs is reá elfogadható ok, a melyet ez ellen felhozni lehetne
még akkor sem, ha Apollost tartjuk e szép irat szerzőjének.
(Zsid. 2, i n ; R. 11, 36 ; Zs. 3, 6 ; R. 5, 2 ; Zs. 10, 3 0 ; R. 12, 19, e
helyen még Zahn is elfogadja a levél ismeretét; Zs. 11,
l9;
R. 4, 7 _ í 0 sat,).
Hasonló a viszony a római levél és Péter első levele
között (R. 12, j; I. Pét. 2, 2, 5 ; R. 12, 2 ; I. Pót. 1, l 4 ; R. 12, 3 _ 8 ;
I. Pót. 4, 7 _ n sat.) Weisz Bernh. ugyan megfordítva képzeli
a viszonyt, hogy t. i. Pál ismerte volna 1. Pétert, azonban ez
semmikópen sem egyeztethető össze Pál egyéniségével s Péter
első levelének túlbecsülésén alapszik, holott kétségtelen, hogy
e levél a római után íratott.
Igen sok kritikus abban a nézetben van, hogy Jakab
levelének irója előtt is ismeretes volt a római levél s nevezetesen, hogy a hit által való megigazulási tan ellen folytat
polémiát igazolva azt, hogy a hit nem igazithat meg, mert
a hit cselekedetek nélkül holt s a megigazitáshoz jó cselekedetek is kellenek (Jak. 2, 1 7 _ 2 0 sat. R. 3, 2 1 - 2 7 4. fej. Jak. 1, s :
R. 5, 2 3 ; Jak. 1, 6 ; R. 4, 20 sat.). Nézetem szerint Jakab levele
zsidós színezetű s minden polemikus
él nélkül irott mű
szerzője öntudatosan nem folytat harcot Pálnak hit által való
megigazulása ellen ; a kettőnek ellentétes találkozása egyes
kijelentésekben nem szándékos polémia s oka a két iró egyéni
karakterében keresendő.
Thool. Szaklap VII. évf.
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Sokkal nagyobb ismeretével s felhasználásával találkozunk azoknál az ős egyházi Íróknál, a kik az apostolok utáni
korban éltek s irataikban már apostoli tekintélyre is hivatkoztak s egyes meglévő iratokból idéztek. Legelső ezek között
római Kelemen, a ki mint Rómának püspöke a korinthusiakhoz irott levelében (95 körül) sűrűn használja a római levelet ;
ugyan azt találjuk Barnabás levelében is, a mely szintén az
első század végén keletkezett.
A második század közepe táján még nagyobb a levél
tekintélye. Eddig inkább csak a római keresztyénekhez intézett
magán levélnek tekintették; ezentúl már egyetemes
jellegűnek veszik s ép oly tekintélyt tulajdonítanak neki, mint
az ó-szövetségi, vagyis kanonikus könyveknek. Ezt a felfogást
találjuk Justinus martymál
(140) Athenagorasnál
(150) és
Polykarpos
smyrnai püspöknél (150).
Különösen azonban a gnosztikusok kezdik a levelet
használni, a mint hogy általában az új-szövetségi iratok kanonicitása a gnosztikusoknál előbb kezdődött, mint az ó-kath.
egyháznál.
Marcion már a 140 körül összeállított kanonában Pálnak
pasztoralis levelein kivül a többi tíz levelet összegyűjtötte
s a római levelet különösképen használta tanainak igazolására;
benne volt a 150 év körül összeállított Muratori-féle kánonban is; a 2-ik század végén már általában használják az
egyházi irók, mint kanonikus tekintélylyel biró iratot. Különös
említést érdemel e tekintetben Ireneeus, Tertullian s alexandriai
Kelemen.
A keresztyénség elterjedésével s tanainak kifejtésével
lépést tartott e levél tekintélye is, hogy mire az új-szövetségi kanon megalakult, akkorra már levelünk a szent iratok
között első rangú tekintélylyé lőn, habár a Kor. leveleket
sűrűbben olvasták s használták. Augustinus hatalmas egyénisége (4 század vége 5-ik eleje) e tekintetben is reányomta
egyéniségének bélyegét a ker. egyházra, mert a mint az ő
szellemében kanonizálták az új-szöv. könyveket, attól fogva
az egész középkoron keresztül az ő felfogása uralkodott s
a szent könyvek érdekében jóformán semmi sem történt.
Legnagyobb érdemeik vannak e részben a szerzeteseknek,
mivel az ő szorgalmuknak és gondoskodásuknak köszönhetjük,
hogy a bibliai könyvek kéziratai teljesen el nem kallódtak,
hanem legalább az 5 századból való alakjukban maradtak
reánk.
A reformáció tudvalevően a szentírást legfőbb
tekintélyre
emelte a ker. hit- és erkölcsi életre nézve s az összes iratok
között legfőbb dogmatikus jelentőséget éppen a római levélnek
tulajdonított annyira, hogy a Protestantismus dogmatikai
tanfejlődése a római levél nélkül érthetetlen. (A hit által
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való megigazulást tan, a Calvin-fóle prícdestinatio, Loci
theologici.) Mindazáltal Luther volt az, a ki a legnagyobb
tekintélynek elismert szentírás mellé az emberi tudást és
kutatást helyezte irányítónak s vezetőnek; a kanonikus
könyvek bírálatában pedjg majdnem teljesen Eusebius álláspontjára helyezkedett. Ο volt az, a ki a római levelet minden
irat fele helyezte. r E levél, irja a római levélhez szóló nagybecsű ismertetésében, az új-szövetségnek igazi főrésze és a
legtisztább evangelium, a mely valóban méltó és érdemes
arra, hogy minden keresztyén nemcsak szóról szóra könyv
nélkül tudja, hanem naponta foglalkozzék vele, mint a lélek
minden napi kenyerével. Mert nem lehet azt elég sokszor és
felette jól olvasni és róla elmélkedni; minél többet foglalkozik vele az ember, annál becsesebb előtte és annál jobban
tetszik." 1 )
A levél hitelessége ezután is minden támadáson kívül
állott egészen a rationalismus koráig, a mikor Evanson angol
tudós (1792) megtámadta, kit azután jó későn Bauer Bruno
német tudós követett (1852) ; támadásuk érthető feltűnést
keltett, de csak eredménytelen curiosumnak maradt. A 19.
század utolsó tizedeiben újból s nagyobb tudományos apparatussal intéztek ellene támadást legfőképen hollandi liberális
irányú theologusok. Legfőbb támadói v o l t a k : Loman (Qusestiones Paulinse 1886); Steck Rudolf (Der Galaterbrief nach
seiner Echtheit untersucht 1888). Voelter (Die Composition
der paulinischen Hauptbriefen I. Römer und Galeterbrief
1890); Van Manen (Paulus II. De brief an de Romeinen
1891). Ezen bírálók szerint a levél csak a 2-ik században
keletkezhetett más rövidebb levelek alapján, melyeket vagy
Pál, vagy sokkal valószínűbben egy áliró irt volna Pálnak
neve alatt. A szerző egységes iratot akart ugyan összeállítani,
de ez nem sikerült neki. Van Manen az evolutio teóriáját
alkalmazva azt hiszi, hogy levelünk irója ismeri már az ev.
okat, a Csel. könyvét, a zsidók szétszóratását, a ker.-ek
üldöztetését s a gnoszticismust. Mind ezeknek hatása alatt
állott a mi irónk. Alapirata egy régibb Pálnak tulajdonított
levél, mely 1 - 8 4- 15, 14—33-ből állott. Ezt későbbi irók
kiegészítések s bővítések által folytonosan nagyobbították,
míg jelen alakját nyerte. (Ily szakaszok 9—11 fej. 12—13;
14; 15, 1—13 sat.) Michelsen Volkmarnak nyomán 3 kiadású
római levelet különböztet meg, a melyeket egy későbbi áliró
egy levéllé alakított át.
Voelter s néhány hasonló gondolkozásü iró nem elégszik
meg a szövegnek ily általános bírálatával, hanem részletekbe
menve kiküszöbölik mind azokat a helyeket, a melyek zsidós») Luther: Werke. Erlangen 1852. 63. köt. 119. oldal.
6*
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kodóknak tűnnek fal s Pálnak pogányapostoli felfogásával
összeegyeztethetetlenek, a miben még Marcionon is túltesznek. Voelter szerint ugyanis az eredeti páli levelet alkották
I a ! 7> 55 6) 8—175 5, 1 — 12, 15-19' 21 · 6> 1—]3) 14-23) ^ J 13;
15, ,4- -33) 16)21-23 a többi szakaszok öt különböző átdolgozótól erednek.
Nem egyéb ez, mint az ó szövetségen alkalmazott szétboncoló kritikának szerencsétlen alkalmazása, a melynek
semmi alapja nincsen, mert sem a kéziratok, sem az egyházi
atyák idézetei s feljegyzései, sem pedig leghitelesebben megállapítható szövegünk nem támogatják. Ótven, hatvan esztendő
nem is elég az ilyen evolutios fejlődésre, másfelől meg a kéziratok között sokkal nagyobb különbségeknek kellene ionniök,
mint a minőkkel valósággal találkozunk. Ezen önkényes
combinatiok csak annak igazolására szolgálnak, hogy a levél
Pál apostoltól való. A tudományos szövegkritikának csak
kisebbszeríí variánsokról sikerült kimutatni, hogy nem Pál
apostoltól valók s ezek nem érintik a hitelességet.
Egy kiváló varians van, a melynek Zahn is nagy jelentőséget tulajdonit: t. i. az 1, 7 benlevő helyhatározás έν 'Paμη
egyes kéziratokból teljesen hiányzott, ellenben 1, l 5 -ben lévő
τοις sv Ρώμη kevés kivétellel mindegyikben megvolt. Mintha
az apostol egyetemes jellegű s nem egy gyülekezetnek szóló
levelet irt volna hasonlóan az efesusihoz, a melyből az
iv Έφέαψ hiányzik 1 ). A legrégibb kéziratok s adatok ellene
szólnak e feltevésnek. A varians keletkezése ép ellenkező
módon magyarázható. A szent iratok könnyebb elterjeszthetése
céljából azoknak egyetemes jellegét hangoztatták; igy történhetett, hogy a mennyiben a római levélről azt terjesztették,
hogy az az összes ker.-eknek s nemcsak a rómaiaknak szól,
a szövegből az sv 'Ρώμη helyhatározást elhagyták.
Egészen másként áll a levél épségének, integritásának
a kérdése, mert egyes kiváló theologusok súlyos természetű
támadások ós fontos okok felhozásával kétségessé teszik
a 15. ós 16. fej.-nek egészében, vagy egyes részeiben való
hitelességét, a minek természetes folyománya, hogy kétségessé
teszik a levél egyes variánsainak hitelességét is.
Az épség első támadója Marcion volt, Pálnak mint
tudjuk, nagy híve s leveleinek összegyűjtője. Origenes tudósítása szerint ugyanis Marcion a 14, 23 verssel befejezettnek
tekintette a római levelet s a 15. és 16. fejezetet elmetszette
tőle. Ő tőle tudjuk azt is, hogy az ő korában voltak olyan
kéziratok is, a melyekben a jelenleg 16. 25 _ 27 -ben olvasható
') Zahn Einleitung I. 269, 278, 279 oldal.
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doxologia a 14, 23 után állott, a mit több régi kézirat is
igazol. 1 )
Ez a tapasztalás arra birta Semlert, Paulust, Griesbachot,
Flattot, Eichhornt, Schulzot és többeket, hogy kétségbe
vonják a két fejezetnek a római levélhez való tartozását s
a mennyiben nem támadták páli eredetet, külön levélnek
vették, a mely véletlenül s ismeretlen okokból került a római
levélhez 2 ).
Nagy hatású volt e kórdésben is Baurnak kritikája, a
mennyiben a 2. fejezetről nemcsak azt bizonyította, hogy nem
tartoznak a római levélhez, hanem azt is, hogy egyáltalán
nem páli eredetűek, hanem egy későbbi közvetítő írónak a
munkája, a melyben oly nyilatkozatokat ad Pálnak szájába,
hogy azokat Pál felfogásával s egyéniségével összeegyeztetni
nem lehet.
A hitelesség ellen felhozott főbb érvei a következők:
A 15, t-,3· összefüggésében nem érthető, mert nem arról
szól, a miről kezd szólani; értelmetlenül halmoz össze idézeteket s pogány apostol létére oly engedményeket tesz a
zsidókeresztyóneknek, a melyek egyéniségével nem egyeztethetők össze. Nevezetesen a 15, 8 Jézusról azt mondja, hogy
diu/.ovnq
ηεριτημΐς
(a körülmetéltsóg szolgája) s nékünk
példaképünk. Baur szerint ez nem egyeztethető össze Pál
nézetével Jézusról. A 15, n - a s n e m 'enne egyéb mint a II. Kor.
levélből vett anyagnak későbbi író által való feldolgozása,
a mint általában ο fejezet telve van a II. Kor. levélre való
reminiscentiákkal (főképen II. Kor. 10, l 2 _ í 8 ). Ellentétet talál
R. 1, 9—15 említett római utazása és R. 15, 14 - 2 4 ismételten
felhozott utiterve között, a mennyiben ennek említésénél
állítólag mint idegen, mentegetőzik olvasói előtt s tulajdonképen nem is az a terve, liogy a rómaiak között működjék,
hanem az, hogy az ő segítségükkel Spanyolországba mehessen.
') Origenesnek latin fordításban ránk maradt szövege : „Caput hoc (16)
Marion, a quo scripturae evangelicae et apostolicae interpolatae sunt, de
hac epistola penitus absluiit; et non solum hoc, sed et ab eo loco ubi
scriptum est : Omne autem, quod non est ex fide, peccatum est, ( 1 4 , u s q u e
ad íinem cuncta dissecuit. In aliis vero exemplaribus id est in his, quae
non sunt a Marcione temerata, hoc ipsum caput diverse positum invenimus.
In nonnullis etenim codicibus post eum locum, quem supra diximus hoc est
„omne autem quod non est ex fide, peccatum est," statim cohaerens habetur
„ei autem qui potens est vos confirmare." Alii vero codices in féne id, ut
nunc est positum contineat.
J
) Semler szerint 16, , - t s azoknak neveit közli, a kikkel a levélvivőknek útközben taláikozniok kell. Paulus a 15. és 16. fej. a római gyülekezet
elöljáróihoz intézett levélnek tekinti. Griesbach, Eichhorn Korinthusba szóló
külön levélnek tekintik. Schulz szerint a 16,
í 0 verseket Eferusba szóló
levélnek kell venni. Ez a nézet legeiterjedtebb s ma is sok hive van.
L. Reuss, Ewald, Mangold, Ritsehl, Weizsäcker, Weiss is de nem határozottan,
Lipsius, Holsten és többen; dr. Masznyik a magyarok közül.
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Történetellenes s igy nem eredhet Páltól az az állítás sem, hogy
ő Jeruzsálemtől fogva Illyrikumig hirdette az evangoliumot;
hasonló a diakoniszai hivatal (16, ,) s a tatrorpyóg-papi állás
létezése. A 16, 3 _ 1 5 közölt üdvözletek nem eredhetnek Páltól,
mert δ Romában ismeretlen v o l t ; 16, 1 7 _ 2 o gnosztikus nézeteket
tartalmaz az áltanítók ellen szóló intéseiben, a 16, 24-27 l® v ő
doxologia későbbi keletkezésre mutat s hasonlít az apostoli
k o r után keletkezett efesusi levélnek stílusához. Végül sok
olyan szó található e rövid szakaszban, a minőkkel a páli
levelekben nem szoktunk találkozni.
A tübingai iskola tudósai természetesen osztották nagy
mesterüknek B a u r n a k e z t a felfogását, de nem minden részecskéjében, mert e szakasz egyes verseit, vagy állításait mégis
Páliaknak fogadták el (15, 8 , l 5 ; 15, 25» 29! 1 6 . n 21 21-24)
Schwegler, Holsten, Straatmann, Schölten ós Lucht. Sőt
akadtak közöttök olyanok is, a kik nemcsak egynéhány
verset, vagy mondatot fogadtak el hitelesnek, hanem a szakasznak legnagyobb részét. Ezek közé tartozik Mangold Hilgenfeld, Pfleidorer ós [Weizsäcker.
Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk a hitelesség ellen
emelt vádakat, ugy azok legnagyobb részökben alaptalanoknak bizonyulnak.
Elsőben is a 15. fej.-nek egyes verseit illetőleg megjegyezzük, hogy elfogulatlan vizsgálat s magyarázat mellett
a 15,
versek egészen könnyen érthetők, a menyiben
a Krisztus példájára való hivatkozással s ó-szöv. idézetek felhasználásával komolyan felhívja s inti az ő pogányokból és
zsidókból lett keresztyén olvasóit, hogy szeretetben s békében éljenek egymással, s teszi azt anélkül, hogy a zsidókeresztyéneknek engedményeket tenne. Abban én semmi
a hitelesség ellen felhozható érvet nem találok, hogy itt az
apostolnak m á s leveleiből reminiscentiák olvashatók. Uti
tervének kétszeri közlésében csak az elfogultság láthat ellenmondást: a k e t t ő között csak annyi a különbség, hogy a
15, l 4 - 2 4 terjedelmesebb s részletesebb mint 1, 9 _ 1 5 , így természetesen szó szerint egészen nem fedi egymást. Az evangéliumnak Illyricumig való hirdetésére nézve nem áll oly mereven,
hogy Pál ott nem fordulhatott volna m e g ; mert missioi működését nem ismerjük oly részletesen, hogy ezen állításának
valódiságát kétségbe kellene vonnunk. Az apostolnak görögországi hosszas tartózkodása idején megtörténhetett, hogy
felkerült egészen Dalmatiáig. A kifogásolt fogalmak és szavak
minők a diakonissa, leiturgos sat, ha azokba későbbi tartalmat s fejlett hivatali állást nem magyarázunk bele, hanem
abban az egyszerű értelemben vesszük, mint a szöveg követeli:
ugy sem gnosztikus, sem más ál tanítói, vagy későbbi származású
értelemmel nem bírhatnak. Ha még hozzá vesszük, hogy a
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szövegkritika egyes helyeken oly variansokat fedezett fel, a
melyeknek alapján a Baur által használt szöveget ki kellett
igazítani s ez a kiigazítás határozottan ellene szól: akkor még
inkább megdöntöttnek kell vennünk Baurnak támadását.
Különösen áll ez az apostolnak uti tervére vonatkozó kijelentéséről. A variánsokból ugyanis az tűnik ki, hogy a 15, 24
„ελενσομ cu προς ν μας a 15,28~ban is így állott s a mostani
szöveg ελενσομαι δι' ύμων εις Σπανίαν későbbi javitás.
Sokkal kényesebb helyzete van a védő kritikának a
16. fej. hitelességi kérdésében, mert e fejezetre nézve nemcsak a tübingai iskolának tudósai, hanem a pozitív irányúak
közül is igen sokan elfogadják Baur álláspontját, ha nem is
mindenben. Legfőbb bajt okoznak itt a nagyszámú üdvözletek
(16, i_i 6 )· Ezeket nemcsak azért támadják a kritikusok, mivel
az apostolnak Rómában nem lehetett annyi sok ismerőse,
mert eddig azon a tájon nem működött, hanem főképen azért,
mivel oly nevű ismerősöket üdvözöl, a kiket Efesusban, vagy
vidékén kell keresnünk. Hilgenfeld az üdvözleteket ugy védi,
hogy az apostolnak ismeretlensége miatt kellett név szerint
s annyi sok rómait üdvözölnie, hogy annál szivesebben
fogadják őt. Ámde érvelése azért nem áll meg, mivel tudtunkkal névszerinti ismerősei nem voltak oly nagy számmal
Rómában. Priscillának, Aquilának és Epainetosnak jellemzése
(16, 3_5) s az ehez kapcsolt üdvözletek Efesusba vezetnek
minket, a hol nevezettek tudomásunk szerint tartózkodtak
s az apostollal együtt az ev. érdekében működtek. Az üdvözlöttek közül többen az apostol segítői, munkatársai s kedves
embereiként vannak említve; ily módon csak abban az
esetben szólhatott róluk, ha alkalma volt velők együtt működni
s közelebbről is megismerkedni. Igaz ugyan, hogy egynéhány
latin nevű (Aristobulus, Rufus Narcissus, Nereus) s Rómában
kereshető ismerőst is üdvözöl, ámde latin nevűekkel találkozhatott s megismerkedhetett az apostol a görögök között
folytatott missioi működóso alatt is. Ezekre nézve tehát nincs
az a nehézség, a melylyel az esetre találkozunk, ha Rómában
kell őket keresnünk. Hogyan is keressük Rómában fogolytársait (Andronikos Junias), munkatársait (Urbánus, Andronikos Junias) az evangelium lelkes hirdetőit (Mária, Tryfaina,
Tryfosa) rokonait s szeretett tanítványait? Nem kell-e őket
sokkal inkább keresnünk kis Ázsiában? Hát Epainetos Ázsia
első zsengéje, Rufusnak anyja, ki egyúttal az ő anyja is volt
nem kis Ázsiában keresendők-e ?
Elfogulatlan s körültekintő kritika mellett csak az lehet
a helyes felfogás, hogy a 16, 3 _ 1G üdvözletek eredetileg nem
tartózhattak a római levélhez, hanem vagy egy különálló levélkét képeztek, a melyben az apostol az efesusiakat üdvözölte
abból az alkalomból, hogy a levélvivő Phoibe Efesuson keresztül
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ment Rómába, vagy az efesusi levélnek képezték egykor
alkatrészét s attól elszakadva ismeretlen módon kerültek a
római levélhez. Ellenkezőleg áll a dolog 16, j, 2 verseivel.
Ezekben az apostol Phoibe kenchraeai diakonissát, a levél
vivőjét a rómaiak figyelmébe ajánlja s kéri őket, legyenek segítségére a reá bízott nehéz munkában. Ugy is mint
nő s mint idegen sok akadályra s nehézségre talál, természetes tehát, hogy az apostol lehetőleg minden akadályt igyekszik elhárítani útjából.
A 16, 17 -20 tartalma nézetem szerint nem illik bele a
római levélbe s még kevésbé az üdvözlések közé, melyeket
megszakít. Ε versekben ugyanis oly pártoskodásról, tanokról
s botrányokról szól, melyeket a levél tartalma nem igazol s
a melyek hitelesség esetén másutt a 16. fej. előtt lettek volna
beilleszthetők, de nem itt. Joggal kérdhetjük miért nem szól
ezekről a pártoskodásokról a levél folyamán, a hol erről
szólani elég bő alkalma lett volna ? Nyilván azért, mert ilyenekről nem szólhatott. így tehát ezek az intések eredetileg
nem tartózhattak a római levélhez, hanem csak a későbbi
időkben csatolta valaki ide.
A 21—24 üdvözleteket közölnek az apostol környezetétől:
Timotheus, Lucias, Yason, Sosipater, Tertius, Gaius, Erastus
és Quartustól, a kik mindannyian korinthusi lakók és segitői
az evangelium hirdetésében. Ismeretesek a korinthusi levelekből s a Csel. könyvéből. Ε versek hitelessége ellen a
komoly kritikának semmi ellenvetése nem lehet ós nincs is,
minélfogva hiteleseknek kell őket vennünk.
Legnehezebb tisztázni a levél legvégén lévő doxologia
hitelességének kérdését. Alig lehet ez idő szerint kétséget
kizáró módon dönteni felette.
Mindenekelőtt nagyon feltűnő, hogy az apostol ezt a
levelét nem áldáskivánással s üdvözlettel zárja be, mint a hogy
azt más leveleinél látjuk, hanem Istennek dicsőítésével és
magasztalásával, a mivel inkább levelein belül egy-egy nagyobb
szakasz befejezésénél szoktunk találkozni (1. Róm. 8. és 11.
fej. végét). A támadó kritikusok természetesen felhasználják
ezt a hitelesség kétségbe vonására. Csakhogy ez a támadás
éppen a római levélnél elveszíti élét, mert ez az apostolnak
legsajátszerűbb s a maga nemében egyetlen levele, amely
egyébként is elüt a többi leveleitől; miért is miként a
bevezetését szokatlan terjedelme dacára Pál apostoltól valónak tekintjük, akként a doxologiát sem foszthatjuk meg
hitelességétől csupán szokatlan használatánál fogva.
Az apostol nem nagy barátja a sablonoknak; minden
levelének van valami sajátszerűsége, a mely által a többitől
elüt; mely okból ez magában véve nem képezhet alapot a
hitelesség kétségbevonására.
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Többet látszik mondani a doxologiának stílusából vett
érv. Az apostol egy körmondatot kezd s azt mindjárt az
elején több határozónak ós mellékmondatnak közbeszurásával
kizökkenti sima folyásából s megszakítja akként, hogy
folytatása (TtT> δέ όνναμένω
ν μας
στηριξαι
. . . .
ώ~ η όόξα
είς
τοις
αιώνας
των αιώνων,
αμήν) jó messze esik s szabálytalanul
nem főmondatként, hanem vonatkozó névmással mellék
mondatként végződik s több olyan szót használ, a minőkkel
leveleiben ritkán találkozunk.
Ámde a ki csak némileg tájékozott az apostol stílusában,
az előtt fel sem tűnik az ilyen szabálytalanság ; magában a
római levélben is találkozunk vele elégszer (3, 2 ; 3, 25, 2G >
5, υ ; 9, 5 stb.). Gondolatokban gazdag lolke, sok mondani
valója s az uj ker. fogalmaknak görög nyelven való kifejezésének nehézségei mind megannyi magyarázója e jelenségnek,
a mihez még azt is hozzá kell vennünk, hogy ő a leveleket
tollba mondotta, a mi a fogalmazást nehézkessé szokta tenni.
Ezekből látni való, hogy a doxologiának stílusából merített
nyelvi okok szintén nom bizonyítanak a páli hitelesség ellen.
Legsajátszerűbb azonban s ennélfogva a hitelességre
nézve szintén nem közönbős az a közelebbről megfejtendő
közülmeny, hogy a doxologiának nincs egész pontosan megállapított helye. Legrégibb kézirataink ugyanis nagyon ingadozók e tekintetben.
Már Origenesnek pontos tudomása van arról, hogy egyes
kéziratok a 14. fej. végén közlik; ő maga azonban a 16. fej.
végén magyarázza s így ott tartja hitelesnek 1 ). A 16. fej.
végén közlik a legrégibb s leghitelesebb kézirataink: codex
x (alef), cod. Β, C és 1), a kopt, peschitta ós vulgata fordítások,
néhány minuscula, az Origenes által használt s ismert kéziratok;
végül itt olvasták azt Ambrosiaster, Pelagius, Augustinus és
más későbbi magyarázók.
A 14. fej. végén olvashatjuk L codexben, igen sok görög
minusculában, továbbá a liturgikus célokból összeállított
leckekodexekben (lectionarium) s végül Chrysostomus és
Theodoretus magyarázataiban, akiknek nyomán a későbbi
keleti egyházi irók is itt olvasták. A fordítások közül csak a
későbbi eredetűek (syr, gót fordítás) közlik a 14. fej. végén
s a nyugati egyházban csak jó későn lett ebben az alakban
ismeretes.
Mind a két helyen olvashatjuk a doxologiát az A Ρ
codexekben s néhány örmény s görög minuscula kéziratban.
') Origenesnek feljebb közölt idézete egészen világosan igazolja azt.
Érthetetlen, hogy Zahn ezt a helyet nagyon fontosnak tekinti s mégis azt
tartja, hogy a doxologiának eredeti helye a 14. fej. vége. (Einl. I 269a.)
Döntő érvként veszi, hogy az aposlol a doxologiákat egyes fejtegetései végén
használja s h o g y a róm. levél végébe nem illeszthető bele jól.
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A marcionitáktól eredő kéziratokat kivéve oly szöveg nem
volt elterjedve, a mely a doxologiát nem foglalta volna
magában.
Mivel Origenes hiteles tanúsága szerint Marcion a 15.
és 16. fejezetet teljesen eltávolította a római levéltől s mivel
lrenaeus 1 ) és Tertullian 2 ) egész nyíltan vádolták Marciont,
hogy a Pál iránt táplált nagy tisztelete és szeretete sem
tartotta vissza az apostol leveleinek önkényes változtatásától és csonkításától, s mivel végül a római levélnek is egyes
helyeit megcsonkította, a mennyiben egész szakaszokat el
hagyott, verseket s mondatokat megváltoztatott 3 ), a mint
az céljának legjobban megfelelt: ez okból azt hiszem, hogy
a felhozattak után hitelesnek kell vennünk a doxologiát.
Helyét illetőleg a régi codexek nyomán feltétlenül a 16. fej.
végéhez kell ragaszkodnunk. A 14. fej.-hez való csatolását
akként magyarázhatjuk, hogy ott egy istentiszteleti szakasz
végződhetett, a mely után ezt a doxologiát mondották el
befejezésül. A gyakorlat alapján bekerült a lectionariumokba
s onnan más kéziratokba.
Minthogy azoknak egy része, a kik a 15. és 16. fejezetet
nem fogadják el hitelesnek, lehetetlenségnek tartja, hogy
a 14, 23-mal befejezve lett volna a levél, ez okból mindenekelőtt azt állítják, hogy az eredeti befejezés elveszett s egy
későbbi áliró más befejezést irt és csatolt hozzá, a melyben
az elveszettnek több-kevesebb versből álló töredékét felhasználta. Az ide tartozók közül legérdekesebb Volkmar 1 )
ós Lucht 5 ) kritikája. Mig Lucht különösen a 15, j _ l 3 verseiben
olyan gondolatokat s mondásokat talál, a melyek az eredeti
páli befejezésből valók s a melyeket az áliró az apostolnak
más leveleiből (de magának a római levélnek előző szakaszaiból is) vett idézetekkel s illetőleg gondolatokkal megbővítve
átdolgozott volt; addig Volkmar az eredeti befejezésnek jó
formán egy részecskéjét sem (csupán 15, 83 -f- 16,
találja
meg, mert szerinte a második század első negyedéből való
áliró (s illetőleg álirók) Pálnak csupán más leveleiből vett
helyeiből s gondolataiból állította össze a laza szerkezetű s
') lrenaeus lugdunumi püspök körülbelül 190-ig élt. Adversus haereses
(v. haereticos) I, 27, , ; III. 12, I 2 . Marcion ellen polemizál.
a
) Tertullian karthagói presbyter 200 körül + 2 2 0 - 2 4 0 között, az
afrikai montanisták f e j e : „Adversus Marcionem" (4, ,, 3 . 5 ; 5 , 2 I ) és r D e
Carne Christi·' c. munkáiban szól Marcion önkényes eljárásáról.
3
) Róm. 4 fej. Ábrahám példája a hitből való megigazulásra ; 9—11. fej.
a zsidóknak előjogai a messiási országot illetőleg n e m léteznek s m i v e l e
fej.-bői ilyesmit kiolvasott, megrövidítette.
") G. Volkmar : Römerbrief 1875.
δ
) Lucht: Über die beiden letzten Capitel des Römerbriefes 1871. Az
eredeti befejezésből való 15, „ „ J5 , , 6 , ! 0 — S 5 ; 16 S 1 - 14 . a többit máshonnan
szedte össze s dolgozta fel.
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a zsidó keresztyénségnek engedményeket tevő befejezést s
a nehézkes szerkezetű doxologiát.
Ez a kritika nem más, mint Baur felfogásának túlzott
szélsőségbe hajtása, a mivel a tanítvány mesterének megoldatlan problémáját megfejteni s minden részében elfogadhatóvá tenni akarja. Ezzel a kritikusok oly ingatag s ellenőrizhetetlen talajra léptek, a melyből nem lehet kibontakozni;
annyi ismeretlen tényezővel dolgoznak, hogy biztos s elfogadható eredményhez nem juthatnak. A mivel biztosan
számithat a kritika, azt ez idő szerint leghitelesebben lehet
találni a 4. század végéről, vagy az 5-ik sz. elejéről reánk
maradt két legrégibb κ és B. codexekben s az ezeket támogató különböző más kéziratokban s ker. ókori egyházi Íróknál. A mint ezeken túlmenve a 2. és 3. századbeli szöveget
keressük s a szöveg rongálás ós javítás problémájával akarjuk
az ópségi kórdóst megoldani, találunk ugyan adatokat egyes
szóknak s mondatoknak más elhelyezésére s használatára;
de nem találunk oly mérvű különbségeket, a melyek alapján
a római levélnek, vagy befőzésének 2—3 kiadását kellene
felvennünk. Az ókori keresztyének feltétlenül nagy becsben
tartották az apostolnak iratait s hihetőleg minden lehetőt
elkövettek azoknak gondos megőrzésére s épségben tartására.
Hihetetlenül hangzik tehát, hogy a római gyülekezet a
hozzá intézett páli levelet nem őrizte volna meg a maga
épségében s illetőleg megengedte volna, hogy uj befejezést
írjanak hozzá. A mint a 2-ik század folyamán kanonikus
tekintélyre kezdtek emelkedni az uj szöv. iratok s egyes
gyülekezetek másolatokról gondoskodtak, figyelembe véve a
másolás nehézségeit s hiányait, az uj szöv.-nek szövege nem
maradt volna reánk annyira épen, mint a mennyire azt
összehangzónak ismerjük, ha csakugyan oly önkényes s nagy
szabású átdolgozásnak vetették volna őket alá, a minőt
Lucht és Volkmar feltételeznek. A codexek és az egyházi
irók idézetei között sokkal nagyobb eltéréseknek kellene
lenniök, mint a minőket valósággal találunk, a mint azt a
Csel. könyvének kétféle szövege kiválóan igazolja.
Megbizonyosodhatunk erről, ha oly kiváló szövegkritikusok kiadásait összehasonlítjuk egymással, mint Tischendorf, Westcott-Hort, Gebhardt, Weiss, Nestle s figyelembe
veszszük a recepta kiadást ós a nagy számmal összeszedett
variansokat.
Az már kritikátlan kritika, a moly önkényes feltevéseken
alapuló következtetéseket használ fel biztos adatokként s
számol velők fontos kérdések elbírálásánál; a hagyományos
nézeteket pedig csak azért veti el, mert hagyományosak s
most már positiv adatokkal nem igazolhatók.
Ily eljárás mellett nem könnyitjük meg a komoly
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munkát s nem érhetünk célhoz, sőt inkább eltávolodunk tőle.
Legkevésbbé van ily kritikára szükség· a római levélnél, a
mely hitelességi kérdésben biztosan s teljesen kétségen
kiviil áll.
Hogy egyes jelentéktelen alsóbb rendű kérdésekben nem
látunk egészen tisztán, az nem lehet ok arra, hogy a nagy
és fontos kérdésekben kételyeket támasszunk.
Ε) A levél szerkesztési ideje és helye.

Mint már felebb emiitettük, az apostol ezt a levelet
azelőtt irta, a hogy Korinthosból készült Jeruzsálembe az
Acliaiaban s Macedóniában összegyűjtött adományok átadása
végett (15,26, 26·) Ezen alkalommal 3 hónapig tartózkodott
ezen általa alapított és sok nehézséggel s bajjal küzdő egyházában. Mielőtt odajött a legkülönbözőbb módon gyanúsították
s bántalmazták az apostolt; magok között pedig heves
pártoskodást vittek véghez, kétségbe vonták apostoli hivatását s tekintélyét, gyávának mondották, a ki közéjök jönni
nem mérés szószegőnek, a ki nem tartja szavát. A korinthosiakhoz irt 2-ik levele s 3 havi ott tartózkodása ugy látszik elsimított minden b a j t s ő zavartalanul s nyugodtan töltötte
ott idejét. Aggodalmakat csupán Jeruzsálem okozott neki, a
hová menendő volt; annálfogva kéri a rómaiakat, hogy
imádkozzanak érette, hogy megszabaduljon azoktól, a kik
Judaeaban engedetlenek és hogy a jeruzsalemieknek teendő
szolgálata kedves legyen a szentek előtt (Róm. 15, 3ü, 31). Ezek a
körülmények arra engednek következtetni, hogy a 3 hónapi
tartózkodásnak végén áll s ugy érzi, hogy ezzel be is fejezte
keleten való missiói működését s uj mezőt kell keresnie
további magvetésre s aratásra. Csoda-e, hogy a nagyra törő
s lángeszű apostol Rómára veti szemeit s ott akarván megvetni lábait, addig is, mig oda jöhet, levelével készíti elő a
nagy munkát. Az apostol által végzett nagy drámai műnek
ez egy nagy s egyúttal befejező szakasza, mely gyönyörű
perspektívát n y ú j t a további küzdelemre. Sajnos, mint tudjuk
a hős nem sokáig küzdhet szabadon, a nagy szellemóriás, a
ki oroszlánbátorsággal vetette magát a pogánymissiora, rövid
idő múlva fogságba kerül, mert esküdt ellenségei, saját
honfitársai, akik azt hitték magokról, hogy az Isten kizárólag
őket választotta Isten országának tagjaivá, összeesküsznek
ellene s ha az idegen pogány hatóság közbe nem lép, menten
véget vetnek életének. Az u j drámai felvonásnak nincs kellő
folytatása; fogságában csak halványul a külső munkakör,
hogy annál nagyobb buzgalommal folytassa a belső munkát
azok között, akik felkeresik s a kikhez hozzáférhet élő szóval
s tőle messze eső gyülekezeteit s munkatársait leveleivel.
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A római levél írásának ideje e szerint az 59-ik óv s mivel
az apostolnak korinthusi tartózkodása a téli hónapokra esik,
a levél Írását tavaszra tehetjük, kevéssel Korinthosból való
távozása előtt. Tavasz beálltával megszűnnek a nagy viharok,
megnyílik a hajózás s biztosabb az utazás. Aggodalom nélkül
küldheti tehát Kenchreainak diakonissaját Phoibet Rómába.
Nem sokára hajóra szál δ maga is, hogy pünköst tájon
Jeruzsálemben lehessen (Csel. 20, l 6 ) s mivel Macedónián
keresztül utazva meg akarja látogatni gyülekezeteits elbúcsúzni
híveitől és ezen útjában húsvét után márTroasban találkozik
Lukácscsal és társaival (Csel. 20, 6), ez okból Korinthosból
hihetőleg húsvét előtt távozott s igy a levelet is még húsvét
előtt kellett befejeznie s elküldenie. Mivelhogy a levelet a
kenchreaii gyülekezet diakonissája vitte Rómába, ez okból
egyesek innen íratják az apostolnak e levelét. Kenchreai
Korinthosnak kikötővárosa az Aegei tengerben, köriilbelőt
1 órai távolságra, lehetett ugyan a levél iratási helye, do
mivel tudjuk, hogy az apostol Korinthosban s nem Kenchreaiban tartózkodott s a hagyomány egybehangzóan Korinthoshoz
fűzi a levél írását, nincs célja ezen általánosan elterjedt nézet
megváltoztatásának, mert Kenchreai gyülekezetének diakonissája lehetett a levél vivője, akárhol irta is az apostol a
maga levelét.
Hogy a levelet az apostol görög nyelven irta, azt felesleges ugyan külön kiemelni, de mégis megemlítem, mivel a
róm. kath. egyház tudósai szeretnék latin eredetűnek venni,
hogy ily módon emeljek a Vulgata tekintélyét. A görög nyelv
volt akkor a világ érintkezési nyelve; latinul aligha tudott
az apostol, római olvasói meg tudhattak görögül; természetes
ez okból, hogy mint többi leveleit, ugy ezt is ezen a nyelven irta.
*

*

*

A római levél tartalmának kellő méltatása s ezzel kapcsolatban a hitelességi és szerkesztési kérdéseknek kétséget
kizáró eldöntése nem oly könnyű feladat, mint a mennyire
az a sok tanulmányozás és kritikai megvitatás után látszik.
A mint más és más szempontok kerülnek előtérbe és ezek
alapján uj világításba helyezik a római levelet s a mint a
haladó kor más ós más érdekeket vet felszínre s ezen érdekeket kapcsolatba hozzák a keresztyónséggel s közelebbről a
római levéllel, ugy mindig más tulajdonsága domborodik ki,
a melyet közelebb megvilágítanak s e megvilágításnál eddig
kevésbé észlelt, vagy teljesen elhanyagolt részletek kerülnek
fel, a melyek az egésznek megértésére termékenyítő hatásúak.
Ebben a munkában mindnyájunknak részt kell vennünk
nemcsak azért, mivel az ker. hivatásunknál fogva kötelességünk, hanem azért is, mivel ez által előbbre visszük vallási
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kulturánkat s theologiai irodalmunkat, más felöl pedig szellemi élvezetet és örömet szerezünk, a mi további munkára
ösztönöz s a tudományokba való elmélyedésünket fokozza.
Ha egyébért nem, ugy ezért is érdemes dolgozni. Van
azonban ennek az ideális, mondjuk tudományos foglalkozásnak gyakorlati jelentősége is. A mint a tudományos kutatás
bizonyossá teszi a tudásunkat s meggyőződésünket arról,
hogy azok az alapok, a melyeken állunk s a melyeken prot.
egyházunk vallástudományában és történeti jelentkezésében
nyugszik, biztosak, sokkal nagyobb meggyőződéssel, lelkesebb
hittel és szilárdabb elhatározással hirdethetjük Jézus evangéliumát s annál meggyőzőbb erővel ós több sikerrel harcolhatunk a kételyek, kísértések s tévtanok ellen.
Ekként fűződik össze s harmóniába olvad az elmélet s
gyakorlat; itt találjuk az óriási nagy tőkét, mely a legkisebb
s legigénytelenebb kérdésben is visszahat egész hit- és erkölcsi
életünkre.
Csak az igaz theol. tudományon épülhet fel biztosan a
tiszta keresztyén erkölcsi élet. Azt keressük, azt kutassuk
s ha megtaláltuk, gyümölcsét is feltétlenül élvezni fogjuk.

Mayer

Endre.

A megváltottság és az egyéni felelősség tudatának
viszonya az ujabb theologusoknál.
III.

Harmadik

fejezet.

A liberális

theologia.

Schleiermacher theologiájának a világ kultúrájával a
kontaktust kereső elemei továbbfejlesztőiket az u. n. liberális
theologia képviselőiben találták. Már maga a 19. század
theologiájának atyja is rálépett volt azon útra, melyen rationalista kortársai és elődei jártak, t. i. a kegyelem és a
természet közti különbség elejtésének és a vallásnak az
erkölccsel való azonosításának ösvényére. És különösen ebben
követték a liberális theologusok, akik nálánál még nagyobb
mértékben feláldozták vagy elmagyarázták a keresztyén hit
sarkalatos igazságait, hogy a világnak ós tudományának
épen divatos felfogásával megegyeztessók. Theologiájuknak
ezen sajátságát a mi kérdésünkben elfoglalt álláspontjuk megvizsgálásánál is észlelhetni.
A liberális theologusok között legközelebb állott még
úgy Schleiermachorhez, mint az egyház hitéhez is Schweizer
Sándor zürichi tanár. Eszlelhető ez különösen kérdésünkben
is. Azért vele foglalkozunk első helyen.1)
1. S c h w e i z e r

S á n d o r . (1808—1888).2)

Történeti jellegű dogmatikai művein kívül, a két kötetes
„Glaubenslehre der ref. Kirche" 1844. s 1847. és a szintén
két kötetes „Die Centraidogmen der prot. Kirche" 1854. 1856.
mellett legjelesebb rendszeres theologiai műve a „Christliche
Glaubenslehre nach prot. Grundsätzen" 2 kötete 1863. 2. kiadás
1877. Ebben fejti ki Schweizer alapos ismeretekkel, fényes
rendszerben és világos előadásban dogmatikai nézeteit.
') Hase Károly, a kiváló egyháztörténész, a rendszeres theologia mezején
is munkálkodott. Ismert történeti jellegű „Hutterus redivivus"-án kívül irt
egy tudományos (Ev. prot. Dogmatik 6. kiad. 1870.) és egy népszerű hittant
is (Gnosis oder ^rot.- ev. Glaubenslehre für die Gebildeten 2. kiadás 1869).
Kérdésünkben való állásfoglalására n é z v e 1. Luthardt i. m. 370.1., mely szerint
a közönséges rationalismuson ugyan túlemelkedett, de valójában mégis csak
rationalistikus álláspontot képvisel.
s
) L. Herzog reálencykl. 3. kiadás 18. köt. 66 - 7 2 . 1. (Christ.)
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Kérdésünkre nézve műve második kötetében, a szent
lélekről szóló tanban nyilatkozik, ahol a gratia applicatrixről
két hosszú fejezetben szól. Bár református, a praedestináció
tanát elveti (II. 251 skk.), de helyette δ is azon nézethez
ragaszkodik, hogy a megtérést teljesen az isten kegyelmének
köszönjük. Ezt az igazságot akarja ama jellegzetes ref. tan
is kifejezni. De másrészt azután mégis úgy akarja kérdésünket megoldani, hogy a természetes ember állapotára
vonatkozó tanban eltér az egyházi felfogástól. Ő ugyanis
hangsúlyozza az ember formális szabadságát ós személyiségét
(453 1.) és a természetes ember fogalmát abstraktumnak
tekinti, amely a valóságnak meg nem felel. (458. 1.) Az embernek a valóságban megvan azon képessége, hogy a kegyelem megindíthassa és δ ahhoz hozzájáruljon vagy pedig elutasíthassa. (460. 1.) így akarja Schweizer egyrészt a megtérésnek
a kegyelemtől való teljes függését, másrészt meg az ember
szabadságát is fenntartani; de nyilvánvaló, hogy ez neki
csak határozott synergismus útján sikerül. így tehát ami
kérdésünkben a liberális theologia felfogásával nála még
nem találkozunk. Ő inkább átmenetet alkot a közvetítő
theologiától a liberálishoz.
2. L a n g H e n r i k . (1826—1876).!)
A liberális theologiai irány egyik legrégibb terméke
Lang Henriknek, az egykori falusi majd zürichvárosi lelkésznek
dogmatikája „Versuch einer christlichen Dogmatik" 1857.
2. kiad. 1868. Figyelmünket már csak azért sem kerülheti
el, mert 2. kiadása után magyar nyelvre is lefordították:
„Keresztyén dogmatika gondolkozó keresztyének számára"
1876. cím alatt és így a mi hazai theologiai irodalmunk
részévé is lett.
Lang dogmatikai rendszerének sajátosságait, ezek közt
pl. azt, hogy Jézus személyét és művét „az egyház eszközei"
közé sorolja és az isten igéje meg a szentségek között
tárgyalja, itt most bővebben nem ismertetjük. A mi kérdésünket az első részben tárgyalja, amely a keresztyén elv
alapjáról és lényegéről szól. Isten és az ember viszonyát
fejtegetve három stádiumot különböztet meg: a természeti,
a törvény alatt álló és a szellemi embert. Ez utóbbi fokot
az ember erkölcsi fejlődése bevégzettsége esetén éri el; ez
pedig az újjászületésben és a megszentelődésben történik.
Ha most azt kérdezzük, kinek a műve az erkölcsi fejlődésnek
ezen foka, Lang azt feleli: „ép annyira az isteni kegyelem,
mint az emberi szabadságé. Kegyelem és szabadság nem
l

) L. Herzog reálencykl. 3. kiadás 11. köt. 2 5 5 - 2 6 1 . 1. (Christ.)
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ellentétek, lianem csak egy és ugyanazon processusnak
különböző, (le szükségkép együvé tartozó oldalai." (147. 1.)
Ez pedig csak ugy lehetséges, ha az isten mindenütt jelenvaló
szellem és az ember az isteni kijelentés organuma (148. 1.).
Evvel, hogy a kegyelem és a szabadság műveit azonosította, illetőleg egy processus különböző oldalaivá tette,
Lang megpendített egy hangot, a melyet a liberális theologiában ismételve fogunk hallani. De nézetét bővebben ki nem
fejtette Csak hangsúlyozza, hogy „nem kell az ember akarati
szabadságának mozzanatát figyelmen kívül hagyni, mint
Schleiermacher." És „az ember erkölcsi becse s egyszersmind
boldogságának vagy boldogtalanságának fokozata — szerinte
— attól függ, hogy a neki adott tehetségeket . . . miként
használja fel." (152. 1.) Vagyis Lang annak ellenére, hogy
az augustinismussal a pelagianismust is egyoldalúnak tartja,
s elveti (148. 1.), mégis ez utóbbinak hódol és evvel is előre
mutatja a liberális álláspontot, amely alapjában az ember
erkölcsi fejlődésére, tehát cselekedeteire alapítja az üdvöt.
3. B i e d e r m a n n A. E m á n u e l . (1819—1885).1)
Biedermann a liberális irány legjelesebb dogmatikusa
és az ő „Christliche Dogmatik" 1869., 2. kiadás 1885. (sajnos,
ez utóbbit nem használhattam) cím alatt megjelent dogmatikája kétség kívül a 19. század rendszeres theologiájának
egyik legkitűnőbb terméke. Ezen műve is mutatja, hogy
Strausstól indult ki, de azután Hegel befolyása alá került.
Egy elvi, egy történeti és egy kritikai-spekulativ részben
tárgyalja a dogmatikai anyagot. A második rész a szentírásnak és az egyháznak tanát fejti ki tisztán objektiv
történeti alakban, de azután kritikának veti alá, melyben
alig jut más eredményre, mint Strauss : vagyis kimutatja,
hogy az egyházi tannak képzetekben való kifejezése tarthatatlan. Csakhogy itt meg nem állapodik, hanem Strauss
puszta tagadásán túlmenve ezen, képzetek alakjában tarthatatlan keresztyén igazságot, fogalmi igazságára vezeti
vissza. Ebben érvényesül nála Hegel befolyása. Ε kritikai
spekulativ rósz alapján adjuk elő Biedermannak kérdésünkben elfoglalt álláspontját.
Az ember természettől fogva bűnös, mert véges szellem.
Mint ilyen két mozzanatnak egysége, azaz véges természeti
lény, melynek életelve vagy lelke arra van hivatva, hogy
valóságos személyes szellemmé legyen (740. §). Hanem azzá
még csak fejlődnie kell. Kiindulva a természeti állapot és
*) Herzog reálenc. 3. kiad. 3. köt. 203 -208. 1. (Stähelin) Bensovv i. m.
62. 1. igen röviden végez vele.
Theol. Szaklap V I I . évf.
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a szellemi lét közti közömbösségből, az ártatlanság állapotából, az ember lassanként megkülönbözteti szellemi énjét
érzéki természetétől. Élete szellemi élet lesz. S minthogy ennek subjektiv tartalma még az érzéki természet,
mig szellemi lényege mint parancsolat áll vele szemben;
azért megvan az emberben a hajlam arra, hogy érzéki természete szerint s szellemi lényege ellenére határozza el
magát, vagyis hajlik a bűnre. Szóval az ember mint véges
szellem, természettől fogva bűnös. (763—769. §.) Rendeltetésével való ezen meghasonlásából — mint szükségszerű átmenetből — az embernek természetes vallásos fejlődés utján
kell felemelkednie az igazi szellemi léthez, melyre hivatva
van. Ezen szellemi hivatása ott van benne fejlődése egész
folyamata alatt, mint isten adta potencia az istennel való
közösséghez, a valódi szellemi élethez. (780. §.) Mint véges
szellemben, a természetes létből kiinduló fejlődésének minden
fokán ott él benne, az ő lényegében az istenhasonlatosságra
való hivatása mint potencia és subjektiv szellemi életében
mint hajlam. (Trieb.) Ebben rejlik aztán annak objektiv lehetősége, valamint subjektiv szükségérzete, hogy az ember a
rendeltetésével való inegliasonlásból kiemelkedjék és rendeltetése megvalósítását meg evvel együtt életének az istennel
való azon egységét elérje, amely tényleg még nincs meg
benne, de a melynek benne mégis csak meg kellene lennie
— vagyis a kiengesztelés subjektiv szükségérzete (subjektives Versöhnungsbedürfnis). (781. §.)
De mint véges szellem, az ember nem szabadulhat az
ő saját véges subjektivitásából kifolyólag ama meghasonlástól mindaddig, mig a kiengesztelés szükségérzetében arra
csak eme subjektivitása erejében törekszik, vagyis mig a
véges természeti állapot azon hatalom benne, a mely az ő
énjét meghatározza, ellenben szellemi rendeltetése csak mint
objektív hatalom, azaz mint puszta törvény áll öntudata
előtt. Ebben áll a természetes ember megváltásának objektív
szüksége (objektive Erlösungsbedürftigkeit 782. §.).
Ezen ellenmondást, a mely a természetes ember lényegéből, mint véges szellemből ered, a természetes ember önmagában meg nem szüntetheti. Az csak az absolut szellemnek
a végesben való önkijelentése által, vagyis úgy érhető el,
hogy az absolut szellem a végesben mint igazi szellemi életnek immanens módon ható ereje bizonyul. Ez az istennek
önkijelentése az emberben mint kegyelem, a mely hatását
tekintve az ember szellemi életében az absolut szellem önkijelentése a véges szellemnek vallási szabadságában (783. §.)
Ha Biedermannak eddig vázolt tanát áttekintjük, azt
találjuk, hogy ő is ismeri az ember bűnét, sőt ő is ugy van
meggyőződve, hogy ettől az ember önmaga meg nem szabadul,
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hanem csak isten kegyelme által. Ε kegyelemnek az ember
lelkében aztán az is a hatása, hogy létrehozza a vallási
szabadságot. De mikép valósul meg most a véges szellemben
annak rendeltetése? Hogyan esik át azon az elkerülhetetlen
meghasonláson, a mely érzéki léte és szellemi rendeltetése
között van ? Azt a processust, a melyben az ember rendeltetése, üdve ilyen módon megvalósul, üdvfolyamatnak nevezzük.
Az egyházi tan az üdvfolyamatról azért szenved ellenmondásban, mert e szellemi folyamat tényezőit személyes
lényeknek tekinti és különböző mozzanatait különböző folyamatoknak és állapotoknak veszi. (856. §.) Ilyen ellenmondás
mindjárt az, hogy az üdvfolyamat az ember személyes szellemi
életében folyik le, és causa efficiense mégis egy másik rajta
kivül lévő személyiség (857. §.). Ugyanis egyrészt az egész
üdvhatást az emberben csak a tőle személyileg különböző
isteni énnek kell tulajdonítani, de másrészt az ember szabadságát, mely szelleméletevel összeesik, sem lehet tagadni,
hanem az üdvfolyamatot, melyet isten az emberben létesít,
szellemi folyamatnak, azaz egyúttal az ember cselekedetének
is kell tekinteni. Ε két állítás azonban, a mely két ón személyes cselekvését megkülönbözteti, de össze is foglalja,
szükségszerüleg vagy kölcsönös korlátozásra és kiegészítésre
vagy akár az egyiknek, akár a másiknak megszüntetésére
vezet. (858. §.)
Hogy ezen hibákat elkerüljük, Biedermann szerint el
kell kerülni az üdvfolyamat mozzanatainak képzetszerü önállósítását. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha az üdvfolyamatot annak vesszük, ami, t. i. az ember szellemi életében lefolyó ama folyamatok egységes összességének, melyek
által az ember természetes fejlődésében elkerülhetetlen
meghasonlás az ő természetes állapota és isteni rendeltetése
között megszűnik és az ember üdve megvalósul. Akkor ezen
folyamat tényezőit nem fogjuk mint személyes hatalmakat
egymással szembeállítani, hanem azoknak tekinteni, amik
valójában, t. i. az emberben lefolyó személyos lelki folyamat
mozzanatainak. Ezen mozzanatok az absolut szellem és a
véges individualitás. (865. §.) Az üdvfolyamat tehát az ember
véges szellemi énjében folyik le, még pedig úgy, hogy az
absolut szellem öntudatában mint önelhatározásának ható
ereje működik. Ez az isten működése az emberben, ä Z ä Z cl ζ
absolut szellem actus purusa a véges szellemben. Az absolut
szellem ezen actus purusa kegyelem, mert az ember azt meg
nem érdemelte, sőt mint a vele szemben álló isteni szellemnek az ő subjektiv ellenmondását megszüntető életközlését
tapasztalta. Igy érthető aztán, hogy a természetes énnek
minden felülemelkedése a szellem igazi szabadságáig egy7*
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úttal az isteni kegyelemnek bennünk való működése is.
(867. §.) De viszont a kegyelem actus purusa is csak egyúttal mint az én szellemi önelhatározásának aktusa valósul
meg. Vagyis az üdvmegvalósulásnak isten kegyelmétől a
természetes énben létesített folyamata egyúttal magának
ezen énnek is az aktusa. (873. §.)
Biedermann tehát avval felel kérdésünkre a kegyelem
és a szabadság viszonyára vonatkozólag, hogy mind a kettőt
vagyis azt, ami az egyház hite szerint az istennek ós az
embernek, mint, kőt személynek műve. egy egységes természetes fejlődési folyamat két mozzanatává teszi. Ezt ő
könnyen megteheti, mert nem ismer személyes istent, sőt
az isten személyiségét határozottan tagadja. Igy aztán nem
baj, ha az isten műve a megváltásban nála egyszerű ható
erővé válik, mig az embernek mint a véges individualitásnak
működése egyedül személyes. Csakhogy ennek a felfogásnak
a vallásos ember tudata mindenképen ellentmond. Személyes
isten és annak személyes hatásai nélkül a vallásos életnek
meg kell halnia. És az üdvfolyamatnak illetőleg a keresztyén
ember vallásos életének képe is, a melyet így nyerünk,
bizony túlegyszerű; még pedig azon okból, mert annak
lényeges, mondhatni legfőbb vonásait eltöröli. A vallásos
elet ugyanis azonossá lesz itt az ember természetes erkölcsi
életével, a természetes érzéki életen való felülemelkedéssel.
Amint tényleg Biedermann egész u. n. üdvfolyamata semmi
egyéb, mint az ember természetes erkölcsi küzdelme, amelynek
erkölcsi tényezőjét az istenivel rövidesen azonosítja. Csakhogy a keresztyén vallásos élet, bármily szoros összefüggésben
áll is az erkölcsi élettel, vele mint a természetes ember
életének egyik megnyilvánulásával még sem azonos, hanem
ópugy önálló, sajátos élet az egész természetes élet és igy
a természetes erkölcsi élet mellett is, amint a megváltás és
annak rendje, melyből fakad, a sajátos meg nem rövidített
keresztyénségben sem azonos a teremtéssel és annak u. n.
természetes rendjével. Ezt a természetfelettit, a supernaturaiist Biedermann kiküszöböli a keresztyén hitből, de vele
a keresztyén hitet nem hogy megmagyarázná, hanem lényeges
alkotó elemétől megfosztja, megrövidíti. Isten transszendentiáját is feláldozza és a keresztyén hit mennyei atyját a
világban immanens valósággá teszi, azaz álláspontja a pantheismus, amely — mint tudjuk — korántsem nevezhető a
keresztyén hit álláspontjának. Biedermann theologiája mint
tudomány nem magyarázza meg a keresztyén hit tényeit,
hanem a tényeken változtat, hogy megmagyarázhassa, s ez
a tudomány túlkapása. Ő elkerüli az egyházi theologia
problémáinak nehézségét, de ezt csak a keresztyén hit gazdagságának megrövidítése, tényállásának csorbítása árán éri
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el úgy, hogy puszta természetes morállá alakitja át, életteljes
világfelfogását pedig rideg, élettelen pantheismussá.
4. L i p s i u s R. A d a l b e r t . (1880—1892).!)
A liberális theologiának egyik jeles képviselője még
Lipsius. Mint egyháztörténész, exegeta és dogmatikus egyaránt alapos és tudós theologus volt. A rendszeres theologiát
„Lehrbuch der ev. protest. Dogmatik" 1876. 2. kiad. 1879.
3. kiad. 1893. c. művével, majd aztán annak philosophiai és
ismeretelméleti elveit fejtegető „Philosophie und Religion"
1885 és „Glauben und Wissen" 1897 c. dolgozataival gazdagította. Lipsius nem áll Hegel befolyása alatt, mint Biedermann és Pfleiderer, hanem Kant philosophiájának hatását
mutatja. De azért mégis ezen theologusokhoz, főleg Biedermannhoz, közelebb áll, mint az új kanti philosophia elveit
követő Ritschl-féle theologiához. Ezt az összefüggést észlelhetjük azon álláspontjában is, amelyet kérdésünkben elfoglal.
Lipsius is úgy, mint Biedermann, véges szellemnek
tekinti az embert (dogmatikája 2. kiad. 420. §.), akinek hivatása, hogy öntudatos és önmagát elhatározó énné fejlődjék
(423. §.). Szellemi rendeltetése az istenhez való hasonlatosság
és az istennel való közösség. Ez azonban csak fokozatos,
szellemi fejlődésben valósul meg úgy, hogy a természetes
érzéki állapotból az azon fölül való folytonos emelkedésben
a világ felett való szabadságra vagyis az istennel való öntudatos és önkéntes életközösségre jut. (467. §.) Ezen fejlődés
a közvetlen érzéki állapotból indul ki, melyben a szellemi
léthez megvan a képesség és a test meg a szellem az öntudatban még nem lépnek fel mint ellentétek. (468. §.) Ezen
erkölcsi fejlődés egyik fokozatán sem nevezhető az ember
absolut romlottnak vagy a jóra teljesen képtelennek. (486. §.)
Magasabb rendű életét a kegyes ember Lipsius szerint
is kizárólag a benne lévő isteni lélek kegyelmi hatására
vezeti vissza, a nélkül azonban, hogy emberi szelleméletének
egysége csorbát szenvedne vagy öntudatának subjektiv-psychologiai közvetítése bármely ponton is megszűnne. (678. §.)
És ez lehetséges is, mert a szent lélek semmi egyéb, mint
az emberi szellemben immanens isteni szellem. Azért a
kegyelmi hatások ós az ember saját lelki élményei egymástól
meg sem különböztethetők, mert hiszen az isteni lélek működése az emberben és az ember vallás- és erkölcsi tevékenysége nem két különböző dolog, hanem ugyanazon osztatlan
belső folyamatnak két lényeges mozzanata. (595. 1.) Lipsius
')L.Herzog-féle reálencykl. 3. kiad. 11.köt. 6 2 0 - 5 2 4 (ifj. Lipsius) B e n s o w
i. m. 62. 1. csak annyit mond róla, hogy Biedermannéhez hasonló eredményre jön.
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szerint is a vallási viszony érzéki felfogása az, ami (a pelagianismus és a naturalismus határai közt) különböző ellentétekre vezet; azért ő az üdvközlő kegyelemnek és az emberi
szabadságnak egymáshoz való viszonyát úgy állapítja meg,
hogy emez isteni szellemi hatalom hatása az emberi szellemben
ós azért egész lefolyásában ós minden mozzanatában subjektiv-psychologiai, az emberi szabadság által közvetített
módon megy végbe. (694. §.) Az isteni szellem mint az emberi
szellemben megnyilvánuló hatalom ezt érzéki állapotán túl
a világ felett való szabadságra vezeti. Ezen szellemi tevékenység tehát az ember szellemi lényének avagy lelki
szabadságának fokozatos megvalósulásában nyilvánul. Az
énnek ezen felülemelkedése az δ véges-érzéki s bűnös természeti állapota fölé minden mozzanatában az isteni kegyelemnek benne való hatása. De ezen kegyelmi hatás segítségével
mégis maga az ember is valóban felemelkedik szellemi
lényegéhez és istenadta élethivatásához. A kegyelem hatása
és a szabadság tevékenysége tehát csak ugyanazon egységes
életfolyamatnak összetartozó mozzanatai. Az üdvólet megmegvalósulása e szerint elejétől végig csakugyan valódi
erkölcsi, subjektiv-psychologiai folyamat az erkölcsi egyénben,
a mely azonban elejétől végig az isteni kegyelem hatása
alapján létesül. (612. 1.)
Lipsius felfogása tehát lényegében ugyanaz, mint Biedermanné. A vallásos élet nála is azonossá lesz az erkölcsi
élettel, a melyben az isteni és az emberi tényező összeesik.
És mivel az emberi tényező személyességének tagadása
mégis csak nagyon beleütköznék a tapasztalat tényeibe,
ezen összeolvadás az isteni tényező személyességének rovására esik. Lipsius állásfoglalása is beleütközik tehát a keresztyén vallásos élet létérdekébe. Ő sem magyarázza meg a
vallásos tapasztalat által feladott problémát, hanem ezen
tapasztalat lényeges állításainak sérelmével magát a problémát
csak félretolja.
5. P f l e i d e r e r O t t ó . (1839—1908).
Píleiderer munkásságának java része az uj testamentom
mellett a rendszeres theologia szolgálatában állott s leginkább
a vallástörténetnek és a vallásbölcsészetnek volt szentelve.
Irt azonkívül egy kisebb terjedelmű hit- és erkölcstant is
(Grundriss der christlichen Glaubens- und Sittenlehre 1880.
6. kiad. 1898.), melynek (1. kiadása) útmutatása szerint vázoljuk kérdésünkre adott feleletét.
Pfleiderer a kegyelemnek és a szabadságnak viszonyáról
szóló egyházi tan igazságát három mondatban foglalja össze.
Ezek a következők: 1. az üdv egyedüli alapja az isteni
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kegyelem, 2. az emberi szabadság mint formális szabadság
az isteni kegyelem hatásának közvetítő alakja, mint reális
szabadság pedig produktuma. 3. Az elkárhozás oka az emberben van. (135. 1.) Hogy az üdv alapja nem lehet mi bennünk,
annak oka Pfleiderer szerint is az, hogy az ember természetes
akaratának ellenkezése isten parancsoló akaratával szemben,
valamint a kikényszerített engedelmességben és az engedetlenségben tapasztalható kedvetlensége annak teljesítésében
erkölcsi erejének szellemi fejlődése előhaladásával való minden
erősödése ellenére is mégis csak mindig megmarad az embernek önmagával és istennel való meghasonlásának jellemző
sajátsága. És ennek a meghasonlásnak megszüntetésére a
subjektiv szabadság ereje teljesen képtelen. (123. 1.) Ezt
elvben csakis az istenfiúság lelkének megváltó ereje . teheti
meg, mig a valóságban az ember erkölcsi fejlődésének kell
és lehet is ezt a feladatot még pedig csak megközelítőleg
megoldania (124. 1.)
A vallási üdvfolyamat tehát Pfleiderernól is az erkölcsi
fejlődés. És ennek kizárólagos alapja ugyan ő szerinte is
elejétől végig isten kegyelmében vagyis az isten szeretetének
az emberben megváltására és üdvére való kijelentésében van.
De az emberben minden kijelentés csak a lelki életnek
természetadta tényezői segítségével valósul meg. Azért hat
a kegyelem is az emberben természetes szabadságának
vagyis szellemi öntevékenységének alakjában. (136. 1.) A
kegyelem és a szabadság egysége abban is jelentkezik, hogy
az ember szabadsága az isteni kegyelem erejében folyton
jobban és jobban megvalósul. (137. 1.)
A kegyelem hatása és az ember szabadságának tevékenysége tehát Pfleiderernól egy lelki folyamatban érvényesül,
a melyben a magasabb erkölcsi élet minden mozzanata a
kegyelem hatásának és az ón saját szabadságának műve.
Igaz, hogy szükségesnek tartja annak a hangsúlyozását is,
hogy az ember formális szabadságát az ő természetes megkötöttségétől még csak meg kell szabadítani, hogy realiter
szabad legyen, amiért is aztán az saját erejéből közre sem
hathat ezen megszabadításában Aztán nem felejti el azt sem,
hogy az előljáró és az előkészítő kegyelem az ember valláserkölcsi öntudatában tényleges előkészítést ós csatlakozási
pontot létesít. (136. 1.) De azért mégis csak kérdésünk megoldásának ugyanazon típusával van dolgunk itt is, mint
Biedermannál és Lipsiusnál, csak rövidebben, mert kompendiumszerűleg van kifejtve.
A liberális theologia állásfoglalása kérdésünkben — nem
tekintve Schweizert — szintén egységes. És ez máskép nem
is lehet, mert ezen állásfoglalás e theologiai irány egész
sajátosságával szorosan összefügg. Ez pedig nem más, mint
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a vallásos életnek az immanens pantheista világnézet szempontjából való megrövidítése, még ba az nem is jut minden
képviselőjénél oly határozott kifejezésre mint Biedermannál.
Evvel összefügg aztán a vallásos életnek azonosítása a természetes erkölcsiséggel és a kegyelem és rendje mog a
természet ós annak rendje közti különbség megszüntetése.
A pantheismus következetesen átgondolva mindennek naturalizálására vagyis a naturalismusra vezet.
IV.
Negyedik

fejezet:

Ritschl

Albrecht

és

iskolája.

Ha sem a közvetítő, sem a liberális theologia felelete
kérdésünkre ki nem elégítő, könnyen támadhat bennünk az
a gondolat, hogy ezen kérdésre egyáltalán lehetetlennek
tartsuk a feleletet. Hátha ez a kérdés olyan térre vezet
bennünket, ahol eligazodni, valamit tudományosan állítani
már nem is t u d u n k ? Ez Ritschl Albrechtnek álláspontja,
melyben egész iskolája ugyan nem, de egyes tanítványai
egyetértenek vele.
Ritschl azon theologus, aki legjobban igyekezett elzárkózni Schleiermacher befolyása elől. Ezt látjuk kérdésünkben
elfoglalt álláspontjából is. És erre, úgylátszik, Ritschl súlyt
is helyezett. Ismeretes, mily jelentősnek tartotta egyik találkozását Schleierinacherrel, amely azon utazás alkalmával
történt, amikor Schleiermacher Ritschl szüleivel a kocsiban
ült, míg ő maga a bakon foglalt helyet. Ritschl fontosnak
tartotta annak hangsúlyozását, hogy neki itt szabadabb és
messzebbterjedő kilátása volt, mint Schleiermachernek a
kocsiban (Alig. ev. luth Kztg. 1896. évf. 41. sz. 963. sk. 1.)
Csakhogy ezen elzárkózás már Ritschlnek sem sikerült egészen
(L. Seeberg i. m. 290. 1.) s még kevésbé tehették meg tanítványai. Häring pl. dogmatikájában sokszor helyeslőleg is
hivatkozik rá és Wobbermin meg egyenesen azt az eszmét
pendítette meg, hogy Ritschlt és Schlelermachert magasabb
egységben össze kell egyeztetni (L. erre W. James könyvének :
„Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit - ' c. alatt
kiadott fordításához írt előszavát VII. s különösen VIII. 1.)
Nem csoda tehát, hogy Ritschl némely tanítványa kérdésünkben is Schleiermacherhez közelebb álló álláspontot
foglal el.
Egyébként sokáig úgy látszott, mintha Ritschl iskolája
a rendszeres theologia terén meddő maradna. Csak a legújabb
idő hozott ezen iskola tagjaitól több rendszeres theologiai
művet, különösen dogmatikákat. Azért most már abban a
helyzetben leszünk, hogy a következőkben nemcsak Ritschlről,
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hanem több tanítványáról is szólhatunk és kutathatjuk, mily
feleletet adnak kérdésünkre.
1. R i t s c h l A l b r e c h t . (1822—1889.)>)
Ritschl Albrecht az újkori theologiának egyik legjellegzetesebb alakja. Schleiermacheren kivül egy theologusnak
sem volt az újabb időben oly nagy hatása korára, mint neki.
Eleinte Hegel philosophiájának hatása alatt állott; a közvetítő theologia azonban nem volt rá hatással. Csak oly
határozott egyéniség, mint Baur Tübingenben, birta őt egy
ideig befolyásolni. De nemsokára kiszabadult ezen befolyás
alól is s akkor kialakult az ő sajátos felfogása úgy a történeti, mint a rendszeres theologiában, amellyel azután (1864 óta)
Göttingenben iskolát létesített ős az egész theologiai világra
nagykiterjedésű befolyást gyakorolt.
Számos irata közül alapvető munkája, a melyben úgy
exegetikai, dogmatörténeti, mint rendszeres theologiai nézeteit
egységes felfogásban összefoglalva találjuk, a három kötetes
.,Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung"
(1870 skk. 2. kiadás 1882 skk. 3. kiad. 1888 skk. stb.) Ε
műnek 2. kiadása szerint állapítjuk meg tanát a mi kérdésünkben.
Ismeretes dolog, hogy Ritschl hadat izent a metaphysikának a theologiában. (L. erre „Theologie u. Metaphysik"
1881. c. művét is.) Ez összefügg az ő új kanti álláspontjával,
miért is nála kérdésünkre vonatkozólag is csak nagyon
kevés tájékoztatással találkozunk. Ebben Schleiermachernek
legcsekélyebb vagy jobban mondva semmiféle befolyását sem
észlelhetni nála. A bűn érzetével kapcsolatos bizalmatlanság
helyébe lépő bizalmat, a hitet, ő szerinte is a kegyelem
háida~j&leto ('· m. Hl. köt. 103. 1.) De hogy a kegyelem mikép
rníveli ezt, erről keveset hallunk, legfelebb azt, hogy a
gyülekezetben (az egyházban) az isten igéje és a szentségek
útján leszünk a kegyelem részeseivé. (103. 1.) Azon belső
lelki folyamatról azonban, a melyben ez történik, az újjászületés keletkezéséről ós tényezőiről nem szól semmit.
(Frank azon pontok közé, melyekről Ritschl nem nyilatkozik,
sorolja az üdvelsajátitás módját is. Geschichte und Kritik
der neueren Theologie 291. 1.) De hiszen Ritschl erről nem
is akar szólani. Ő ugyanis egyenesen kijelenti, hogy „az
egyesnek mogigazulásáról többet nem lehet mondani, mint
azt, hogy az a hivők gyülekezetében az evangéliom továbbterjedésének és a Krisztus személyes sajátosságának a gyü') Bensow i. m. 63. 1. nagyon k e v e s e t mond Ritschlről. L. még Herzogféle reálencykl. 3. kiadás 17. köt. 22 - ^ 4 . 1. (Ritschl 0 . ) és fiától Ritschl
Oltótól: Albrecht RUschls Leben 2 kötet 1892. 1896
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lekezetben való specifikus továbbhatása mértéke szerint
bekövetkezik, midőn az egyesben a Krisztusban való hit s
az istenben, mint atyában való bizalom előhivatik. . . . Hogy
mikép jön létre ezen hatás, épúgy rejtve marad minden
megfigyelés előtt, mint általában az individuális szellemi élet
fejlődése." (563. 1.) Épen azért szerinte a theologiának „a
scholastikus psychologiából származó, de megoldhatlan
kérdést: mikép ragadja meg, hatja át és tölti be a szent
lélek az embert, el kell ejtenie." Hiszen „a lélek sajátossága . . . abban jut kifejezésre, hogy az érzet nem egyenlő
a neki megfelelő ingerrel. A fény és a hang érzete egészen
más valami, mint . . . az aether vagy a levegő rezgése, amely
amaz érzeteket okozza. . . . A psychologiának ezen alaptörvényéből a tudományos theologiának azon feladata következik, hogy mindent, ami az istennek az emberre gyakorolt
kegyelmi hatásaként jelentkezik, a- megfelelő vallási és
erkölcsi aktusokban felmutassunk, melyeket a kijelentés . . .
előidéz". (22. 1.) Nekünk tehát csak az ember lelkének aktusaival van dolgunk. Hogy azok előtt az isten kegyelme és
az ember szabadsága létrehozásukban mikép viszonylanak
egymáshoz, vájjon együttműködnek-e vagy sem és ha igen:
miképen — minderről Ritschl szerint nem lehet semmit sem
mondani.
Ritschlnek ezen elvi állásfoglalása ismeretelméletével
is összefügg. Evvel ugyan nem a k a r j u k azt mondani, hogy
Ritschl előbb megállapította ismeretelméletét s azután erre
alapította theologiai módszerét. Lehetséges, hogy megfordítva:
meglévő theologiai felfogásához utólag kereste az ismeretelméleti alapot (így: Seeberg i. m. 291. 1.) De mindenképen
áll, hogy ismeretelmélete fent vázolt állásfoglalásával megegyezik. Ritschl ugyanis háromféle ismeretelméletet külömböztet meg: Platóét meg a scholastikáót, mely szerint a
létezőt ránk ható ismérveiből ismerjük meg, melyek mögött
a létező mint egység nyugszik, Kantét, aki ismereteinket
a jelenségekre szorítja, míg a létezőt megismerlietlennek
mondja; és végül Lotzeót, aki szerint a jelenségekben magát a létezőt megismerjük, mint ismérveinek okát. (18—20. 1.)
Ritschl ezen utóbbi felfogáshoz csatlakozik, s evvel azután
fentvázolt állásfoglalása a szent lélek hatásaira vonatkozólag is megegyezik. Szóval Ritschlt elvei arra kényszeritik,
hogy hivatkozással arra, hogy az ily lelki folyamatok meg
nem magyarázhatók, egészen kitérjen kérdésünk előtt ós
meg sem kísérelje megoldását.
2. H e r r m a n n Vi 1 m ο s. (1846—).
Herrmann Ritschlnek egyik legrégibb és legodaadóbb
tanítványa, aki mestere theologiáját az ethicismus és szinte
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túlfeszített I n d i v i d u a l i s m u s irányában egyoldalúlag tovább
fejlesztette. Főműve „Der Verkehr des Christen mit Gott"
1886, amely eddig 6 kiadást ért meg. Ezt megelőzte még
„Die Metaphysik in der Theologie" 1876. és „Die Religion
im Verhältnis zum Welterkennen und zur Sittlichkeit" 1879.
Ujabban kiadott egy ethikát (Ethik 1901. 3. kiad. 1904.) és
dogmatikát a Hinnebergféle „Kultur der Gegenwart" c. nagy
gyűjteményben.
Herrmannak kérdésünkben elfoglalt álláspontja szorosan
összefügg theologiájának sajátos alapjellegével. Herrmann
különösen a „Verkehr des Christen mit Gott" c. művében
fejlette ki felfogását, mely szerint a keresztyén embernek
istennel való érintkezése úgy jön létre, hogy Jézus Krisztus
mint a világ életének valósága, ténye, lesz reá nézve isten
létezésének biztositéka. Csak a történeti Krisztusban érthetjük
meg isten beszédjét velünk és reánk való hatását. Ezen
alaptényállásból következik azután a kex-esztyén hit nagygazdagsága, istenismerete és a világ felett való győzedelme.
(163. 1.) A világ, életünk és a kijelentés eseményei most már
új világításban jelennek meg előttünk és mi a dolgok ezen
új felfogását a képzeteknek egész sorozatában fejezzük ki,
melyeket Herrmann a „Glaubensgedanken," a hit képzetei
neve alatt foglal össze. (169 sk. 1.) Ilyenek pl. az újjászületés,
a szt. lélek, a felmagasztalt Krisztus uralkodása, Krisztus
mibennünk stb. (170. 1. v. ö. 175. sk. I.) A hitnek ezen képzetei istennel való érintkezésünkből, mint hitünk gyümölcsei
fakadnak és így meggyőződésünknek ugyan, de nem valamely
tapasztalásunknak tárgyai. (170. 1.) Épen ezért nem is szabad
azokat a tapasztalati ismeretek körébe vonni; a megváltást
és a megváltás erőit az ok és az okozat fogalmai szerint
vizsgálni. És ez okból nem is lehet azt a kérdést, mikép
lehetséges az, hogy az ember szabadságának épségben maradása
mellett újjászülessék, fejtegetni — mint Frank teszi, mert a
szabadság és az újjászületés nem olyan, az érzéki (!) tapasztalat körébe eső dolgok, mint a lélekzés és egy fürdő
(173. 1.).
Látjuk tehát, hogy Herrmann is épen úgy kitér kérdésünk megoldása előtt, mint mestere Ritschl. Csakhogy
álláspontjának indokolására mélyebbre hat6 és bővebb fejtegetéseket tartott szükségesnek, mint a milyen a kérdés
megfejthetetlenségére való hivatkozás ós a kérdés egyszerű
elejtése, mellyel a mester még beérte. Azért azonban kérdésünk
jogosultságának tagadása nála alapjában ugyanolyan nagymértékű, sőt talán még gyökeresebb, mint Ritschlnél. Igy
tehát Herrmann kérdésünkre adott feleletével is a mester
egyik leghívebb tanítványának bizonyúl.
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JOB
3. S c h u l t z

Herrmann.

(1836-1903.)')

Schultz még Ritsehl döntő fellépése előtt jelentékeny
működést fejtett ki a theologiában. Munkája a gyakorlati
theologia mellett az ó-szövetségre (itt kiadott egy 5 kiadásban megjelent bibliai theologiát) és főleg a rendszeres theologiára is kiterjedett. Ez utóbbi téren fejtette ki legnagyobb
munkásságát, amely más kérdések mellett főleg Krisztus
istensége ós az úrvacsora tana körül csoportosult. Később
kiadta előadásainak vezérfonalait az apologetika, a dogmatika
és az ethika tudományából. Már ez a rendszeres theologiai
munkásság Schultzot benső közösségben mutatja kollegájával,
Ritschllel, amelyet szívesen elismert azzal a sok indítással
együtt, melyet neki köszönt. De mint Ritschl egyik legrégibb
hive, nem tagadta meg önállóságát som, amely abban is
nyilvánult, hogy munkáiban jobban kereste az egyház tanának
kifejezéseihez való csatlakozást, mint Ritschl.
Ebből az önállóságból érthető, hogy Schultz kérdésünkben sem mutatja azt a tartózkodást, melyTet Ritschlnól észlelhetünk. Dogmatikai vezérfonalában („Grundriss der evang.
Dogmatik" 2. kiad. 1892.) ott, ahol a szent léleknek az
egyesre való hatásáról, az üdvrendről beszél, csak a keresztyén hittudat alaptényeit hangsúlyozza. A dogmatikának a
megváltás elsajátítását, bár tisztán isten szent lelkének
hatása az, szerinte is egyúttal ethikai folyamatnak is kell
elismernie. (140. 1.) Isten miveli bennünk a bűnbánatot és a
hitet, de mindakettőt ethikai folyamat alakjában. (146 1.)
A szent lélek a bűnbánatot ós a hitet az isten igéjének
erejével ébreszti. (147. 1.) De ezt úgy teszi, hogy az ember
el is utasíthatja hatásait. Önmagától az ember sem a bűnbánathoz, sem a hithez el nem juthat, de azt megteheti,
hogy az istent azoknak ébresztésében megakadályozza. (148.1.)
Épen azért minősíthető a hitetlenségnek a szt. lélek hatásaival
szemben elfoglalt álláspontja erkölcsi vétségnek. (149. 1.)
Terjedelmesebben és egyúttal alaposabban, a dogmatikai
közvetítéssel is kiegészítve fejti ki Schultz ezen gondolatokat vezérfonala első részében, ahol az isten, a világ, az
ember és a bűn után a praedestinációról szól. Ε fejtegetések
szerint isten üdvakarata minden embernek szól. (76. 1.) De
azért nem eredményezi szüksógszerűleg minden ember
üdvét. (77. 1.) Már most kétségen felül áll, hogy az emberre
abból, ha üdvözül, nem háramlik semmi dicsőség, de nem
kevésbé az is, hogy az üdv benne csak szabadsága útján
valósul meg. Csak az a kérdés, vájjon az isten üdvhatározata
ellenállhatatlan-e vagy sem. Bár a természetes ember mint
') L. Herzog-féle reálencykl. 3. kiad. 17. köt. 799. skk. (Vischer E )
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isten kepe isten üdvhatása számára hozzáférhető, mégis a
kegyelem hatása nélkül nem választhatja a legfőbb jót.
Tehát saját szabadsága önmagában nem hozhatja létre az
újjászületést, annak előbb igazi szabadsággá kell lenni. (79. 1.)
És akkor is csak az isten kegyelme, mely felszabadítja, a
jónak az oka.
Schultz most ezen tények megérttetéséhez egy nála
egyedül található elmélethez folyamodik, melynek sajátossága
azonban^ inkább csak a kifejezések sajátos használatában
rejlik. Ő ugyanis abból, hogy az isten teremtő és kormányzó
tevékenysége, valamint az értelemnek a j ó r a irányuló t ö r e k vése a természetes embert is befolyásolja, azt következteti,
hogy az isten üdvakarata az egyessel szemben nem ugyan
absolute (schlechthin), de bizonyos fokig mégis ellenállhatatlan. Csak aztán egy bizonyos pontnál már nem a k a r
ellenállhatatlanul hatni. (81. 1.) Ezen pont a természetes
embernek szellemi emberré való fejlődósében akkor áll be,
a mikor a legfőbb jónak hatása a jóhoz való képtelenséget
megszünteti a nélkül, hogy az ember a visszaesésre, a
bűnre képtelenné lenne. (82. 1.) A kegyelem tehát a meghívásig ellentállhatatlanul hat. Természetes képességei,
élete sorsa s a Krisztusról szóló üdvhirben a legfőbb jó hatásai ellenállhatatlanul praedestinálják az embert addig, mig személyes akarata a világ rabságából ki nem szabadul. De azután ezen ellenállhatatlan
kiválasztás nem szünteti meg azt a veszélyt, hogy a bűn
rabságába megint visszasülyedhetünk s az üdvöt elutasítjuk.
Igaz, hogy evvel a veszéllyel az embernek egész életén át
kell számolnia, de a kétkedést abban, vájjon ki van-o az
üdvre választva, mint kísértést el kell utasítania (83. I.) és
Schultz szerint — ugy látszik — van olyan tökéletességi
állapot is, amelyben az ember már a rosszra képtelen. (82. 1.)
Ezen sajátságos praedestinációs gondolatok, melyek
persze nem azonosak sem az augustinusi infralapsaristikus,
sem a reformáció korabeli supralapsaristikus rendszerekkel
(74. 75. 1.), azután még tovább szövődnek ós egy sajátságos
vegyülékét adják a lutheránus ós ref. tanoknak, tehát egy
szerves uniált álláspont benyomását keltik. Csakhogy ha
Schultz gondolatait sajátos kifejezéseikből kivetkőztetjük,
más eredményre jövünk. Akkor az a bizonyos fokig ellenállhatlan isteni üdvakarat nem lesz más, mint a lutheránus
dogmatika motus inevitabilisei. Ezek nem annyira ellenállhatatlanok ugyan, mint inkább elkerülhetlenek. Es igy h a t n a k
azon pontig, mig az embernek új, felszabadult akarata életbo
lép. Ézen új akarat fordulhat a jó felé, de folytathatja a
természetes ember ellentállását is. Tehát nem az ellenállhatatlan isteni akarat az, amely most egyszerre nem a k a r
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ellenállhatatlanul hatni, hanem az új a k a r a t ténye az, hogy
immár helyreállítja — a jót, de a rosszat is választhatja.
Végül világos, hogy az újjászületett ember új akarata a
megtérés után is képes a bűnhöz csatlakozni. Csakhogy
ebből az állapotból az ember e földi életben a teljes tökéletességre el nem juthat. Mind ugyanezt mondja Schultz más
szavakkal s persze kevésbé félreérthetlenűl ós nem egészen
azon pontig kiterjesztve kérdésünk megvilágítását, mint azt
az egyházi theol. irány képviselői teszik. Ε szerint Schultz
állásfoglalása — ha nem is azonos az egyházi theologiai
irányéval, úgy legalább lényegesen közeledik hozzá, s ez
Ritschl tartózkodásával szemben önállóságára mutat.
4. N i t z s c h

Frigyes.

(1832—1898.)')

Nitzsch Fr. a híres közvetítő theologusnak, Károly
Immánuelnek fia. Atyjának s általában a közvetítő iránynak
theologiájából indult ki. Dogmatörténeti tanulmányai (Dogmatörténetének első az ó k o r t tárgyaló kötetét 1870-ben ki is
adta), azonban Lipsius és főleg Ritschl közelébe vitték. Azért
ennek tanítványai sorában tárgyaljuk, b á r nem lehet tagadni,
hogy sok tekintetben m á s állásponton van. A rendszeres
theologia terén kifejtett munkájának gyümölcse m ű v e :
„Lehrbuch der ev. Doginatik" 2. kiad. 1896. Ezen dogmatika
nem annyira önálló theologiai gondolkodó rendszere, mint
inkább a dogmatika kérdéseiben jó tájékoztatást nyújtó
kézikönyv, melynek szerzője a szélsőségek között mindenütt
az arany középút megjelölésére törekszik.
Igy kérdésünkben elfoglalt álláspontja sem valami
mélyreható. A bíínös ember erkölcsi állapotának lényegét
abban látja, hogy elvesztette erkölcsi szabadságát, m e r t már
nincs meg akaratának az isten akaratával való örömteljes
egyetértése. Az ember nem képes arra, hogy a test uralmát
megtörje, hanem csak arra, hogy a felajánlott kegyelmet a
szent lőlek segítségével felvegye. (313. sk. 1.) Ami pedig a
kegyelem felvételét az üdv elsajátítását illeti, úgy az az
emberi öntevékenységnek is a dolga, de első sorban mégis
csak isteni behatás a l a t t megy végbe, mig az embernek
pusztán csak befogadólag kell viselkednie. Az egész folyamatnak magyarázatát Lipsius szavaival adja: „A kegyelem
és a szabadság viszonya a kausalis megismerés minden
kísérlete előtt rejtve marad. Az üdv elsajátítása vagy a
megtérés oly folyamat, amely egyrészt minden mozzanatában
emberileg közvetített, másrészt pedig minden mozzanatában
istenileg okozott. Minden felezés isteni é s emberi tevékenység
') L. Herzog-féle reálencykl. 3. kiad. 14. köt. 125. skk. 1. (Titius.)
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között ópúgy fenyegeti az erkölcsi szabadságot, a mint a
minden üdvöt egyedül mivelő isteni kegyelmet is csorbítja.
A hit itt is titok előtt meghódol." (553. sk. 1.)
Szóval megtaláljuk Nitzschnél úgy a közvetítő theologiának synergistikus (felvételi képesség) mint egyúttal
Lipsius theologiájának liberális reminiscentiáit.
5. K a f t a n G y u l a . (1848-)
Kaftan már megint Ritschl közelebbi tanítványaihoz
tartozik, bár egyes fontos pontokban ő is eltér a mester
irányától. Frank életében még szemére vethette az iskolának,
hogy kimerítő dogmatikát nem hozott létre (Gesch. u. Krit.
290. 1.) De akiről még ő is gondolta, hogy tőle ilyen dogmatika
várható, az épen Kaftan Gyula volt, (u. o. 291. sk. 1.) aki
két művével a „Wesen der christlichen Religion" 1881. 2. kiad.
1888. és „Die Wahrheit der christlichen Religion" 1888. ezen
a téren már kimutatta szakavatottságát. És tényleg Kaftan
volt az első Ritschl iskolájából, aki „Dogmatik" 1897. 4. kiad.
1901. cim alatt kiadta dogmatikáját. (Csak Schultz vezérfonala jelent meg már korábban.) És azóta többen követték
példáját, hol a dogmatikájuk, hol ethikájuk, vagy mindakettőnek kiadásával.
Kaftan állásfoglalásában már jobban felismerhető Ritschl
befolyása. Dogmatikájának egyik sajátsága épen az, hogy
az ordo salutist kiküszöbölte a tárgyalandó pontok sorából
és annak egyes mozzanatai közül a megigazulásról és az
újjászületésről Krisztus művében, a meghívásról és a megvilágositásról pedig a kegyelmi eszközök tanában szól, mig
a megtérés, a megszentelós ós a megujulás fogalmának kifejtését az ethikába utasítja. (Dogmatik 1. kiadás 617 sk. 1.)
Marad tehát meg a hit, a melyről aztán azon a helyen van
szó, a melyen más dogmatikákban az ordo salutisról szóló
fejezet szokott lenni. (622. skk. 1.)
Itt felveti most Kaftan azt a kérdést, mi szükséges az
egyes ember részéről ahhoz, hogy üdvözüljön. Felelete pedig
az: a hit, mert mi egyedül a hit által igazulunk meg és
üdvözülünk. Az ember részéről minden érdem ki van zárva.
Mert a hit is isten műve az emberben. (622. 1.) Isten a hitet
a kinyilatkoztatás igéje által míveli, melyben az ő lelke ól
és jelen van. A hitből meg fakad a megtérés és a megszentelós s igy ezek is teljesen isten művei. (624. 1.)
De másrészről a hit szellemi-erkölcsi fejlődésben jön
létre. Általában amily mórtékben az ember a szabadság
birtokába jut, úgy érvényesül az ezen fejlődósben ós az
egész folyamat az embernek saját ténye, cselekedete, a
melyért felelős. És ez nem áll ellenmondásban avval a másik
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állítással, hogy a hit és a megtérés isten műve. Mert isten
hatása az ige által történik és igy nem természeti, lianem
történeti, azaz erkölcsi-psychologiai közvetítés u t j á n érvényesül. Hogy tehát a megtérés és a megszentelés egészen
isten műve és mégis egyúttal az ember erkölcsi cselekedete
is, a szemléletben összeesik avval, hogy isten az ige által
miveli a hitet, mely a megtérésnek gyökere. Hogy mi most
ebben az istennek és mi az embernek része, azt semmiképen
sem lehet egymástól megkülönböztetni. Hiszen az embernek
épen legszabadabb elhatározása is Krisztus tette, az isten
műve benne. (625. 1.)
Kaftan ezen tényállást úgy akarja megérttetni, hogy
reámutat arra, hogy az ember a történelem produktuma. A
történelemben pedig isten lelke működik és az ember szabadsága is a szt. lélek nevelésének eredménye. Az ember
mindenben a történelemben működő isten lelkének teremtménye. (625. 1.) Evvel azonban nem akarja Kaftan a synergistikus problémát megoldani, hanem megszüntetni ós az
útból eltakarítani. Még pedig úgy, bogy mindakét állítást
fenntartja és a szemlélet egységében összeköti.
A synergistikus probléma a kérdéses viszonyt két erő
kölcsönhatásának alakjában nézi, s ez katholikus felfogás.
Épen azért nem is felelhet meg e kérdésre adott semmiféle
felelet az evangéliomi hitnek, hanem csak a katholikus felfogásnak. Ε felfogás azonban helytelen, mert az evangéliomi
hittel ellenkezik. Ha tehát a felelet ezen kérdésre elkerülhetetlen és mégis helytelen, akkor a kérdésnek kell helytelennek lennie, s az kitűnik abból is, hogy az ujabb
dogmatikusok mind, akik a régi tanhoz visszatértek, óvatos
synergismust képviselnek. (626. 1.)
Kaftan nézete az, hogy az ő helyes felfogásának érvényesülését eddig csak előítéletek gátolták. Ilyen előítélet az,
hogy mindent, amit valóban létezőnek tartunk, valami módon
physikailag létezőnek gondolunk. Pedig a valóban létező
nézetünk szerint a szellem. Azért ama felfogást fel kell adni.
A másik helytelen gondolkodásbeli szokásunk az, hogy még
az olyan kérdéseket is, mint a milyen az, a mellyel foglalkozunk, az okság abstrakt sémája szerint akarjuk megoldani,
holott itt csak úgy boldogulunk, ha azt, ami az igazság
különböző viszonyulataiban valónak bizonyul, egy élő szemlélet egységében összefoglaljuk.
Kaftan tehát szintén kitér kérdésünk végleges megoldása elől, mint Ritschl és Herrinann. Csakhogy kissé máskép
indokolja meg eljárását. A történelemre való hivatkozásával
ő maga sem lép fel avval az igénnyel, mintha valamit megmagyarázna s megvallja, hogy azt: mikép működik az isten
lelke a történelemben, meg nem érthetjük. S így a problémát
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tulajdonkép az ember lelkéből csak kihelyezi a történet
színterére és itt aztán megmagyarázhatatlannak találja.
Amennyiben pedig az istennek az egyes ember lelkében
történő működésében is kellene vele foglalkoznia, úgy kerüli
el a feladatot, hogy a kérdést magát feloldja, hogy ne kelljen
rá felelnie.
6. R e i s c h 1 e M i k s a . (1858—1905 )*)
Bécsben született ugyan, de württembergi eredetű családból (L. i. m. IX. 1.) Egyházunk nagy jótevőjének, a nagyszombati Reischel Ágostnak közeli rokona volt. (L. az i. m.-ről
írt ismertetésemet a Theol. Litbl. 1907. évi 30. sz. 358. 1.)
Tübingenben egy fiatal repetens Mezger Pál (most baseli
tanár) figyelmeztette Ritschlre, akit Reischle aztán tudományos
utazása alkalmával Göttingenben felkeresett, hallgatott, majd
theologiájában követett is. Már mint repetens ilyen szellemben
működött is, úgyhogy a tübingeni theologusok mint „RitschlReischleanerek" hagyták el az egyetemet (i. m. XIX.) Theologiája ezen irányáról tanúskodnak irodalmi munkái is,
melyek közt bennünket most dogmatikai vezérfonala (Christliche Glaubenslehre in Leitsätzen 1902.) érdekel közelebbről.
Mert ebben szól kérdésünkről is bővebben és kimerítőbben,
mintsem rövid dogmatikában várni lehet.
Reischle kérdésünknek egész szakaszt szentel, azt, a
melyben az isten lelke működésének és az ember szabadságának viszonyát fejtegeti. (122. §.) Isten kegyelme Krisztus
szent lelkének hatásaiban érintkezik velünk. Ezek isten
igéjében ós a szentségekben érnek bennünket és első alkalommal önkénytelenül hatnak ránk (motus inevitabiles et
irresistibiles.) De ha egyszer felébresztették bennünk a lelkiismeretet, Krisztus lelkének hatásaival szemben (mint minden
erkölcsi tekintéllyel szemben) fellép a szabad elhatározás.
És ha most már isten hatásainak ellenszegülünk vagy hozzájuk hűtlenek leszünk, azért már felelőseknek érezzük
magunkat. De az itt követelt szabad tevékenység nem
egyéb, mint az, hogy teljesen átadjuk magunkat a Krisztus
lelke befolyásának; tehát tisztára fogékonyság ós nem valami
erdemszerző munka. „Azért fér meg a szabadság és a felelősség tudata ellenmondás nélkül avval a bizonyossággal, hogy
egész keresztyén életünk Krisztus lelkének műve ós isten
ajándéka." (151. 1.)
Lényegében Reischle felfogása megegyezik Schultzóval,
így tehát δ is eltér e kérdésben Ritschl tartozkodó álláspontjától és közelebb jut az egyházi felfogáshoz.
') L. Reischle: Aufsätze und Vorträge . . . 1906. életrajzi bevezetését,
melyet Häring Τ. és Loofs írtak.
Thool. Szaklap V I I . évf.
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7. H ä r i n g T i v a d a r . (1848—).
Häring azon körök egyikéből való, ahonnan Ritschl
tán legkevésbé várt t á m o g a t á s t ; δ a württembergi pietismus
kebeléből jött Ritschlhez, holott köztudomásu dolog, mily
rosszul bánt el Ritschl a pietismussal. Hogy mi vonzotta a
württembergi theologusokat Ritschlhez, azt maga Häring
mondja meg Reischlről írt emléksoraiban. Ε szerint Tübingenben Landerer közvetítő theologiája különösen philosophiai
fejtegetéseivel nagy hatást tett a hallgatókra. Csakhogy
nem birta őket magánál meg is tartani. A legjelesebbek
Biedermannhoz vagy Lipsiushoz pártoltak át. Ezen légkörben
Ritschl módszere, mely a theologiát a kijelentésre alapította,
megváltásként hatott. (L. a 113. 1. i. m. XXI. 1.) Reischle is
azt irta ezen időben, hogy „Ritschl theologiája keresztyénibb
is ellenfeleiénál a kijelentés alapja miatt." (U. ο. XX. 1.)
Häring meg akkor, mikor calwi lelkész volt, írt egy könyvet
„Über das Bleibende im Glauben an Christus." 1880. címen,
melyben Ritschl kiengesztelósi tanáról elismerőleg szólt, de
egyúttal a kegyességnek megfelelőbbé átalakítani is akarta.
Ezért aztán a mester nagy műve 2. kiadásában felelt is
kritikájára a nélkül, hogy engedett volna álláspontjából.
(III. 513 skk. 1.) Häring sem fogadta el tehát mindenben
Ritschl tanait, ami dogmatikájából („Der christliche Glaube"
1906.) is kitűnik.
Häring dogmatikájában külön fejezetben szól a kegyelem
és a szabadság viszonyáról. (504. skk. 1.) A vallási érdek
azt kívánja, hogy úgy gondoljuk az isten hatását, hogy a
hit valóban az isten műve anélkül, hogy embernek benne
része és érdeme volna. Hiszen ismeretes dolog, hogy a
kegyelem magasztalása volt a reformációnak legfőbb dicsőítőhimnusza. Persze emellett a reformátorok nem akarták azt
sem tagadni, hogy a hitetlenség bűn és hogy érte felelősek
vagyunk. A későbbi fejlődés azonban Häring szerint is ellenmondásokra vezetett. (505. 1.) És mint Kaftan, ő is hangsúlyozza, hogy ennek így kellett jönnie, mert a kegyelmet
és a szabadságot úgy, mint a reformáció előtti theologiában,
két egyformán összeható természeti erőnek képzelték.
Evvel szemben szükséges, hogy ama vallásos alapgondolatot, mely szerint a hit isten műve, de egyúttal szabadságunknak ténye is, melyről felelősségünk érzete tanúskodik,
teljesen érvényre emeljük. Nem túlzás, hogy „saját értelmünk
vagy erőnk által nem volnánk képesek Jézus Krisztusban,
a mi Urunkban hinni, sem ő hozzá jutni." Csak az isten szent
lelke míveli az igével való egységben a hitet, a természetes
akarat tényleg nem segíthet, sem együtt nem hathat vagy
oda sem fordulhat a kegyelemhez. Sőt az isten kegyelmes
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akaratának behatásai s nyilvánulásai elől tényleg nem lehet
kitérni. (506.) És csak istennek ilyen elkerülhetetlen hatásai
folytán keletkezik és marad meg hitünk. Csakhogy azután
vagy átadjuk magunkat ezen hatásoknak vagy ellenállunk
nekik. Ilyen értelemben nem ellenállhatatlanok azok; sőt
épen e hatások hívnak fel bennünket az önelhatározásra és
arra képessé is tesznek. Valamint csak magasabban álló
személyiségektől jövő hatások alapján keletkeznek az emberben erkölcsi elhatározások, úgy jön létre a legfőbb erkölcsi
elhatározás is isten mellett vagy isten ellen csak az isten
kegyelmi akaratának hatása alapján (507. 1.).
Eddig Häring lényegileg ugyanazon úton halad, mint
Schultz vagy Reischle. Hangsúlyozza a kegyelem első benyomásainak elkerülhetetlenségét a szabadság felkeltéséig. Azon
pillanattól fogva, hogy ez a szabadság aktióba lép, a kegyelem
hatásai már nem ellenállhatatlanok. Vagyis ezen pontig ő
is közeledik az egyházi theologia álláspontjához és túlteszi
magát Ritschl felfogásán. De itt aztán megállapodik és
kifogásolja, hogy a luth. dogmatikusok szerint az ujjászülöttnek akarata a kegyelemmel cooperálhat. (506. 1.) A
kérdésnek ezen további fejtegetése ellen most előáll Ritschl
módszerével és kijelenti, hogy ott ismereteink határához
értünk, ahol 6 megállapodott; rejtély előtt állunk, amely
azonos létünk rejtélyével. Ennek nincs megoldása ós ha
mégis megpróbálkozunk megoldásával, úgy ezen kísérlet a
való tényállás megismerésének, a kijelentés alapján álló
hitnek csorbításával járna. (507. 1.) Ezen a ponton tehát Häring
is kitér a kérdés megoldása elől, még pedig Kaftan érveléséhez
hasonló módon, s így legalább itt vele együtt Ritschl igazi
tanítványának bizonyúl.
8. W e n d t J á n o s Η. (1853—)
Wendt Göttingenben Ritschl hallgatója volt ós később
mint az iskola tagja került a liberális Heidelbergbe, majd
Lipsius halála után a liberális theologiának egyik várába,
Jénába. Mind a két helyen az ú j szövetség magyarázata
mellett főleg a rendszeres theologia volt szakja. Exegetikai
főműve: „Die Lehre Jesu" .1886. s 1890. 2. kiad. 1901. annyiban
lett fontossá a rendszeres theologiában elfoglalt álláspontjára
is, hogy az egész szentírás normatív tekintélye helyébe Jézus
tanításának zsinórmértékét tette. És ezen az alapon megírta
„System der christlichen Lehre" 1906. s 1907. c. művében
dogmatikáját és ethikáját egy rendszerben. Ezen könyvében
Wendt mintegy meghódolva a liberális theologia előtt is —
összekötő kapcsot létesít Ritschl theologiája és a liberális
theologia közt. Ez utóbbi szinte feléled megint az ő theologiájában. Ritschlnek és iskolájának törekvésével szemben,
8*
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mellyel theologiájuknak az egyház tanától való eltávolodását
elpalástolni igyekeztek, Wendt fejtegetéseinek nyíltsága szinte
meglepő.
Mindezen jellemvonások észlelhetők Wendtnek kérdésünkben való állásfoglalásában is. Ez is meglepő sajátosságokat, de nyiltan elismert eltéréseket is mutat az egyház
tanától. Rendszere 6. szakaszában, az istenfiúságról szóló
tanban (mely az ethikát tárgyalja) az ethika problémái közt
elsőnek az üdv kegyelmi jellegének és a keresztyén ember
akaratbeli elhatározása szükségességének viszonyát ismeri
el. (483. 1.)
Ha egyrészt az üdvnek nagyságát, másrészt pedig az
emberi természet tehetetlenségét és a bűn hatalmát mérlegeljük, azt kell mondanunk, hogy az istenfiúság megalapítása
csak isten kegyelme által lehetséges. Az egyetlen, de elengedhetetlen feltétel ezen kegyelem elnyerésére csak az ember
hite. (488. 1.) Persze, vannak olyan kegyelmi ajándékok is,
melyeket isten még a hit előtt ajándékoz nekünk. Ilyenek
az ember élete, szellemi-erkölcsi arravalósága stb. De ezek
az előljáró kegyelem tényei. Már az istenfiúság kegyelmét
isten csak az istenfiúság üdve után való törekvés feltétele
alatt adja meg az embernek. Az üdv erkölcsi jelleme azt
hozza magával, hogy elnyerésénél az ember kezdettől fogva
személyisége legbensőbb lényével cselekvőleg részt vegyen
s ez a hit által történik. (489. 1.)
A hit csak a kegyelem, az isteni kegyelem részvételével
jöhet létre. Hiszen m á r az is isten kegyelmének műve, hogy
Jézus hirdette az evangéliomot. Aztán az egyes ember sorsa,
mely Krisztus evangéliomával összehozza, szintén az (494. 1.).
És végül isten kegyelmének ténye az is, ha az evangéliom
valakire nézve meghívássá, a hitre való felszólítássá lesz.
(495. 1.) Ezen meghívásra az ember a hittel felel. Már most
ha el akarjuk dönteni, mily szerepe van az isten kegyelmének hitünk keletkezésénél, fontos az a kérdés, vájjon az
embernek ezt a hitben álló reakcióját az evangéliom prédikálására szintén isten kegyelme miveli-e vagy sem.
Wendt elveti Luther nézetét, mely szerint a természetes
embernek a jóra való teljes képtelensége miatt a hit egészen
isten kegyelmének ajándéka. (496. 1.) De ezen reformátori
felfogás igazságát δ is meg a k a r j a őrizni, anélkül, hogy
aggályos következményeit is magáévá tenné. Ezt pedig úgy
akarja elérni, hogy disztingvál, azaz a hit fogalmában megkülönbözteti az értelmi és az akarati mozzanatot és mindegyiknek más-más vonatkozást ad az isteni kegyelem hatásaihoz. Az előbbi alatt érti Wendt a határozott meggyőződést
az üdv valóságáról és elérhetőségéről, amely vallásos intuitióban, a vallásos belátásnak mintegy pillanatnyi felvillaná-
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sában (1. 274. skk. 1.) keletkezik. Innen származik aztán az
a tudat, hogy hitünket ajándékba kaptuk. (497. 1.) Ezen
megvilágosítás azonban még nem a teljes hit, hanem a hit
akarati mozzanatának, a bizalomnak csak feltétele. Hogy a
hit teljes legyen, hozzá kell még járulnia az engedelmesség
aktusának, melyben az ember akarata az üdvre való felszólításnak enged. (498. 1.) A hitnek ezen akaratbeli mozzanata
azonban már nem oly értelemben köszönhető isten kegyelmének, mint az ismeretbeli mozzanat. Azért itt az ember
szabadsága is már nagy szerepet játszik. Persze sokszor ez
fel sem tűnik, pl. oly esetben, mikor az elhatározás nem sok
áldozatunkba kerül. De a hol a hit nehézségekkel küzd, ott
az akarat szerepe a hit keletkezésénél és fentartásánál döntő
jelentőségű. (499. 1.) Az ember ugyanis megteheti, hogy
magát a hitre elhatározza és ezen elhatározását fenn is tarthatja. De lehetséges az is, hogy a magasabb javak után nem
törekszik, ez azonban már az δ vétke és nem róható fel
istennek vagy a viszonyoknak. (500. 1.)
Wendt azonban a hitnek akarati részét is visszavezeti
isten kegyelmére. „Kegyes emberek joggal megbotránkoznak
azon, ha az ember szabadságát ellentétbe helyezik az isten
kegyelmével vagy synergistikus módon melléje állítják. A
szabadság maga is isten kegyelmének ajándéka." A valódi
keresztyén ember a hitre való képességét teljesen isten
kegyelmére vezeti vissza, de nem úgy, hogy a hithez való
szabad elhatározását tagadja, hanem úgy, hogy a felelősségét
indokoló szabadságáért istennek hálát mond. (501. 1.)
A helyes evangéliomi felfogás a keresztyén ember új
életében psychologiailag feltételezett és a szabad akarat elhatározásától függő életfolyamatot lát, amelyet azonban
egyúttal isten kegyelme ajándékának is elismer. (528. 1.)
Miként a szabadság isten kegyelmi ajándéka, úgy kell abban
is isten kegyelmét látni, hogy a jóhoz való akarat erkölcsi
jellemmé szilárdul. Az isteni kegyelem hatásai nem járnak
önállóan a keresztyén ember erkölcsi öntevékenysége mellett
és nem folynak olyan különös befolyásokból, melyek még a
psychologiailag érthető s az δ öntevékenységére ható befolyásokon kívül léteznének. Nem állanak azok semmi másban,
mint az ember öntevékenységéhez való képességben. (529. 1.)
Wendt tehát elismeri a vallásos tapasztalat tényeit, a
kegyelmet ós a szabadságot és az ember öntudatában való
együttes jelenlétüket úgy akarja megmagyarázni, hogy a
hitet megfelezi és egyik részének előidézését a kegyelemnek,
a másikét pedig az akaratnak tulajdonítja. Ez természetesen
ilyen alakban a leghatározottabb synergismus ós a keresztyén
hittel meg nem egyezik, mert az tud úgy az értelemnek
mint az akaratnak teljes romlottságáról és így mindkettőnek
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megújítását egyedül az isteni kegyelemnek tulajdonítj cl, clZ
egész hitet isten kegyelme művének mondia. Hozzájárul még
ehhez az, hogy a hit értelmi mozzanatának a kegyelemre
való visszavezetése is kifogás alá esik. Mert Wendt nem
gondoskodott elmélete előadásában eléggé azon felfogás
kizárásáról, hogy ezen egész visszavezetés csak kegyes öncsalódás, melyet az intuitiónak hirtelen való bekövetkezése
okoz. Ezen esetben Wendt elméletében tisztára csak a lelki
jelenségek, a természetes tapasztalás körében maradnánk.
És Wendt elmélete nem volna egyéb, mint egyszerű kísérlet
arra, hogy kérdésünkre a természetfeletti hatások figyelembevétele nélkül, pusztán csak a hit ama kőt mozzanatának
megkülönböztetése által feleljen, ami Ritschl theologiájának
amaz elvéhez, hogy az istennek az emberre gyakorolt hatásait
csak a megfelelő vallási ós erkölcsi aktusokban mutassuk fel, igen jól illenék. Természetes azonban, hogy akkor
Wendt állásfoglalásában teljes pelagianismusra volna kilátásunk.
Hogy Wendtnek felezési elmélete a keresztyén hit ítélőszéke előtt meg nem állhat, maga is érezhette, mert végelemzésben ő is a hitnek úgy értelmi mint akarati mozzanatát
a kegyelemre vezeti vissza. Csakhogy ennél a míveletnél
megint a liberális theologia nyomdokaira téved akkor, amikor
a keresztyén ember megtérésében egészen természetes folyamatot lát, a melyet egyúttal a kegyelem ajándékának is
kiván tekinteni. Igy aztán nem csodálatos, ha a kegyelem
hatásai sem állanak másban, mint azon képességben, hogy
erkölcsileg öntevékenyek lehetünk. Szóval itt is megvan a
keresztyén ember vallásos életének és a természetes ember
erkölcsi életének azonosítása, a kegyelem és a természet
közti különbség megszüntetése.
Látjuk tehát, hogy Wendt állásfoglalását kérdésünkben
joggal lehet a Ritschl-fóle pozíció és a liberalismus összekötésének nevezni. Az ő theologiája tényleg átmenetet alkot
Ritschl iskolájából a liberális theologiához.
Innen aztán csak egy lépés van még az u. n. vallástörténeti irányhoz, amelyben az elnyomott liberalismus éled
fel megint egész erejében. Csakhogy mivel ezen irány képviselői a rendszeres theologiában — élükön maga Troeltsch
Ernő (1865—) — nem adtak eddig programmokon kívül
egyebet, s nevezetesen kérdésünkben állást nem foglaltak,
azért velük e helyen nem foglalkozhatunk.
9. K i r n O t t o . (1857—)
Kirn lipcsei tanár, a ritschlianismus ós a positiv theologia
között igyekszik összekötő kapcsot létesíteni, mint Wendt
a liberalismus felé keresi az összeköttetést. A rendszeres
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theologia körébe vágó kisebb munkái után említést érdemel
különösen két vezérfonala: „Grundriss der ev. Dogmatik"
1905. ós „Grundriss der theologischen Ethik" 1906, melyek
közül az első 1907-ben már a 2. kiadást megérte. Ennek előszavában hangsúlyozza Kirn, hogy könyvével azt a célt is
szeretné szolgálni, hogy a kezdő theologusok az egyház
hitében lévő kincseknek megint örülni és róluk bizonyosságot
nyerni tudnának. Szóval theologiájának megvannak positiv
tendenciái. És erről maga a dogmatika is sok helyütt ékes
bizonyságot tesz. De másrészről bizonyos, hogy Ritschl befolyása is igen sok fontos ponton észrevehető. (Kirn theologiájának e kétféle alkotó elemeit kimutattam dogmatikája
2. kiadásáról írt ismertetésemben a Theol. Litbl. 1908. évf.
5. számában 54 57. 1.)
Isten a megváltást minden embernek szánta (110. 1.)
De miután ezen szándéka nem minden emberben valósul
meg, az a kérdés, mi e két külömböző eredménynek az oka?
Tán az isten kiválasztása vagy az emberek önelhatározása?
Egyeseknek örök és feltétlen kiválasztásáról és elvetéséről
nem lehet szó és a praedestináción csak istennek arra nézve
való örök határozatát lehet érteni, hogy mindazokat üdvben
részesíti, akik a Jézus Krisztusban hinni fognak. Elvetni
csak azokat fogja, akik maguk zárják ki magukat az üdvből.
Ámde a praedestinációnak vallási gyökere van ós ez azon
hitbeli tapasztalat, hogy a hit nem az embernek érdeme,
hanem az istennek műve, mig a hitetlenség az ember vétke.
Ezen ellenmondás kiegyenlítése csak úgy sikerül, ha a hit
ébresztését isten hatásos meghívására vezetjük vissza, mig
az ember szabadságának csak annyit tartunk fenn, hogy azt,
amit isten felébresztett benno, megtarthatja vagy pedig elvetheti. (111. 1) És ebben rejlik felelősségünknek súlya, hogy
istennek személyes életünkbe nyúló hatását utasítjuk vissza,
ha a hitet megtagadjuk.
Többet ennél Kirn dogmatikájában kérdésünkre vonatkozólag nem találunk. Legfelebb azt említhetjük még meg,
hogy az isten kegyelme monergismusának feltételét, a természetes ember képtelenségét az igazi jóra, határozottan
állítja anélkül azonban, hogy a relatív erkölcsiséget tagadná.
(77. 1.) És ha hittudatunk két alaptényének dogmatikai közvetítése nála tán nem eléggé beható, nem szabad elfelejtenünk,
hogy dogmatikája csak vezérfonál; ámbár az sincs kizárva,
hogy a Ritschl-félo theologia elvei is éreztetik ezon hiányban
csendes befolyásukat. Csakhogy Kirn ezt ki nem jelenti s
így állásfoglalásában a positiv theologia hatását is fel
lehet ismerni. Legközelebb áll e tekintetben Reischléhez és
Schultzhoz.
Kimhez hasonló álláspontot foglal el, vagyis Ritschl
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elvének az egyház hitével való összekötését megpróbálja
Kaftan
Tivadar (1847—) a kiell generalis superintendens is,
aki a „moderne Theologie des alten Glaubens" jelszót adta
ki, amely azonban a Seeberg-féle „moderne positive Theologie"val össze nem tévesztendő. (L. erre nézve Kaftan és Grützmacher polémiáját az Alig. ev. luth. Kztg. 1905. évf. 44., 46.,
47. és az 1906. évf. 10. s 12. számában.) De mivel Kaftan T.
tudtommal kérdésünkben nem nyilatkozott, vele sem foglalkozhatunk itt közelebbről.
Ritschlnek és tanítványai közül Herrmannak, Kaftannak
és Häringnek állásfoglalása kérdésünkben lényegileg megegyezik abban, hogy a felelet elől egészben vagy részben
kitérnek. Ritschl ismeretelméletével és módszerével, nevezett
tanítványai pedig avval indokolják ezen eljárásukat, hogy
szerintük már a kérdés maga helytelen, mert azon alapszik,
hogy a természeti erők törvényeit a szellemi életre átviszi,
pedig ezt tennünk nem szabad. Azért elvetik magát a helytelen kérdést és így az érdemi felelet adása alól felszabadúlnak. Világos, hogy hitünk, melynok lényeges tényállása
megérttetéséről van szó, és értelmünk, mely a felelet megtagadásával ki nem elégíthető, ebbe bele nem nyugodhatnak.
Mindkettő továbbra is sürgeti kérdésünkre a feleletet. Épen
azért nem véletlen dolog, hogy magában Ritschl iskolájában
is akadtak theologusok, akik a mester álláspontját nem
t e t t é k magukóvá, hanem r a j t a felül emelkedni törekedtek.
Nitzsch közvetítő és liberális theologiai reminiscentiái és
Wendt sajátos, de szintén nem elégséges kísérlete mellett
úgy Schultz és Reischle, mint Kirn felfogása egészen határozottan a keresztyén hittudat tényeinek kellő méltatására ós
megórttetésére törekszik ós így önként is tovább utal olyan
állásfoglalásra, amelyben ez lehetőleg teljesen és bizonyos
elv szerint történik, t. i. a positiv theologiának kérdésünkben
elfoglalt álláspontjára.
V.
Ötödik fejezet:

A positiv

theologia.

Már a bevezetésben láttuk, hogy a positiv theologia
hívei nem alkotnak egységes tábort. A positiv theologiai
irány különböző árnyalatú csoportok összetétele. Gyökerét,
forrását épúgy, mint a közvetítő theologiáét, főleg a 19.
század elején támadt vallásos ujraébredósben kell keresni.
Igaz, hogy voltak egyes pietista körök, főleg Württembergben
a biblicismus hívei, akik a régi bibliai keresztyénséget a
rationalismus idejében is megőrizték és a 19. századba
áthozták. A biblicismus iránya azután a 19. században is
megmaradt és az egyik árnyalatot alkotta a positiv theo-
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Iogia kebelében. Azután visszatérést jelentett az egyház
hitéhez a supranaturalismus
is, azonban hívei feleúton
megálltak. Ez kitűnik kérdésünkben való állásfoglalásukból
is, mely mindnyájuknál (Döderlein, Reinhard, Stäudlin, Knapp)
a semipelagianismus vagy a synergismus volt. (Luthardt i. m.
556 skk. 1.) Azért a positiv theologiai irány mégis csak a
megváltozott időnek, a vallásos ujraébredésnek köszönhet
legtöbbet. Megint hangoztatták a multat és annak szükségét,
hogy vele megint fel kell venni az összeköttetés elszakadt
fonalát. Első sorban megint vissza akartak térni az egyház
régi tanítóihoz, dogmatikusaihoz. Az u j időnek egyik élénk
törekvése tehát azoknak felelevenítésére, az u. n. repristinációra irányult. A repristinálók
csoportja azért a positiv
theologiának egy jelentékeny része. Külön hely illeti azután
a positiv theologián belül azon theologusokat, akik legnagyobb
részt az erlangeni egyetem tanárai lóvén az u. n. erlangem
iskolát alkotják. Ez iskola tagjai (valamint a repristinálók
is) már határozott konfessionális lutheránus álláspontot
képviselnek. Mellettük találkozunk azonban olyan theologusokkal is, akik a positiv keresztyén hitigazságokhoz való
ragaszkodást a ref. egyház álláspontjához való hűséggel
kapcsolják össze s emiatt a positiv theologia körén belül
külön hely illeti a református
konfessionális
irányt is.
Végül külön fejezetben tárgyaljuk, bár kérdésünkben elfoglalt állás-pontja nem kívánná, az u. n. modern
positiv
theologiát. Ε szerint tehát a positiv theologiának kérdésünkben elfoglalt álláspontját a következő csoportok szerint fogj u k ismertetni: szólunk a) a repristinálókról, b) a biblicismusról, c) az erlangeni iskoláról, és d) a ref. konfessionális
irányról, míg a modernpositiv theologiáról a 6. fejezetben
lesz szó.
α) A repristinálók

csoportja.

Ide különösen a 19. század elején élő theologusok sorából
lehet többet számítani, mint Hengstenberget, Rudelbachot és
azután különösen azért is, mivel a repristináció elveit épen
kérdésünkkel kapcsolatban kezdte hangoztatni, Sartorius K.-t.
Az egyház hitéhez való visszafordulás a vallásos ujraébredéssel kapcsolatban ugyan már korábban kezdődött. Harms
Klausz már a reformáció 300-ik évfordulóján (1817-ben) felrázta 95 tételevei a kedélyeket. Két évvel utóbb megjelent
Schleiermacher híres értekezése a kiválasztásról, majd 1821-ben
Bockshammer, Marlieineke és főleg Sartorius iratai, melyek
kérdésünket tárgyalják. Az utóbbié egyúttal Schleiermacher
említett értekezése ellen is irányult. Ebben az iratban
Sartorius, mintegy programmszerüleg kifejezésre j u t t a t j a az
uj irány törekvéseit, a luth. egyház tanának megvédését és
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megújítását. (L. ezeknek állásfoglalására nézve Luthardt
i. m. 358. 370. s 377 sk. 1.)
A század 2. felében élő u. n. repristináló theologusok
közt első helyen Philippi F. A. tűnik ki. Vele foglalkozunk
legelőször.
.1. P h i l i p p i Fr. Ad ο 1 f (1809—1882.)
Philippi hosszas küzdelmek után otthagyta zsidó vallását
és lipcsei egyetemi hallgató korában felvette a keresztséget.
(1829.) Azután theologussá, majd Dorpatban végül Rostockban
egyetemi tanár lett. Már Dorpatban azoknak élén állott, akik
mint a vallási ujraébredes hírnökei előmozdították a rationalismustól a positiv egyházi hithez való fordulást. Amily
nehéz küzdelmek árán jutott birtokába a keresztyén igazság
ismeretének, a luth. egyház tanáról való meggyőződésnek,
ep oly féltékenyen őrködött ezután ennek tisztasága felett
(Baumgarten Μ. és Hofmannal szemben) és oly hűséggel
igyekezett ezt r Kirchliche Glaubenslehre" 1854 skk. c. 6 kötetes dogmatikájában kifejteni meg úgy régebbi mint újabb
támadóival szemben megvédeni. Philippi tehát híven igyekszik
e művében a régi luth. dogmatikát reprodukálni, do ezt
épen nem teszi szolgai, hanem önálló meggyőző módon.
Dogmatikája 4. kötetében előbb a kiválasztásról szól
és vele kapcsolatban fejtegeti kérdésünket is. Hangsúlyozza
az isten megváltó szeretetének általános voltát, mely szerint
az egész emberi nemet akarta az önmagával való közösségbe visszavezetni. (2. kiad. 4. 1.) Csakhogy ezt nem mechanikus módon, hanem az ember eredeti szabadságának helyreállítása utján a k a r t a megvalósítani. (8. 1.) Üdvünk tehát istentől ered. Ű közli velünk a kegyelmi erőket, melyek az új
élethez szükségesek, úgyhogy az istennel való közösség
bennünk történő subjektiv megvalósulása is csak azon erőnek műve, melyet isten kegyelemből adott nekünk és semmi
szín alatt emberi érdem vagy emberi cselekedet nem lehet.
(9. I.) Másrészről azonban elkárhozásunknak mi magunk vagyunk az okai. Hiszen nem minden ember fogadja el isten
kegyelmét, mert vannak, akik elutasítják azt s így elvesznek.
Vagyis az általános isteni üdvhatározat csak részlegesen
valósul meg. Ezen tényállás megértésére Philippi aztán kifejti tanát a praedestinációról, amelyről mondhatni, hogy
vele egyrészt valóban megóvja az isteni kegyelem monergismusát: csak istené az érdem ós a dicsőség, ha üdvözülünk ;
de másrészt elkerüli az absolut praedestinációt és megőrzi
az ember szabadságát és felelősségét elkárhozásáért. Persze,
') Luthardt i. m. 386. sk. 1. Bensovv i. m. 58. 1. és Herzogféle reálencyklopaedia 3. kiadás 15. köt. 3 1 6 - 3 1 9 . 1. (Philippi Ferd.)
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most azután felmerül a mi kérdésünk, mikép értjük meg
ezt a dolgot közelebbről, nevezetesen az ember lelkében
végbemenő folyamatokból.
Philippi a formula concordiae tanításával kapcsolatban
hangsúlyozza, hogy a természetes emberben megvan még az
istenismeret és lelkiismeret. Csakhogy a bűn szolgálatában
annak szavát magában többé—kevésbé elhallgattathatja, az
istenismeretet pedig kiolthatja vagy végre megelégedhetik
természetes erkölcsi állapotával. Mindkét esetben el fogja
utasítani a kijelentést és készakarva nem fog élni a kegyelem eszközeivel. Igy aztán önhibájából nem lesz része a
megváltás kegyelmében. De lehetséges az is, hogy az ember
az igazság keresése közben belátja saját erejének ós bölcseségónek elégtelenségét és hajlandó — ha alkalma nyílik arra,
hogy isten igéjét meghallgatja. A kegyelmi eszközök ezen
igénybe vételére még a természetes ember is képes, mert
az a benne még lehetséges justitia civilis hatáskörébe esik.
Csakhogy az isten igéje eleven ható isteni erő. Hatása alól
senki ki nem vonhatja magát, aki hatáskörébe kerül. Első
benyomásai az emberre elkerülhetetlenek és velük már meg
is kezdődik az ember akaratának felszabadítása. De isten
igéjének ezen első benyomásai bár elkerülhetetlenek, de
nem ellenállhatatlanok. Az ember a régi akarat erejében le
is gyűrheti és ki is ölheti az új akaratnak istenadta csíráját
és így az ó emberrel mintegy születésében elfojthatja az
ujat. (73. 1.) Tehát isten kegyelme ezen kezdő hatásának
megvetésével épúgy elveszhet az ember önhibájából, mint
a kegyelmi eszközök használatának elutasítása miatt. A kegyelem által felszabadított akarat ezután tovább küzd mind
teljesebb felszabadulásáért. És erre a kegyelem erejében most
már képes is (73. 1.), mert a kegyelem mindig újabb segítségben részíti ós így a tökéletesség célja felé vezeti. Ilyen
módon az újjászületés és a megtérés nem egy pillanat műve,
hanem huzamosabb processusban folyik le.
A synergismust az egyház olyan értelemben vetette el,
hogy a természetes ember szabad akarata az újjászületésben
és a megtérésben nem hathat együtt az isten kegyelmével.
De nem érti ez alatt a szabad akarat hozzájárulását a kegyelmi eszközök igénybevételéhez még az isteni kegyelem
hatása előtt. Ilyen értelemben Philippi is képviseli a synergismust. De tanít ő még synergismust úgy a megtérés közben, mint a megtérés után is oly értelemben, hogy az embernek a kegyelem által már felszabadított akarata (de nem a
természetes ember szabad akarata) az isten kegyelmével
együtt működik. Ha a megtérés közben az ember részéről
történik cooperáció, úgy az csak az isteni operáció hatása
alatt lehetséges. A kezdeményezés az isteni kegyelemtől
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indul ki, az ember részén eleinte csak passivitás észlelhető
az isteni aktivitással szemben és csak erre következik az
emberi aktivitás, mint az istennek hatása. Ezen igazi synergismussal elkerüli Philippi az absolut praedestinációt a nélkül, hogy az isteni kegyelem monergismusát csorbítaná.
Mert természetes akaratunk tényleg nem járul hozzá megtérésünkhöz semmivel sem (sem a megtérés elején sem közben); azért azt egyedül isten kegyelmének köszönjük. Isten
kegyelmeé a kezdeményezés és később az erő megadásának
szerepe is. De e mellett az ember akaratának is van szerepe,
a kegyelem kezdeményezésének és későbbi hatásainak is
ellenszegülhet; azután mint felszabadított akarat együtt is
hathat az isten kegyelmével. Ezért az ellenszegülés következményének, az elkárhozásnak oka maga az ember és a
kegyelem hatásai az ő akarata hozzájárulásával érlelődnek
erkölcsi cselekedetekké. Csakhogy ezek nem lehetnek érdemszerzők, a kegyelem monergismusát csorbítók, mert teljesen
a kegyelem adományozta akaratnak művei. Szóval megérthető most már, mikép lehetséges az, hogy úgy a megváltottság mint az egyéni felelősség tudata ugyanazon egy személy
öntudatában helyet foglalhat.
3. V i l m a r

Á g o s t Fr. K. (1800—1868)

1

Vilmar akarata ellenére lett a marburgi egyetem tanára.
Annál nagyobb volt azután hatása hallgatóira, úgyhogy a
hesszeni egyházban sok hálás tanítványa van még ma is.
Theologiája a tények theologiája, amint beköszöntő beszédében. („Die Theologie der Tatsachen wider die Theologie
der Rhetorik" 1856) ő maga nevezte. Halála után megjelent
előadásai nyomán ethikája (Theologische Moral 1871). és
dogmatikája (1874.)
Kérdésünket dogmatikája 1. kötetében érinti ott, ahol
a bűn következményei közt a szabadság elvesztéséről szól.
Természetesen δ is állítja az embernek a valóban jóra való
képtelenségét s azt, hogy a bűn rabságában van. Azért
azonban az ember nem lett puszta természeti lénnyé, amelyre
az isten csak a természet törvényeivel hat, mert önelhatározása még mindig van. (379l 1.) Vilmar szerint azonban a
szabadság, a mellyel az ember a különböző célok közt választhat, nem előnye az embernek, legfelebb csak a természettel szemben; egyébként pedig bűnének következménye.
Ha nem esett volna bűnbe, akkor nem kellene választania,
mert az ösztön biztonságával határozná el magát. (380. 1.)
A bűnös ember akaratának a jóra való képességét
l
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azonban nem szabad annyira tagadni, hogy az isteni hatás
ellen való ellenállóképességét vagy a receptivitást tagadjuk.
Sőt isten helyreállíthatja ismét az ember akaratának reális
szabadságát is, hacsak formális szabadságával ebben meg
nem akadályozza. De ez akkor természetesen isten műve
lesz, melyben az embernek semmi része nincsen. (385. 1.)
Szóval Vilmar szerint is istennek kell az ember bűnös
akaratát felszabadítania, hogy a kegyelem befogadására alkalmas legyen. De hogy mikép történik ez közelebbről, hogy
lélektanilag megérthessük, annak magyarázatát Vilmarnál
nem lehet megtalálni.
Dr. Daxer

György.

Hányszor volt Jézus Jeruzsálemben?
Ezt a kérdést a legtöbb ember egészen fölöslegesnek és
hiábavalónak Ítélheti, mert köztudomásszerűnek tartja, hogy
utoljára virágvasárnap ment a Mester hazája fővárosába
s ez az „ u t o l j á r a " szó azt foglalja magában, hogy előbb
már bizonyára volt, ha többször nem, hát legalább egyszerkétszer.
Én magam is ezek közé a legtöbb embertársaim közé,*
tartozom; de nyílván s őszintén kimondom, hogy ide tartozásomban régi idő óta háborgat valami kételyszerű dolog s e
sorokban a címbe írt kérdésre adandó feleletemmel épen e
kételyszerűséget akarom megszüntetni, hogy többé ne háborgasson.
Elmondom a kétely előállásának történetét.
Még 1896—97 táján történt, hogy egy konfirmációi kátét
kellett megbírálnom. A káté 12 ik kiadásában szó volt a Jézus életének főbb mozzanatairól s a virágvasárnapi út igy
volt megnevezve: „jeruzsálemi útu. A bírálatban megjegyeztem, hogy a kifejezés így helyesbítendő: „utolsó jeruzsálemi
útja Jézusnak."
Hogy az ismeretlen szerző elfogadta-e nem-e
az észrevételt, nem tudom, mert a munka nem jelent meg
nyomtatásban. — De a kérdést egy alkalommal előhoztam
nagynevű s nagytudományú tanáromnak s akkor tiszttársunknak, Nagy
Gusztávnak,
kérdezvén: helyes volt-e a
káté-iró kifejezése, illetőleg: valóban csak
virágvasárnap
volt-e' Jézus Jeruzsálemben
s így helytelen-e
a megszokott kifejezés:
utolsó útja Jézusnak Jeruzsálembe
virágvasárnap
volt?
S a kérdezésre a válasz ez volt: valóban csak virágvasárnap volt Jézus Jeruzsálemben
s így a közönséges kifejezés helytelen, a Káté-iró irása pedig helyes.
A válasz meglepett, mert nyilvánvaló történeti igazság,
hogy Jézus 12-éves korában ott volt Jeruzsálemben, a mikor
a „doktorok között ült vala", — arról nem is szólván, hogy
az édes anya tisztulásának napjai letelése után is volt,
mint kisded gyermek, Jeruzsálemben. — De meglepett a válasz azért is, mert az is történeti igazság, hogy Jézus gyakorta járt a főváros környékén s így lehetetlen, hogy be ne
tért volna abba! . . .
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Természetesen a dolgot nem lehet másként tisztázni,
a kételyt elűzni, a valóságot megállapítani, mint a evangyéliomi túdósítások egybevetése által. S ha ezzel sikerül az
igazságot kétségbe vonhatatlanul fölmutatni: a kérdésre
a választ megnyertük, amely egyszersmind megnyugtatást
is eredményez, a mi szintén jelent valamit.
Lássuk azért az adatokat!
*

*

*

Az első helyen álló evangyéliomi tudósításban, a Máté
szerinti evangyéliomban a következő helyek szólnak Jézus
útjáról Jeruzsálemet
illetőleg:

1. 20 1 7 : „Kai αναβαίνω ν ο 3Ιησούς el ς Ιεροσόλυμα, παρέλαβε
τους δώδεκα μα&ητας ν.ατ' Ιδίαν εν r f j όδω, vagyis: „és felmenvén

Jézus Jeruzsálembe,
magához vette a 12 tanítványt, csakis
őket, az úton
"
2. 21

10:

Kai είσελθούντος αντοϋ εις Ίερουόλνμα . . . v a g y i s :

„és bemenvén

ő (Jézus)

Jeruzsálembe

"

3. 2 1 1 7 : εξήλΟεν εξω r7g πόλεως εις Βηδανιαν, a z a z : „Kiméne

a városból (Jeruzsálemből) Bethániába. . . "
4. 21

18:

Πρωίας δε επαναγων εις την πόλιν — azaz „reggel

pedig betérvén a városba (Jeruzsálembe...).. ."
A Márk szerint való evangyéliom adatai a következők:
1. 11

n

:

,,εισηλΟεν εις 'Ιεροσόλυμα ό 7ησοΐ-ς" . . . v a g y i s :

bement Jézus Jeruzsálembe.
2. 11 i s : »Έρχονται εις Ιεροσόλυμα azaz :" menének Jeruzsálembe (s Jézus bement a templomba).
3. 11 27 : „Και έρχονται πάχιν εις Ίεροσολυμα" — és ismét

menének Jeruzsálembe (ós Jézus széjjel járt a templomban)...
4. 14 3: szerint Jézus Bethániában volt s a 13 . vers
szerint mondá a két tanítványnak; menjetek el a városba
(,Jeruzsálembe!)
s egy ember jő előtökbe s (15. vers) ő
mutat nektek . . . vacsoráló házat, a hová (17. vers) mikor
estve volna, elméne a 12 tanítványnyal.
A Lukács szerinti evangyéliomban a következő adatokat találjuk:
1. 2 22'· felvivék a kis gyermeket Jeruzsálembe, hogy az
Urnák bemutassák őt,— vagy a mint az eredeti szöveg
í r j a : ,,άνήγαγον αυτόν εις 'Ιεροσόλυμα παραστήσαι τω ν.υρίω."

2. 2 4 3 : „elmarada a gyermek Jézus Jeruzsálemben'·.
3. 13 22 : „általment (Jézus) minden városon és falun,
tanítván ós Jeruzsálembe menvén, (a hol ugyanazon napon)
jövónek hozzá némelyek — 31. vers! — a farizeusok közül,
a kik ezt mondják; eredj ki és menj el innét, mert Heródes
meg akar téged ölni.
4. 13
3 3 - 3 5 : versek: szükséges nekem, hogy úton járjak
ma is, holnap is és azután is, mert nem lehetséges,
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hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik hozzád bocsátottak : mennyiszer akartam egybegyűjteni a te magzataidat, miképen a tyúk az δ
fiacskáit az δ szárnyai alá és nem akarátok: imé hagyattatik a ti házatok pusztán s bizony mondom pedig néktek,
nem láttok engemet míg nem eljön az idő, a mikor ezt
mondjátok : áldott a ki jött az Urnák nevében! Vagy a mint
az e r e d e t i szöveg v a n : „Πλην δει με σήμερον και αυριον και τή
έχομέντ] πορεύεσ&αι ότι ουκ ένδέχαται προψήτην άπολέσ&αι εξω
'Ιερουσαλήμ. 'Ιερουσαλήμ, 'Ιερουσαλήμ, ή άποκτείνουσα τους προφήτας,
και λι&οβολονσα τοις αποσταλμένους προς αυτήν, ποσάκις ή&έλησα
έπιοννόξαι τα τέκνα σον, ον τρόπον όρνις τήν εαυτής νοσσιάν νπό τάς
πτέρυγας, και ουκ ήΟ-ελήαατε; Ιδού, άφίεται νμϊν ο οίκος υμών
έρημος. Αμήν δε λέγω νμϊν, οτι ου μη με ΐδητε εως αν ήξΐ] οι ε εΐπητε,
Ευλογημένος δ ερχόμενος έν ονόματι κυρίου".

5. 17 η : „mikor menne Jeruzsálembe . . ." (által megyen
Samaria és Galilea között).
6. 18 3 1 : „magához vévén Jézus a 12 tanítványt, monda:
imé felmegyünk Jeruzsálembe. . . "
7. 19 n : (Jerikóból Jeruzsálem felé menvej az úton mentében monda példabeszédet, mivelhogy közel volna Jeruzsálemhez.
8. 19 35_48 a virágvasárnapi út.
A János szerint való evangyóliom adatai ezek:
1. 2 1 3 _ u : „az első csodatétel után Kapernaumba ment
Jézus, de ott „nem sok napig" volt, mert közel vala a
zsidóknak húsvétjok. Felméne azért Jézus Jeruzsálembe és
talála a templomban. . .
2. 3 !_ 21 jeruzsálemi időzósről szól a Nikodémussal való
viszonyt illetőleg.
3. 3 22 '· „azután móne Jézus és az δ tanítványai Júdeának
földére.
4. 5 i : a Kapernaumi királyi főember fiának meggyógyítása után 4 46-54. „felméne Jézus Jeruzsálembe" . . . A Bethesda tavának története . . . templomban létele Jézusnak
(14. vers).
5. 6 ι : a jeruzsálemi időzés ós tanítások „után móne
Jézus Galileának Tiberias tengerén túl".
6. 7 1 0 : Jézus is felméne az ünnepre, de nem nyílván,
hanem titkon.
7. 7 U : mikor az ünnepnek fele elmúlt: felméne Jézus
a templomba ós tanit vala.
8. 8 1 - 2 : Jézus elméne az Olajfák hegyőre ós jó reggel
ismét jelen vala a templomban. . .
9. 10 22 -23 · ,,Έγενειο δε τά εγκαίνια έν το'ις Ίεροσολνμοις,
ν.αι χειμών ην, και περιεπάτει ο "Ιηοονς έν τω ιεριο έν τή στοά
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του Σολομώνιος" — vagyis: „lőn Jeruzsálemben egyházi szentelósnels ünnepe 1 .) és tél vala, Jézus pedig jár vala a templomban, a Salamon tornácában". (A 40. vers szerint aztán:
elméne a Jordánon túl, a helyre, a hol János keresztel vala
először és ott monda). . .
10. 12 12-13: virágvasárnapi út.
Ezek azok az evangyéliomi helyek, a melyek Jézusnak
Jeruzsálembe meneteléről, jeruzsálemi tartózkodásáról szőlanak. Most vegyük bírálat alá s állapítsuk meg; a virágvasárnapi út egyszerűen
csak út-e Jeruzsálembe,
vagy
pedig utolsó út-e a fővárosba?
Vagyis: volt-e hát Jézus
virágvasárnap előtt is Jeruzsálemben s akkor valóban utoljára ment-e oda?
*

*

*

Első tekintetre is megállapíthatjuk, hogy az evangyélisták túdósításaiban nincs meg az az összhang, a melyet talán
kívánatosnak és szükségesnek tartanánk. A Máté és
Márk túdósítása egészen szűkszavú, csak épen, hogy ad
valamit; ellenben a Lukácsé ós a Jánosé versenyez egymással, sőt a János túdósítása nyilván azt a benyomást kelti,
hogy János életének, tanítói működésének számbavehető
részét épen Jeruzsálemben töltötte.
Az e tekintetben mutatkozó eltérés igen könnyen megmagyarázható abból az egészen közönséges felfogásból is,
a mely a két első evangyéliomi túdósítást úgy veszi, hogy
azok inkább a túdósításokat adják, ellenben a Lukács szerinti már a külső körülményeket is számbaveszi, a IV-ik
evangyéliom pedig szerencsés kézzel igyekszik összehozni
a tanításokat és a külső eseményeket, mert úgy van meggyőződve, hogy a kettőnek egyesítése, szoros összefűzése
magát a lényegi igazságot emeli, növeli és erősíti.
Igy fogván már fel a túdósítások jelentőségét, egyáltalán nem így kell venni a Máté és Márk adatait, mintha azok
egyenesen a mellett szólnának: Jézus virágvasárnap először
és utoljára volt Jeruzsálemben, annyival inkább nem, mert
az meg mindkét evangyélistánál adat, hogy a virágvasárnapi jeruzsálemi út után kiment Jézus Bethániába, a mely
16 futamatnyira volt Jeruzsálemtől s Bethániából vissza
*.) Az tyxaCna
szót Károli Gáspár „egyházi szentélésu
ünnepének
fordítja. Maga a szó szentélést,
félavatást
jelent, származtatva az „tv" és
„xcurüí" két szóból, a melyet aztán némelyek a latin : ,.renovationes" v a g y
„dedicationes" szóval adtak vissza. A héber szó, amely megfelel ennek, a
Π33Π s november 25-ikén szokták ünnepelni, s miért ezt Leusden: „Clavis
Graeca" c. könyvének 266-ik lapján olvashatni. (Ultrajecti 1672.). A m a is
ismert „Kanuká" zsidóünnep volna ez, emlikezés a jeruzsálemi templom
lerombolására s az égve talált tűzre!.
. .
T h e o l . Szaklap VII. é r f .
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ment Jeruzsálembe. Ez is legalább annyit igazol, hogy Jézus
nem egyszer, hanem kétszer volt Jeruzsálemben.
Különben a Máté és Márk egyesítve e ponton azt jelenti,
hogy mindkettő arra helyez súlyt: a virágvasárnapi úttal
dől el az a fanatikus támadás, a melylyel az ellenfelek
Jézust már előbb is illették, — a diadalmas bevonulás után
többé nem v á r h a t t a k : eljött az idő, hogy az embernek fiát
csúfos halállal veszítsék el.
A Lukács és János túdósításainak igazsága abban foglalható össze, hogy Jézus többször is megfordúlt Jeruzsálemben s a virágvasárnapi út valóban az utolsó volt oda, a
melynek alkalmából mindaz megtörtónt Jézussal, a minek
be kellett következnie.
Hogy lehetett-e s volt-e hát Jézus valóban máskor is,
sőt többször is Jeruzsálemben ? . . . olyan kérdés, a melynek
első pontjára határozottan felelhetünk igennel. A másodikra pedig, t. i. hogy valóban
volt-e máskor
is, sőt
többször is : a Lukács és János túdósitásai nyomán szintén
határozottan ezt feleljük: volt. Volt nemcsak azért, mert
Lukács és János erre vonatkozólag adatokat szolgáltatnak,
hanem azért is, mert egyáltalán nem lehet még csak elképzelni sem azt, hogy Jézus kerülte volna azt a helyet,
a hol reá földi életének legnagyobb történeti mozzanatai
várakoztak. S ha bár nem sokat tulaj donithatunk annak,
hogy Jézus otthonosan járt kelt Jeruzsálemben, mégis az a
tény, hogy a tudósítások szerint otthon érezte magát a fővárosban, úgy forgolódott, mintha minden zege-zugát, kövét
ismerte volna, arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Jeruzsálemben virágvasárnap előtt is volt már. Igaz, hogy magának
Jézusnak van az a nyilatkozata: „nekem Jeruzsálembe kell
mennem, sokat szenvedni a vénektől, a papi fejedelmektől
és írástudóktól" (Máté 16. r. 21. v.), de ez azt jelenti, hogy
utoljára fel kell mennie Jeruzsálembe, a hol bekövetkeznek
mindazok, a melyek megírattak a próféták által δ róla. Ha
volt is már Jeruzsálemben, megfordúlt is már a fővárosban:
mégis el kell oda mennie, mert ott kell végig szenvednie
mindazt, a mi ehhez a földi élethez hozzá tartozik az ő személyében is.
Nem lehet azt még csak elgondolni sem, hogy Jézus
az ő prófétái működésében mindenhol megfordúlt v o l n a :
csak épen azt a helyet nem akarta volna felkeresni, a hol
ellenségei laktak. Az a nagy erkölcsi bátorság, a mellyel
az igazságot keményen szemökben mondotta ellenfeleinek,
föltétlenül veszített volna komolyságában és jelentőségében,
ha csak a vidéken
él vele, csak a kisebb városokban és a
falvakban használja, de már Jeruzsálemtől irtózik s oda
még csak belépni sem merészel. Sőt: épen ez az erkölcsi

Hányszor volt J é z u s Jeruzsálemben.

131

legmagasabb fokú bátorság követelte azt, hogy megfordúljon
Jeruzsálemben is, be-benézzen oda is, érintkezzék ott is az
ellenfelekkel, a kik nem is egyszer követeket küldözgettek
hozzá. Ha volt bátorságuk az ellenfeleknek szóba állani
Jézussal, ha mindjárt kísértés, tőrbe csalás szempontjából
is: akkor kellett lenni bátorságának Jézusnak is, hogy felkeresse őket, hogy saját otthonukban mondja szemökbe
mindazt, a mit máshol elmondott és hirdetett.
Es azt hiszem, hogy a János evangyéliomabeli túdósitások épen erről adnak bizonyságot, erre szolgálnak közvetlenül ható erősségek gyanánt, a melyeknek igazságát el lehet, sőt el is kell fogadnunk annak a nagy erkölcsi jellemnek még tökéletesebb volta szempontjából, a ki egyetlen
ós örök.
Azért az adatok alapján meghatározhatjuk és ki is
mondhatjuk: Jézus volt Jeruzsálemben máskor is, többször
is s így a szóban forgó kérdésnél a helyes felelet ez: virágvasárnapján
utoljára, ment Jézus Jeruzsálembe,
nem
érintve a virágvasárnapi útat a Bethániából való visszajövetel, a mely csupán azt jelenti, hogy fáradalmát ott pihenhette
ki, hogy aztán a nagy hét eseményei ott folyjanak le a
fővárosban.
Dr.

Tüdős István.
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II.
A múlt alkalommal csak úgy találomra kapkodtam ki
az ÚT-ból pár helyet annak igazolására, hogy a fordítás most
is gyarló és nem bizonyítja azt, hogy az eredeti szöveggel
valóban összevetették; — most pedig vegyük elő az első
evangéliumot s nyomon követve a szöveget, lássuk, sikerűlt-e
Máté evangéliumát
valóban átdolgozni ?
Mindjárt az elején el kell döntenünk azt az elvi kérdést,
szó szerint kell-e fordítanunk, vagy pedig helyesebb a frázist
frázissal, a sajátos kifejezést azonos értelmű sajátos kifejezéssel fordítani? Azt hiszem, nem kell hosszas bizonyítás,
hogy csakis ez az utóbbi eljárás a helyes, mert azt kell a
fordítónak szem előtt tartania, mikép fejezte .volna ki magát az író akkor, ha a mi nyelvünkön írta volna meg a
munkáját ? Ez alapon mindjárt az első mondatban hibát
találunk. A fejezet latin címe ezt m o n d j a : Genealógia et
generatio Christi. Ez is mutatja, hogy a βίβλος γενέσεως nem
lehet a címben származás, a szövegben pedig
nemzetségről
való könyv, hanem mindkét esetben csakis családfa.
Ebben a családfában az έγέννψε szó folyton ismétlődik
mert a görögök ezt szokták használni. Igen de a magyar
ember soha sem mondja azt, hogy pl. Kovács István nemze
Kovács Jánost, hanem mindig és mindenütt igy szól: Kovács
István fia Kovács János. Itt is így kell hát mondanunk:
Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákobé meg Júda ós
az ő testvérei.
A 18. vers mindenkép kényes ós nehéz. Jő volna lehetőleg úgy fordítani, hogy ne fejezze ki olyan nagyon durván,
amit kifejeznie kell. Másrészt meg fejezze ki világosan azt a
gondolatot, amit az L· kíván, amely nem azonosítható sem a
όιά, sem az από praepositiókkal. Aztán a magyar fordításban
a Szentlélek sző nem állhat a legutolsó helyen, mert akkor
az az értelme is lehet, hogy Máriát a Szentlélek megvizsgálta
és úgy találta, hogy viselős. Különben a Szentlélek szót a
magyarban leghelyesebb egy szóba írni s nagy betűvel kezdeni, mert a Szentháromság harmadik személyéről lővén szó,
a személynevek írásának a módja rá is vonatkozik. Ha azon-
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ban nem ennek tekintjük, hanem általában szent léleknek,
ellentétben a nem szent, hanem közönséges lélekkel, akkor
két szóba kell írnunk, de kis betűkkel, s nem nagy betűkkel
mint a revideált biblia.
Ebben a versben azt akarja mondani a szerző, hogy
Márián, mielőtt még összekerült volna a férjével, meglátszott
a másállapot, de amit hordozott, az a Szentléleknek egy
része volt. Hogy az őskeresztyén íróknál sokszor megtaláljuk
ennek világos kiemelését, azt a Theol. Szaklap IV. évfolyamában a Jézus születése című tanulmányomban példákkal
bizonyítottam.
A mielőtt egybekeltek
nem azt fejezi ki, amit szerző
a αννελ&είν
szóval , ki akar fejezni. Az egybekelésre a γαμεω
igét használja az ÚT. Ez a οννελϋείν
a magyar
összekerültek
igének felel meg. Nagyon nehéz a είρέ&η szónak a helyes
fordítása. A találtaték nem helyes, mert az a gondolat lappang
mögötte, hogy Máriát megvizsgálták. Pedig arról van itt szó,
hogy meglátszott az állapota.
Mindezek tekintetbe vételével a verset így kellene
fordítanunk: Anyja Mária ugyanis Józsefnek volt eljegyezve,
mielőtt azonban összekerültek, meglátszott, hogy
Szentlélekből fogant.
Ebben a formában a yap is, az fj is, az εκ is érvényesül
és az apostoli hitvallásban használt foganás szavával enyhítjük némileg a mondás nyíltságát is. Erre pedig, sok mindenféle
okból, én igen-igen nagy súlyt helyezek.
A 19. v. a magyarban nagyon terjengős. Tömörebb és
pontosabb fordítást is adhatunk. De előbb ki kell emelnünk,
hogy a παραδειγματίοαι
azt jelenti, hogy például állítani. A
δείγμα
az a hiteles mérték volt a kikötőkben, amely igazolta
a kereskedő rőfjét, hogy se nem rövidebb, se nem hosszabb,
mint kell. Józsefnek joga lett volna elhagyni Máriát, de
akkor annak a szégyennek tette volna ki, hogy a códaság
példájául állította volna a többi nő elé. József kíméletből, mert
igaz ember volt, aki még a bűn szégyenében sem gyönyörködött, nem akarta Máriát megszégyenítőm azzal, hogy
az akkori szokás szerint válólevél adásával nyilvánosan
bontsa fel a jegyessóget, hanem csendben akarta őt elhagyni.
Igy hát e versnek így kell hangoznia: Az ő férje
József
azonban igaz lévén és nem akarván kicégérezni,
csendben
akarta őt
elbocsátani.
A 20. v. ismét nagyon hosszadalmas így: Mikor pedig
ezeket magában elgondolta. Sokkal rövidebb ós megfelelőbb
így: ilíig erről
tanakodott.
A 21. v. végén az annak bűneiből nem is szép, nem is
helyes. A vers ezt mondja: mert ő fogja népét a bűneitől
(άπύ és nem h) megszabadítani.
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A 22. v. sokkal egyszerűbb és megfelelőbb így: Mindez
pedig azért lön, hogy beteljesedjék
aζ Úrnak a próféta
által mondott
beszéde.
A 23. ν. έν γαστρί Ι'ξει kifejezést elég a magyarban az
egyetlen fogan szóval fordítani. A görög ugyan kiteszi mindig
a méh szót is, de ez a magyarban teljesen fölösleges. Az
értelmet nem csorbítja a méh.elmaradása ős valamivel szelídül
a kifejezés.
A 25. ν. έγίνωσχεν szavát sokkal helyesebb így fordítani:
e s nem érintkezett
vele. A magyar ember soha se használja
az ismerni szót abban az értelemben, amelyben itt használva
van. Hasonlókép helyesebb a mig meg nem szülé helyett ezt
mondani: míg világra nem hozta.
A második fejezetnek mindjárt a feliratában van egy
javítandó kitétel. Nevevetesen nem Jézus menekül Egyptomba,
hanem szülei menekülnek és mentik Jézust. Elég tehát ennyit
mondani: Menekülés Egyptomba, de még jobb, ha megtartjuk
az angyal utasításának a s z a v á t : Futás Egyptomba.
Az 1. versben minek a megszületik
vala? Csak az ósdi
forma kedvéért? A λέγοντος szót így mondanám:
tudakozván.
2. ν. A προσχννέω a keletiek hódolásának módjára vonatkozik, amidőn a megtiszteltnek lábaihoz borultak s előtte a
földet csókolták. A tisztességet
tenni kifejezés erre igen
halvány. Legmegfelelőbb ez: Eljöttünk, hogy hódoljunk
neki.
Annál inkább is ezt kell használnunk, mert a bölcsek királyt
kerestek, a királyokkal szemben való tisztességadást pedig
mindig a hódolás szóval szoktuk kifejezni.
A 4. ν. τον λαοϋ nemcsak az írástudókra, hanem a főpapokra is vonatkozik. A fordítás helytelenül mondja így:
minden főpapot és a nép írástudóit.
Az eredeti szöveg ezt
a k a r j a mondani: egybegyüjtötte
a nép minden főpapját és
írástudóját, tehát mindazokat, akik felvilágosíthatták őt arról,
mit mondanak az írások a megváltó születéséről, hogy azután
Heródes a szerint intézkedhessók.
A 9. v. a mai fordításban így hangzik : Ők pedig a
király beszédét meghallván, elindulának.
És ime a csillag,
a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig,
a míg odaérvén, megáll a a hely fölött, ahol a gyermek
vala. Szerintem helyesebb volna az első mondat így: Azok
pedig meghallgatván
a királyt, elmentek. Mert a meghallván egészen mást jelent, mint a meghallgatván.
Az utóbbi
kifejezi azt a gondolatot, a mit az eredeti szöveg kiéreztet,
de a mit a helyzet is megkíván, hogy a király utasításait és
kívánságait kötelességszerűen meghallgatták, meg is jegyezték és útnak indultak céljuk elérésére. A mondat második
részében igen fontos az a k i t é t e l : ö αστήρ προήγεν αυτούς. A
magyar fordításban úgy állt eddig is, úgy áll most is ez a
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kitétel, hogy mindenki azt gondolja, a csillag a bölcsek előtt
ment folytonosan, mintegy vezetve őket. Pedig a προάγω az
Ú T. több helyén azt jelenti, hogy megelőzni, előbb eljutni
valahova, mint egy más, aki szintén oda törekszik. így pl.
Mk. 1032-ben Jézus előbb eljutott a jeruzsálemi úton a célhoz,
mint a tanítványai ( K a i rv προάγων αυτούς). Mk, 167 szerint
Jézus megígéri, hogy megelőzi tanítványait, Galileába (ότι
προάγει
νμας).
Hasonlókép Mk. 6 45 -ben azt olvassuk, hogy
Jézus hajóra parancsolta tanítványait, hogy előtte érjenek át
a túlsó partra ( π ρ ο ά γ ε ι ν είς το πέραν) ν. ö. Mk. 14 ϊ2 . Ugyanilyen
értelemben használja ezt az igét Jézus akkor is, mikor a két
fiúról szóló példázatban azt mondja : όι τελώναι v.ai α'ι πόρναι
προάγονσιν

υμάς

εις

τ. β. τ.

Mt. 21J1.

stb.

Ez a nyelvhasználat nemcsak megengedi, hanem követeli,
hogy ezen a helyen is így használjuk ezt az igét: A csillag;
melyet napkeleten láttak, megelőzte őket. Ugyanis, míg ők
Jeruzsálemben időztek, a csillag tovább ment ama hely fölé,
a hol a gyermek volt. Ezt a szöveg is kiérezteti, mikor azt
mondja: a mig csak mentében meg nem állt a fölött, a hol
a gyermek
volt. Hogy itt csakugyan megelőzésről van szó,
mutatja a 10. v. is, a mely szerint: Mikor pedig a csillagot
meglátták, igen nagyon megörültek. Ennek a nagy örömnek
csak akkor van értelme, ha elvesztették egy időre szemük
elől a csillagot. Ha mindig maguk előtt látták volna, a míg
csak mentek, akkor ennek a meglepetésszerű nagy megörülésnek nem volna se oka, se alapja.
A 14. versből kimaradt a νυκτός szó, pedig éppen ezen
van a suly, hogy József mit se késlekedett, hanem még éjjel
megindult Jézussal ós Máriával Egyptomba.
A 3 rész 3. versét az eredeti héber szöveg szerint kellene
kiigazítanunk. Azért, hogy a LXX is elhibázta a régebben
különben is szabados pontozást, nem szükséges, hogy egy
hibát, a melyet mindenki hibának ismer, örökké javítatlanul
törjünk. A cfiorrj βοώντος után kell a kettős pontot tenni s az
εν Tjj ερψψ szavakat már mint a kiáltó szavainak kezdő végét
szóhoz csatolni. Mert arról van szó Jós.
kell a ετοιμάσατε
40 3 -ban, hogy a kiáltó, mint Isten küldöttje, ezt kiáltotta
oda a világnak: Készítsétek
meg a pusztaságban
az Úrnak
útját. S ha a hivatkozott prófétai hely is így mondja, teljes
joggal igazíthatjuk ki a LXX tévedését megtartó görög
szöveget.
Ha már átdolgozásról van szó, akkor más egyéb, talán
nagyon is szokatlan változtatásról is meg kell emlékeznem.
A 3. részben szó van János keresztelóséről. A nélkül, hogy
a keresztelésről, vagy a keresztelő jelentőségéről és szerepléséről való felfogásunk változást szenvedne, az akkori keresztelés módjának a jellemzésére a βάπτισμα
szót ezen a helyen
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nem kereszteléssel, hanem eredeti jelentósével, a bemerítóssel
kellene fordítanunk. Akkor az is magától kidomborodik,
amit János az εν νδατι és az εν πνεΰματι
ογίω
ν.αί
πνρί
ellentétével akar mondani. János csak vízben meríti meg
az embereket tisztulásra, megtérésre, Jézus ellenben
Szentlélekben és tűzben meríti meg az embereket. Ha
sonlókép kidomborodik az is, amit János azzal mond
Jézusnak, hogy neki kell Jézus által bemeríttetnie a tűzbe
és a lélekbe, Jézusnak ellenben nincsen semmi szüksége
arra, hogy a megtérés keresztségében részesüljön. Végül a
16. vers is így lesz aztán sima és természetes, hogy a
mikor Jézus bemerítkezett, tüstént felment a vízből. Minthogy a biblia fordításánál csakis kortörténeti és nem dogmatikai szempontok lehetnek uralkodók, én ezt a szócserét
annál természetesebbnek és szükségesebbnek tartanám, mert
a keresztelő keresztelésének módjával is megismertetné a
Biblia olvasóit s nem táplálná azt a téves hitet, mintha a
keresztelő is úgy keresztelt volna a Jordánban, mint mi
a templomokban.
A következő versek mindenikében vannak apróbb javítandók, a melyekre azonban, miután ez a tér kisebb, mint a
hibák száma, kitérni, nem kívánok. Igy pl. a 9. versben azt
mondja a fordítás: Ábrahám a mi atyánk!
Az eredetiben
a πατέρα ΐχομεν τον Λ. áll, miért is így kell a magyarban kitenni:
Atyánk nekünk Ábrahám! Ez a dicsekvés alapja, ez az elbizakodás oka, hogy az ígéretet nyert Ábrahámban ők atyjukat látják s így ők az örökösei a jövendő istenországnak.
János pedig erre mondja, hogy alaptalan a dicsekvésük; mert
Isten a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
Hasonlókép világosabban kellene kifejezni a 16. v.
ώςεί περιστεράν
szavát. Hogy a Szentlelket galamb formájában
ábrázolják, annak ez a hely az alapja. Pedig az eredetiben nem
azt akarják mondani, hogy a Szentlélek galamb formájában,
hanem galamb módjára hirtelen, egyenesen, esésszerüleg a
mint a galamb szokott, ereszkedett le Jézusra. A fordítás
ezt nem érezteti ki. Nem elég hát ezt mondani: És ö látá az
Istennek lelkét alájönni mintegy galambot, hanem világosan, félreérthetés nélkül így kell fordítani: És látta
Isten
lelkét galamb módra
alájönni.
A 4. rósz 4. verse ismét több gondot igényelt volna az
átdolgozó részéről, mint a mennyit a régi forma egyszerű
megtartásával ráfordított. Arról van szó, hogy Jézus a
hosszú böjtölés után megéhezett. Nem volt a pusztában
semmi, a mivel éhségét csillapíthatta volna. Ekkor fordult
hozzá a kisértő azzal a természetesnek látszó ajánlattal,
hogy ha élni akar, változtassa át a köveket kenyerekké.
Hiszen kinyilatkoztatta Isten a keresztség alkalmával, hogy
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Jézust fiának tekinti s így kell is hatalmának lennie arra,
hogy élete föntartásáról gondoskodhassék, még csodatétel
révén is. Ezért nem is így kezdi a kisértő, a mint megszokt u k : Ha Isten fia vagy, hanem így: Ha fia vagy az Istennek. Kétségtelen, hogy így sokkal erőteljesebb a kifejezés
és jobban megfelel az eredetinek.
Jézus válasza a fordításban nagyon ellapul: Nemcsak
kenyérrel
él az ember, hanem minden igével, a mely
Istennek szájából
származik.
Az eredeti szöveg szórúl-szóra a LXX-ból van véve azzal az
eltéréssel, hogy a LXX utolsó három szavát: ζψεται
ό
Máté elhagyta.
ανόρωπος,
Akkor mondotta az Úr ezt a beszédet, a mikor a zsidóságot emlékeztette a pusztában eltöltött negyven bőjtös
esztendőre, hogy megtanulja mindenki, hogy meg tud az
ember élni nemcsak a kenyéren, hanem az Isten Ígéretén is.
Most a midőn Jézus negyven napot töltött el a pusztában és
a kisértő felveti előtte a megélhetés szokott módjának követését, Jézus azzal felel, a mit az Úr Izráelnek mondott: Nemcsak kenyéren él meg az ember, hanem megél mindazon a
beszéden is, a mi Isten szájából származik.
Mindenesetre
jobb lett volna, ha Máté a LXX. utolsó három szavát is
idézte volna, de így is ebben van a kisértő és Jézus felfogása között a különbség, az επί is, a futurum is ezt a
formát kívánja: Nemcsak
kenyéren
él meg az
ember,
hanem mindazon
a beszéden is, a mely Isten
szájából
származik.
Az 5. ν. το πτερΐγιον
szava nem tetővel fordítandó.
A templomnak s általában az épületeknek azt a részét nevezték 7iT£(>i7<o»'-nak, a mit a magyar párkánynak mond.
Valami kiugró rész volt az mindig, pl. az ember újján a
köröm alatt lévő s a körömnél hosszabb újjhegy, a kalapon
a karima vagy perem, a kabáton a szárny, a testen a kinövés stb. Itt is hát nem a templom tetejéről van szó, hanem
a templom párkányáról vagy pereméről. Külömben a templom
tetejére azért se mehettek fel, mert az egész tető szöges, éles volt,
nehogy a madarak s különösen az áldozások érdekében nagy
tömegben tenyésztett galambok rászálljanak és bepiszkítsák
az Isten házát. A tetőn emberek se állhattak meg, de a
párkányokon igen.
A 15. v. a fordítás formájában nekézkes ós az eredeti
szövegnek se felel meg. Most így hangzik:
Zebulonnak
földje és Naftalinak
földje, a tenger felé. a Jordánon túl,
a pogányok Galileája, — pedig az eredetinek megfelelően
így kell hangzania: Zebulon földje és Naftali földje, tengernek
útja, Jordánnak
möge, pogányok
Galileája
stb.
A 13. v. már sokszor volt vita tárgya. A μωραν{Η[ szót
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rendesen így fordítjuk: megizetlenül. Tudtommal azonban
két különleges magyar szónk is van erre a kitételre. Az egyik
szélesebb körben ismeretes, ez a megáporodik,
a másik az
én szülőföldemen használatos, ez a megvakul. Amazt még
különösen a körtéről is mondják, a mely már annyira elívott,
hogy lottyos Ízetlenné vált. Emezt csakis arról a sóról mondják, a mely valami okból, rendesen a nagy kiszáradástól,
megizetlenült. Nem tudom, ismerik-e még az ország más
vidékén is ezt a szót. De emlékszem, hogy nálunk az én
gyerekkoromban így m o n d t á k : Ez a só megvakult.
— A
mondatot tehát így kellene fordítani: Ha pedig a só megvakul, mi adja vissza ízét? Vagy pedig legalább í g y : Ha
pedig a só ízét veszíti, mitől nyeri
vissza?
A mondat második felét így tartanám megfelelőnek:
Mire se jó többé, csak hogy kivessék és az emberek megtapodják.
A 14. v. nem ezt m o n d j a : Nem rejtethetik el a hegyen
épített város, hanem e z t : Nem rejtőzhetik
el a
hegyen
fekvő város.
A 15. v. se így szól: Gyertyát sem azért
gyújtanak,
hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba
tegyék,—
hanem így szól: A gyertyát
se teszik, ha meggyújtják,
a
véka alá, hanem a gyertyatartóba
és világit
mindazoknak,
a kik a házban
vannak.
A 19. v. nagyon nehéz, mert olyan képzetekkel dolgozik,
a melyek vagy teljesen idegenek nekünk, vagy pedig csak
nem azt akarja
körülírással értethetők meg. A των ελαχίστων
mondani, hogy a törvények közt vannak kicsinyek és még
kisebbek, mert Jézus éppen azt hangsúlyozza, hogy a törvény
a maga egészében szent ős megsérthetetlen, a melyből egyetlen kis betűcske vagy pontocska se maradhat betöltetlenül.
A mondás azt akarja kiemelni, hogy az emberek még a
törvények, az isteni parancsolatok között is válogatnak,
bennük különbséget tesznek, némelyiket fontosnak, másikat
mellékesnek, aprólékosnak, jelentéktelennek tekintik. Ezért
aztán még másokat is arra tanítjanak, hogy a mint ők
cselekesznek, azok is mellőzzék, ne tartsák kötelezőnek
azokat. Erre vonatkozik a λίσΐ] szó, melyet a magyarban
egyetlen szóval kifejezni nem tudok. A szokásos f e l o l d
nem fejezi ki az eredeti gondolatot, hanem csak szószerű fordításnak tekinthető. A törvényben és a parancsban mindig erős
kötés van. Ha az ember ezt a kötést megoldja s magára
nézve nem tekinti kötelezőnek a törvényt vagy a parancsot,
akkor illik eljárására a líorj vádja. Azt hiszem, hogy az
eredeti kijelentés értelmét ezzel a fordítással közelíthetjük
meg legjobban: Aki tehát ezeknek a legcsekélyebb
paran-
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csolatoknak
csak egyikét is nem tartja kötelezőnek
és
erre tanítja az
embereket.
A mondat második fele éppen ilyen nehéz és kényes.
Az ελάχιστος χλη&ήσεται és a μ$/ας Αη&ήσεται ellentétének kifejezése igen bajos. Mert könnyen azt a gondolatot kelthetjük, mintha Isten országában fokozatok volnának az üdvösségben. Pedig csak arról van szó, hogy a törvény megtartása
lővén az istenország alapja és a belejuthatás feltétele, azt
az embert, aki Isten parancsolatai között válogat, s azok
egy részét értéktelennek, jelentéktelennek minősíti, az istenországban szintén értéktelennek és jelentéktelennek minősítik.
Nem akkor, a mikor majd belekerül, hanem most, a mikor
látszólag az istenország számára munkálkodik. A Άη&ήσειαι
futurum formáját a Ivar; és a διδάξη feltételes értelme kívánja,
de nem akar a mennyekbe jutás idejére utalni, mert aztjnem
mondhatja, hogy a ki helytelenül tanítja a törvényt, az is
bejut Isten országába, csakhogy kisebb fajta üdvösségben
lesz része. A mondat második felet tehát még nehezebb lefordítani, mint az elsőt, mert itt a félreértetésnek sokkalta
nagyobb a veszedelme, mint az első felében volt. Talán így
volna leghelyesebb: azt legcsekélyebbnek
veszik a mennyek
országában is, a ki pedig cselekszi és tanítja, azt nagynak
veszik a mennyek
országában.
A 20. ν. περίσσευα}] sokkal helyesebb és tömörebb ebben
a formában: ha nem lesz bőségesebb. De még jobb így:
ha fölül nem múlja. A vers végén nem ez áll: όν μη δνναστε
εΐσελΰειν, hanem ez : όν μή εωέλΟψε, azért hát nem így kell
fordítani se, hogy be nem mehettek,
hanem így: be nem
mentek.
A 21. v. Jézus idézését és kijelentését a fordításban
nem különíti el egymástól. Igy aztán mindenki azt hiszi, hogy
az egész mondat ótestamentomi citátum. Pedig a régieknek
csak ezt mondták meg: Ne ölj. A többit már Jézus fűzte
hozzá: ος ό'άν φονενατ], ένοχος εσται r/J ζρίσει. Α magyarban a
δέ helyett άρ-t fordítottak, az εσται szót pedig nem vették tekintetbe. Az ένοχος εσται Trj χρίσει, τψ σννεδρίω, είςτψ γέενναν τον πυρός,
a régi szokott fordításban nem fejezi ki az eredeti kijelentés
értelmét. A méltó az Ítéletre, méltó a főtanácsra, méltó a
gyehennára,
nem felel meg az ένοχος εσται értelmének. Az
eredeti azt m o n d j a : Megmondatott
a régieknek:
Ne ölj!
A ki pedig öl, az ítéletre kerül. Az ενέχομαι bekerülni, alávetve lenni (τινι). Itt az εσται is a futurumot követeli, a mi
a dativusokkal együtt csakis ezt a formát tűri meg: Ítéletre,
gyehennára stb. kerül.
A 22. versben az εική a legjobb kódexekből hiányzik és
a hermeneutika ama sarkalatos szabálya szerint, hogy mindég
a nehezebb kitétel tekintendő eredetibbnek, a fordításból
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is kihagyandó. A magyar fordítás meghagyta ezt a szót is.
Minthogy azonban a kitétel vitás, legalább is azzal kellett
volna ezt a vitásságot jelezni, hogy a Gebhardt-féle szöveg
módjára az ok nélkül szavak zárójelben álljanak.
A ráka szót a magyar hitvány fejezi ki. Nincs értelme,
hogy ezt a szót eredeti formájában hagyjuk meg, ha a móré
szót lefordítjuk. A ráka — hitvány,
azt akarja mondani,
hogy az Isten képét magán hordozó embert nem szabad értéktelennek, hitvány semminek nevezni, mert ez az embert legnagyobb értékétől fosztja meg és így méltó arra, hogy a
vádaskodó felett maga a főtanács Ítéljen.
Az εις τψ γέενναν τον πνρός — a fordítás szerint = a
gyehenna tüzére, az eredeti szerint azonban éppen fordítva:
= a tüz gyehennájára.
A magyarban az ilyen genitivust
jelzővel adhatjuk vissza s így mondhatjuk: a tüzes gyehennára.
Az εις is bizonyítja, hogy az ένοχος εσται nem ezt jelenti:
méltó, hanem hogy belekerül. Jézus nem is optativ jellegű
kijelentéseket kívánt itt tenni, hanem határozottan a kérlelhetetlen következményeket akarta megmondani, hogy megértsók, melyik bűnnek mi a büntetése.
A 25. ν. αντίδικος szava nem ellenséget, hanem vádlót
jelent. A velünk törvénybe szálló felperest. Arról szól a
szöveg, a ki bevádolhat a biró előtt. Semmi esetre se lehet
hát a verset így fordítani: Légy jóakarója
a te ellenségednek hamar, mert itt nincsen szó ellenségről, nincsen szó a
mi jóakaratunkról, hanem egyedül csak a békülésre való
készségről. A szöveg ezt mondja: Légy békülékeny
a te
vádlóddal szemben hamarosan, mig stb.
A 28. ν. προς το επι&υμησαι
a fordításban még most is
így áll: gonosz kívánságnak
okáért, pedig egyetlen szóval
is világosan megmondhatjuk, miről van szó: a ki vággyal
tekint egy asszonyra stb.
A 28—32. versekben több ízben is megtaláljuk a μοιχεία
szót, s mellette a 32. v.-ben a πορνεία szót is. Fordításunk
mindkét szóra ugyanazt a kitételt használja:
paráználkodás. Pedig csak a πορνεία a paráználkodás, a μοιχεία
egészen
mást jelent. Értelmét nemcsak a szótárak mondják meg,
hanem a szöveg összefüggése is kitünteti. Aki vággyal tekint
egy asszonyra, házasságot tört vele a szivében. A 32. versben pedig: a ki elbocsátja
az ö feleségét a
paráznaság
okán kívül, az házasságtörővé
teszi azt, a ki pedig elbocsátottat vesz el, házasságot tör. Csakis így van értelme a
két különböző kifejezés egymás mellett való használásának
s így mondja a fordításunk ugyanazt, amit Jézus mondott.
Ε fejezet apróbb tévedéseire nem térek ki.
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A 6. résznek 1. versében a δικαιοσύνη helytelenül van
alamizsnának fordítva, mert arról, mint a δικαιοσύνη egyik jelenségéről csak a 2-ik v. szól. A δικαιοσύνη itt sokkal helyesebben adható vissza a kegyesség szóval, mert az első 18 versben a kegyesség gyakorlásáról beszél az Úr, s nevezetesen
szól az alamizsnálkodásról 2—4., az imádkozásról 5—13.,
a megbocsátásról 14., a bőjtölésről 15—18. versekben. Természetesen helytelen a ne osztogassátok
kitétel is, mert a
μη ποιε'ιν azt jelenti: ne„gyakoroljátok. A vers szerintem így
van helyesen fordítva: Őrizkedjetek az emberek előtt gyakorolni a ti (igazságtokat)
kegyességteket
mutogatás
végett,
mert különben nem lesz jutalmatok
a ti mennyei
Atyátoknál.
Ebben a részben a 2. 5. 16. versekben ezt a kitételt
olvassuk: elvették jutalmukat.
Kétségtelenül félreérthető
kitétel, a mely nem követeli az eredeti szöveg amaz értelmét,
hogy az olyan ember, a ki csak látszatos kegyességre törekszik, nem számíthat jutalomra, mert azt megvonták tőle a
képmutatás miatt. Ezért így kell mondani: megvonták
a
jutalmukat.
Hasonlókép sokszor megtaláljuk ebben a részben ezt a
mondást is: a te atyád, ki rejtekben néz, megfizet
neked.
A fordítás mindig kiteszi ezt a szót is: nyilván. Pedig ez
nincsen a szövegben.
Az εν τω -/.ρνπτψ és az tv τω χριφαίψ kifejezést nem fedi
a titkon szó. Mert nem azt mondja az eredeti szöveg, hogy
Isten titkon néz, hanem azt, hogy Isten szemmel nem látható módon, rejtekben tartózkodva néz ós lát mindent. Erre
nekünk teljesen megfelelő szavunk nincsen, de a
titkon
szó félreérthető s így nem alkalmas az eredeti tolmácsolására.
A 21. ν. εστίν ós εσται között lévő különbséget a fordítás
nem érezteti ki. Az eredeti azt mondja: Ahol a ti kincsetek
van, ott lesz a ti szivetek is. A fordítás mindkét esetben
van szót használ.
A 24. ν. μαμωνγ szava magyarra fordítva helyesebb:
Nem szolgálhattok
Istennek és kincseknek.
A marnom bálvány a gazdagság, a kincs istene volt. Itt a magyar kitétel
annál inkább van helyén, mert Jézus éppen a kincsek gyűjtéséről szól.
A 28. ν. καταμά&ετε = figyeljétek meg. A fordítás vegyétek eszetekbe ósdi kifejezése nem fedi az eredetinek azt a
gondolatát, hogy az embert a természet figyelése bölcsesógre
tanítja.
A 32. ν. επιζητεί szavát a fordítás kérdezik szóval adja
vissza. Az eredetiben azonban az áll, hogy a pogányok úgy
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vannak az élet eme külső feltételeivel, mintha ezeknél fontosabb életcél nem is volna ember számára e földön. Főnek,
forrnak lelkükben, mint a tűzön buzgó víz és a tüzelő anyag
ez az aggodalmaskodás. így kell hát a fordításnak hangzania:
Mert mindezek a pogányokat
izgatják.
A 33. ν. ζψεϊτε szavát bizonyosan csak a szokás miatt
hagyta meg a fordítás keressétek-nek.
Mert az eredetiben
nem az a gondolat uralkodik, hogy az istenországot keresni
kell, mert azt mindenkinek tudnia kell, hol található, hanem
az a fő, hogy arra kell elsőbb törekednie az embernek, m e r t
az élet szükségletei az isteni gondviselés tárgyai. így hát az
alapgondolat ezt a formát k í v á n j a : Törekedjetek
első sorban Isten országára
és az ő igazságára,
és ezek
mind
hozzáadatnak
nektek. A προςτε&ήσεται ύμϊν ugyanis nem azi
jelenti, hogy megadatik nektek, hanem azt, hogy ha az ember
az istenországra törekszik első sorban, az élet szükségletet
mind hozzáadatnak számára, mint az isteni gondviselés természetes és szükségszerű ajándékai.
A 7. részben nem sok megjegyezni valóm van. Az ellene
emelhető kifogások inkább csak stiláris természetűek. Vannak
azonban itt is olyan részletek, a melyekről vitatkozni is lehet.
Pl. a 22. versben a δυνάμεις πολλάς έποιήααμεν a fordításban így
áll: sok hatalmas dolgot cselekedtünk. Kétségtelen azonban,
hogy az ÚT. nyelvhasználatban a δύναμη mindig olyan erőkifejtés, a mely a természetes körén fölül emelkedik, tehát
leghelyesebb csodának mondani, a mint hogy az eredeti
szöveg ezt érteti is.
Hasonlókép vagyunk a 23. vers végén lévő δι
εργαζόμενοι
την άνομίαν-Ώ&Ι
is, a mit a fordítás az egyetlen gonosztevő
szóval ád vissza. Pedig a gonosztevő ós az anomia cselekvője
közt igen nagy a különbség. Az előbbi kifejezést körülirta, ez
ellenben nagyon is megrövidítette a fordító, amivel a félreértés lehetőségét vitte bele a szövegbe.
Ugyanígy a 24. ν. ψρονίμος szava se bölcs, hanem okos.
A bölcseséget az ÚT. más szavakkal fejezi ki.
A 29. vers egészben átalakítást kiván. Az a gondolat,
hogy Jézus mikor tanította, a sokaságot — διδάσκων
αΰτους
—, akkor úgy látszott, hogy εξουσία-ja van. Az εξουσία
az
ÚT.-ban nem egyféle módon és értelemben használtatik. A
fordítás hatalomnak mondja. Ebben az értelemben azonban
nem itt, hanem pl. Mt. 28 l 8 -ban fordul elő. Egészen más az
értelme pl. Mt. 21 23-bau, a hol azt kérdezik Jézustól: εν
71 οία

εξουσία

ταϋτα

ποιείς

και τις

σοι

εδωχε

την

εξονσίαν

ταντην'·

Itt az εξουσία meghatalmazás, megbízás, valakinek a nevében
való működés. A mi versünkhöz ez az értelem áll legközelebb.
Nem arról van itt szó, hogy Jézusnak hatalma volt, hanem
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hogy nem olyan megszokott, napszámos módon munkálkodott
és beszélt, mint a zsidók írástudói, hanem mint a hogy az
Isten küldöttei, megbízottai, szószólói, prófétái szoktak
beszélni. Az έξονσία-τόΐ és újtestamentomi használatáról, jelentésének különböző árnyalatairól sokat beszélhetnénk. Nagyon
is részletes fejtegetésekbe azonban nem akarok belebocsátkozni. Most csak azt akarom mondani, hogy a 7 29 az eredetiben így hangzik: Mert mikor tanította, őket,
olyan
volt, mint a kinek küldetése
van és nem mint az ő
Írástudóik.
A 8g. νηό τψ στέγψ áll, a mint a magyarban is szokásos :
fedelem alá forma teljesen kifejez, miért mellőzték hát ezt
a kitételt! Ugyanott ez is áll: «'Αλά μόνον eine λόγφ, a fordítás
szerint: hanem csak szólj egy szót. Helytelenül, mert a
μ('νον nem a λόγφ-hoz,
hanem az eini-hez.
tartozik, a dativus
pedig még külön is azt a fordítást követeli: hanem
csak
szóval mondjad. A helyes értelem szerint a százados nem
a gyógyítást akarja kierőszakolni, amit a csak szólj egy szót
magában foglal, hanem az ellen tiltakozik, hogy Jézus az ő
házába fáradjon, ezért mondja, hogy csak szóval
mondjad
és meggyógyul
az én szolgám! Ezt a bizodalmát Jézus
külön is kiemeli, megdicsérvén a pogány századost, hogy
még Izráelben se talált ekkora hitre.
A 16. versben lévő λόγω már jól van fordítva, de itt meg
az a baj, hogy a fordító megtoldotta az egy szóval, ami egészen más értelmet ád a kifejezésnek A fordítás ugyanis így
hangzik : Az est beálltával
pedig
vivének
hozzá
sok
ördöngöst és egy szóval kiűzé a tisztátalan
lelkeket,
az
eredeti pedig ezt mondja: Az est beálltával
pedig
sok
ördöngöst vittek hozzá és szóval űzte ki a lelkeket.
A
szöveg ugyanis azt akarja kiemelni, hogy míg máskor érintéssel gyógyított Jézus, most egyszerűen csak kijelentésével
adta vissza a betegek egészségét.
A 33. versben a ν·άι τά των όαιμον,ξομένων
a fordítás szerint így áll: . . . es bemenvén
a városba, hírré
adának
mindent, azokat is, a mik az ördögökkel történtek vala. Az
eredeti ezt mondja: . . . és a városba menvén
elhíreszteltek mindent, az ördöngösök dolgait is. A két mondat között
forma és értelem dolgában is van különbség. A fordítók nem
vették figyelembe, hogy δαιμωνιζόμενοι
és nem δαίμονες van
a szövegben.
A 21. versben ετερος δε των μαΰητών kifejezése nem azt
jelenti, amit a fordítás mond: Egy másik pedig az ő tanítványai közül, hanem ezt: Tanítványainak
egy másika
pedig
stb. A szöveg nyilvánvalóan azt akarja mondani, hogy ez ép
olyan tanítványa volt Jézusnak, mint az előbbi, aki azt mondotta neki: Követlek, akárhova mégy. Hogy írástudó volt
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az a bizonyos ember, azon nem kell megütődni. Voltak Jézusnak írástudó követői is. S éppen az jellemzi ezt az írástudót,
hogy Jézust tanításának helyére is követni akarta. Azt hitte,
hogy Jézus is úgy tanit valamelyik zsinagógában, mint ők
szoktak. Ezért hajlandó meghozni azt az áldozatot is, hogy
otthonát elhagyja és Jézus mellett telepszik le. Jézus azonban megérteti vele, hogy aki őt követni akarja, annak le
kell mondania minden igényről, annak ő otthont nyújtani
nem tud, mert neki magának sincsen otthona. Az ellentét a
készséges és a késlekedő tanítvány között most már aztán
az, hogy egy másik tanítvány meg éppen az ellenkező kérést
intézte Jézushoz. Nem tüstént óhajt hozzácsatlakozni, hanem
előbb rendbe a k a r j a hozni emberi kötelességeit. Erre mondja
aztán Jézus azt a kijelentést, hogy a holtakra kell bízni a
holtak eltakarítását. A holtakon a hitetlenek értendők. Jézus
azt akarja megértetni, hogy aki a hit által megújult s így
új életet él, azt ne tartsa vissza az egyetlen komoly feladat
teljesítésétől a mindennapi élet gondja s kötelezettsége, ha
még oly kegyeletes is az különben.
A szórend ellen több vétséget találunk a 8. és 9. fejezetben. Ezekre azonban egyenként kitérni nem akarok. Hogy
azonban mégis említsek legalább egy példát, a 9 2 l -re hivatkozom, ahol a fordítás így szól:/7a csak ruháját
illetem
is, meggyógyulok.
Az eredeti így hangzik: εάν μόνον
άψωμαι
τοΰ 'ιματίου αΰτοϋ σω&ησομαι
= ha csak megérintem is a ruháját,
meggyógyulok.
9 23-ban nem προς, hanem εις áll, amit hát nem igy kell
fordítani: S Jézus a főember házához érvén, hanem így:
οχλον
S Jézus a főember házába
érvén. Ugyanitt a τον
ΰορνβονμενον
nem annyira azt jelenti: tolongó sokaságot, hanem inkább : zajongó, kiáltozó, vagy a mint azt a helyzet
követeli: sirató
sokaságot.
A 9 35. vers végén az εν τφ λαφ a legjobb codexekben
nincsen meg ós így nem is kellett volna lefordítani.
A 10 16 . αποστέλλω
szava nem: elbocsátlak,
hanem elküldelek. Az apostolok az Úrnak küldöttei voltak határozott
utasítással ós feladattal. Az elbocsátás ezt a megbízással
járó küldetést nem fejezi ki. — Az ακέραιοι szót a fordítás a
szelid szóval adja vissza. A szelídséget az ÚT. πράος vagy
πραΐς
szóval fejezi ki. Az ακέραιος a ν.εράνννμι — keverni szótól
származik s szó szerint ezt jelenti: keveretlen. U. e. szó
megvan még Róm. 16 19 -ben is, ahol a fordítás ártatlan szóval fejezi ki. Megvan még Phil. 2 i 5 -ben is, ahol a fordítás
tiszta szót használ. Tehát a három helyen háromféle szóval
fordítják ugyanazt a szót. Kétségtelen, hogy a három magyar
szó közül az eredetihez legközelebb áll a tiszta szó. Ami
nincs összekeverve mással, az tiszta, vegyitetlen, magában,
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a maga színében álló. S nem is a galamb szelidségéről van
itten szó, hanem a galamb hamisitatlanságáról. A Krisztus
apostolának tiszta lelkűnek, vegyítetlen érzelműnek kell
lennie. Nem szabad mást gondolnia sem, mint amit hivatása
kiván. Azt is lehetne mondani, hogy hamisság nélkül valónak
kell az apostolnak lennie. De ez hosszadalmas kitétel. Azt
szót úgy itt, mint a másik
hiszem, leghelyesebb az ακέραιοι
két helyen is tiszta szóval fordítani. Igaz, hogy így meg az
írásmagyarázatban azok, akik nem szokták prédikálás előtt
áttanulmányozni az eredeti szöveget, könnyen a külső tisztaságra vonatkoztathatják a kifejezést. De hát az ilyen félreértés ellen a változó jelentésű szavaknál nem is óvhat meg
más, mint az eredeti szöveg folytonos figyelése. Különben
szívesen venném, ha valaki arra a fogalomra, amelyet az
ακέραιος
szó magában rejt, igazán megfelelő magyar szót
ajánlana.
Baffay Sándor.
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I

A pátriárkák története
(kritikai

megvilágítással).

Az ó-szövetségi történeti kritika a Pentateuch forrásainak fölfedezésétől (1753) Wellhausen föllépéséig (1876)
egy hosszú százados, eredményeiben gazdag munkásságra
tekinthetett már vissza, midőn a Wellhausen-fóle kritikai
irány ezeket az eredményeket összefoglalva Izrael történetét
megkonstruálta.
Ezzel a történeti kritika bizonyos megállapodáshoz
j u t o t t s a liberális történeti theologia lassanként hozzászokott, hogy Izráel történetét a Welihausen-féie kritikai
irány megvilágításában lássa s a szerint ismertesse meg a
nagy közönséggel is.
A legnevezetesebb ilynemű munka Stade Izráel története.
Időközben azonban, mig a történeti kritika az eddigi
munka eredményeit nagyszámú önálló feldolgozásban értékesíteni törekedett, a keleti ásatások mindig több és több
asszir-babiloniai ékiratos ókori emléket hoztak napvilágra,
melyeket a tudomány lassanként kibetűzött és rendezett.
Az asszyriologia felfedezései oly világításban mutatták
be az ókori keleti nagybirodalmak történetét s ennek hézagait
kiegészítették. De új megvilágítást nyert sok tekintetben az
ó-szövetségi történetírás is, ami nagyon természetes, mert
hiszen Izráel történetének nagy része éppen a keleti nagybirodalmak korára esik s ezekkel szoros összefüggésben van.
Kezdték tehát a nyert forrásanyagot az ó-szövetségi
traditióval összehasonlítani s ezt amazzal kiegészíteni. Már
a mult század közepe táján megindult az ékiratok feldolgozásának munkája; amely iránt azonban a theologusok csak
a Delitzsch-féle „Babel und Bibel" vita óta kezdtek jobban
érdeklődni. A folyó század elején az ó-szövetségi kritikában
mindezeknél fogva, de különösen Winckler Húgó assyriologus
fellépésével egy újabb fordulat állott be, melyet már nem
lehet ignorálni, hanem vagy el kell azt fogadni s ennek
alapján Izráel történetét újra kell megkonstruálni, vagy le
kell számolni vele.
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Az eddigi történeti kritika csak az ó-szövetségi forráselemzés alapján jutott bizonyos megállapodott eredményhez ;
Winckler az asszir-babilóniai ékiratokra fekteti a súlyt s új
kutatást indít meg. Nézeteiben bizonyos fokig akceptálja a
Wellhausen-féle kritika eredményeit, különösen a forráselemzésre nézve, de a történeti fejlődés vizsgálatában egészen
felforgatja Izráel történetének eddigi konstrukcióját.
Módszere az úgynevezett astral-mythologiai módszer.
Izráel történetét a bírák koráig, sőt bizonyos tekintetben
egész a királyság koráig a babilóniai astrologián alapuló
astral-mythologia segítségével törekszik megvilágítani; a
bírák korától fogva pedig segédeszköze a legendáris módszer.
Az ország ketté szakadásáig mindent legendái eredetre visz
vissza, vagy legalább is egészen más vallási és politikai megvilágításba helyezi az általa is elfogadott adatokat. Dávid
fellépése és szereplése egészen új, az eddigitől teljesen elütő
képet nyer.
Nem szándékozom a Winckler-fóle elméletet a maga
egész terjedelmében ismertetni; itt csak az jöhet tekintetbe,
ami a pátriárkák korára vonatkozik.
Állítsuk egymás mellé a Wellhausen- és a Winckler-féle
kritikai irány eredményeit, amelyek a pátriárkák történetére
vonatkoznak, aztán vegyük bírálat alá mind a kettőt, hogy e
kritikai vizsgálat alapján valami határozott végeredményhez
juthassunk.
Kezdjük a Wellhausenével.
Wellhausen a pátriárkák történetének bírálatában a
genealógiából indul ki. Szerinte a pátriárkák történetének
csontvázát a genealógia képezi (Gen. 11, ]0 — 32 ). Ez a genealógia a Lea-töi'zseket a Ráchel-törzsekkel egy közös atyában
Jákob-Izráelben foglalja össze, az egész Izráelt pedig a
testvérnéppel Edommál a régi Izsák névben. Izsákot Lóttal,
a moábiak és ammóniak atyjával, Ábrahámban. Ez a legfiatalabb alakja a mondakörnek. Ábrahám ós Izsák története
annyira hasonlít egymáshoz, hogy a két elbeszélés külön
önállóságára gondolni sem lehet.
Ezekben a mondákban hiteles történeti elbeszélést nem
nyerünk. A pátriárkák úgy vannak feltüntetve, mint Izráel
nemzetének ősapái, ez pedig történeti lehetetlenség. Nemzetek
történetét egyes személyekre mint ősapákra nem lehet visszavezetni, mert az ősapa és a nép közt igen nagy idő fekszik,
sokféle bonyodalom ós keveredés jön közbe, melyek a visszaemlékezést lehetetlenné teszik.
Hogy a pátriárka-mondák nem hiteles történeti elbeszélések, ezt kétségtelenné teszi az, hogy bennük egy későbbi
kor gondolkozása, felfogása tükröződik: mindenütt átérzik
rajtuk az igazi háttér: a héber királyok kora. Leginkább
10*
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kitűnik ez Jákob és Ézsau történetében. Már az anyaméhben
egymás ellen törnek az i k r e k : az ifjabb sarkánál fogva
a k a r j a visszatartani az idősbet, mit a bersebai orákulum úgy
fejt meg az anyának, hogy k é t nemzet válik ki öléből, az
ifjabb túlszárnyalja az idősbet s ez fog amannak szolgálni. A
nyers szőrös Ézsau az edomiak typusa, a sima Jákob pedig
a civilizáltabb Izráelé. Az elsőszülöttség jogának elnyerésében
is történeti vonatkozás van. Edom előbb volt állam, mint
Izráel, de ez felülkerekedett s Edomot leigázta. Innen a
halálos gyűlölet a két testvérnép közt. Dávid előtt ez a
monda nem keletkezhetett.
Jákob és Lábán viszonya is történeti vonatkozású. A
Mesopotámiából a Jordán felé siető Jákobot nyomon követi
arámi apósa Lábán s Gileádban utoléri. Először perlekednek,
aztán szerződést kötnek s kövekből határgátat emelnek. Ez
való állapotot tükröz vissza. A héber kivándorlást az arámi
követte. Gileád lett a határtartomány köztük, de előbb
elkeseredett harcok színhelye volt. A szíriai háborúkra „Jákob
áldása" vonatkozik is a Gen. 49, 22—23~kan. Ez a hely Józsefet
dicsőíti s azt mondja róla, hogy a „nyilasok" lövöldözik. A
nyilasok a szíriaiak, vagyis : az arámiak. József az északizráeli királyság megszemélyesülése. Északizráeli álláspontra
mutat Jákob nősülóse is: Ráchel a szebbik, akit Jákob szeret,
akitől József születik; Leát csak reáerőszakolták. Ezek
typikus vonások; a történetek jó nagy része egész néptyp u s o k vonásaiból van összealkotva.
Ezek a mondák azzal jönnek kapcsolatba bizonyos
helyekkel, hogy a pátriárkák a régi kultuszhelyek alapítói.
Az elbeszélések egész sora csak kultuszmythos s lokális
vonatkozású. A beköltözött héberek a sok szenthelyet a
kanaániaktól örökölték s a maguk Istenét Jahvót költöztették beléjük. A pátriárkák neve tehát csak takarója az
ősi szenthelyek pogány eredetének, mert az lehetetlen, hogy
a századokig Egyiptomban élt héber nép Kanaánba való
visszatérése alkalmával fölismerte volna a nomád ősök nyomait. Valósággal úgy volt a dolog, hogy a legyőzött kanaániak híres szenthelyeit a héber nép átvette s hebraizálta,
a z a z : a saját őseinek neveit fűzte hozzájuk.
Ennyi, a legrövidebben összevonva, amit Wellhausen a
pátriárkák történetéről mond.
Winckler egész más alapon tagadja meg a pátriárkák
mondakörének történeti hitelességét. Szerinte az izráeli ősök
babilóniai astral-mythosi alakok, tehát nem lehetnek történeti személyek. Ábrahám és Izsák (ki az előbbinek csak
másolata, ellentétben Wellhausennel, ki Ábrahámot t a r t j a
másolatnak), Jákob, József, Ézsau, Mózes, Jósné mind babilóniai mythosi alakok. Ábrahám, Izsák, Jákob a holdisten,
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— Ézsau, József a napisten héroszai s valamennyien az
asszir-babilóniai plánóta-rendszerre vihetők vissza. Mózes is
astral-mythosi hérosz, a Jahve-Tammuz: zivatar-isten és
tavasz-isten hérosza. Mózes éppen olyan emberiesülése a
tavaszi zivatar istenének (Jahve-Tammuz), mint Ábrahám az
észak-izráeli holdistennek és József a középizráeli (efraimi)
napistennek. De a legenda eredeti természete szerint József
idősebb, mint Jákob, ez csak később lett József atyjává.
József is idősebb, mint Mózes. A genealógiai schéma a személynevek eredeti helyeit megfordítja.
Lehetetlen itt az egész Pentateuchra, sőt még a Bírák
könyvére is kiterjeszkednünk, azért Winckler okoskodásait
nem részletezhetjük. Egyszerűen csak hivatkozunk nagy feltűnést keltett művére: Geschichte Israels in Einzeldarstellungen. Első kötet: 1895. 2-ik kötet 1900. Okvetlenül érintenünk kell még azt is, hogy általában az ó-szövetségi hagyomány hitelességére nézve ítéletében sokkal szigorúbb, mint
a Wellhausen-féle irány. A történeti elbeszéléseket egész
Salamonig majd legendáknak, majd mondáknak t a r t j a s ezekről azt állítja, hogy olyan elemekből alakultak, melyek országról-országra vándoroltak. Egy részüket pedig (t. i. az úgynevezett dávidi legendát vagy mondakört) udvari költők csinálták. Ez az utóbbi állítása ugyan már a királyság korára
vonatkozik, de meg kellett említenünk azért, mert Winckler
a szerinte költött mondakörbe belevonja az Egyiptomból való
kivonulás egész mondakörét is s ezzel együtt mindazt, ami
ennek alapját, kiindulását képezi, tehát a József-mondát s a
pátriárkák történetét is.
Az ő történeti konstrukciója abból indul ki, hogy Izráel
nemzetének 12 törzs szerinti egysége, vagyis közös származása Dávid korának kompozíciója s egyenesen Dávid irányító
hatásából származott. Az egész nagyszabású mondacyclust
mesterségesen csinálták azzal a célzattal, hogy Júda törzsét,
mely teljesen idegen származású és az izráeli nemzethez
eredetileg semmi köze, — a Saul-féle királyság nemzettestóvel
közös származásúnak tüntessék fel.
Winckler tehát a következő tervrajz szerint konstruálná
meg Izráel történetének régebbi s z a k á t : 1) A pátriárkák
mondaköre babilóniai astrál-mythos. 2) Az a törekvés, hogy
Júdát Izráellel közös származásúnak lehessen feltüntetni,
megalkotja a genealógiai schómát az astrál-mythosi alakokból.
Ebbe a schómába beleillesztik az Egyiptomban való tartózkodás s az onnan való kivonulás, valamint a honfoglalás
mesterségesen szerkesztett mondaköreit. 3) Ezekkel a dávidi
udvari költők összekapcsolják a költött dávidi mondakört,
hogy Dávid királyságát s a Júda-törzset legitimálhassák.
Minket ebből az egész konstrukcióból itt csak az órde-
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kelhet, ami a pátriárka-elbeszéléssel összefügg. A kétféle
kritikai irány ismertetése után vegyük vizsgálat alá először
Winckler felfogását, még pedig előbb általános szempontból
s l á s s u k : mi a mythos, mi a legenda ós mi a monda ?
Mythos ós legenda a vallás körébe tartozik. A mythost
az ősember, a természet embere alkotta meg; a társadalom,
a civilizáció embere csak tovább fejlesztette. A mythos nem
egyéb mint jelképes beszéd, valamely természeti jelenség
jelképes kifejezése, de mindig valamely felsőbb hatalomra,
titkos erőre való vonatkoztatással. A mythos ezen felsőbb
hatalomnak, titkos erőnek valamely megnyilatkozását, cselekvését fejezi ki, úgy hogy azt valami képben megórzékíti. Az
ős ember tapasztalta a természeti erők nyilvánulásait, hatásait; látta a villám cikázását, mindjárt utána hallotta a
mennydörgést; mindezt valami félelmes hatalomnak tulajdonította. Ezt a hatalmat megjegyezte magának s nevet adott
neki, tehát személyesítette. Magát a jelenséget mint a megnevezett erő, hatalom cselekvését fogta fel s úgy fejezte ki,
mint ahogy az ő együgyű esze megérthette, tehát emberi
módon, képben megérzókítve. Igy lett a titkos természeti
erőből Isten, a neve Jupiter, vagy más népcsoport nyelvén
más és más. A mennydörgésben ennek az isteni lénynek a
haragja szólalt meg, a villámok a haragos isten nyilaivá
lettek, melyeket azokra szór, akikre haragszik.
A civilizáltabb ember ezt tovább fejleszti; az érzéki
képpel már gondolatokat, eszméket fejez ki, de mindig a
tapasztalásból levontakat s mind olyanokat, melyek valami
isteni hatalom működésére vonatkoznak. Tapasztalta az idő
haladását, mely egymás után emészti meg az emberi élet
éveit és kifejezte ezt képben: Saturnus a maga gyermekeit
eszi meg.
Minden mythos: kép, amiben valami isteni erő cselekvése van megérzókítve. Az isteni erő cselekvését aztán a
természeti tünemények komplikációja, vagy pusztán a képzelet is kibővítheti több összefüggő eseménnyel kisebbnagyobb elbeszéléssé. A mythos főalanyához mellékalakok
járulnak s megszövődik a mythosi mese, vagy amint műszóval jelzik: hitrege. Például: Midőn Saturnus feleségének ismét
gyermeke született, hogy férje ezt is meg ne egye, egy darab
követ dobott a szájába s ezt nyelte el. Igy szabadult meg a
haláltól Jupiter. Az előbbi mythosi kép tehát itt már mythosi
mesévé bővült ki, de abban az eredeti eszme már elmosódik.
A természeti tünemények komplikációjából, vagy gyakran
csak bizonyos mellékkörülmények hozzájárulásával származik
a hitrege; egy mythosi kép tehát még nem alkot hitregét.
Az astrál-mythosi regék a csillagok mozgásának egymáshoz való viszonyából fejlődtek ki, tehát a csillagmoz-
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gások komplikációjából és még abból, hogy a csillagképletek
helyzetét az astrologia összefüggésbe hozta az emberi élettel,
az emberek jó vagy balsorsával. Minthogy pedig minden
mythos úgy jött létre, hogy a tapasztalt tünemények egy
vagy más módon hatottak az emberre, igy nemcsak az astrálmythosi rege, hanem általában minden hitrege összefüggésbe
jön az emberi élettel. (Jövendölés.)
Ha az isteni erők köréből indul ki a cselekvés, csak
akkor lesz belőle hitrege ; ha azonban az emberi élet köréből
indul ki a cselekvés és ez viszonyba jön az isteni erőkkel,
úgy hogy az isteni hatalmak mintegy provokálva vannak s
belevegyülnek bizonyos emberek cselekvéseibe, a k k o r származik a vallásos elbeszélés, vagyis a legenda,. A legenda
tehát nem hitrege. A hitrege tere mindig az ég, az istenkör;
ha cselekvése leszáll is a földre, ez mindig az istenek érdekéért történik. 1 ) A legenda köre ellenben az emberi élet, az
emberek érdeke, de amelybe az isteni hatalom belenyúl. 2 )
Azonban mind a kettő a vallás alkotása. Forrása a hit,
művésze a képzelet. Ebből magyarázható meg internacionális
természetük. Sem a hitregót, sem a legendát nem köti le
a valóság valamely határozott helyre, valami speciális népfaj
vagy kisebb embercsoport körébe. Elemei szabadon vándorolnak egyik néptől a másikhoz, s ú j elemekkel keveredve
más-más hitregét vagy legendát alkotnak, de a rokon vonásokat mindenütt felismerhetjük bennük.
Egészen más valami a monda. A mondát a valóság
adja, a képzelet csak kiszínezi, módosítja, de valóságától
soha meg nem fosztja, a hitnek meg éppen semmi köze
hozzá. A monda forrása a történet. A monda olyan történet,
mely szájról-szájra, apáról fiúra száll, de nem Írásban, hanem
élőszóbeli előadásban, ebből magyarázható megváltozása,
módosulása. A monda tehát történeti hagyomány, azért határozott helyhez, területhez és valóságos személyekhez fűződik.
Éppen ezért csak lokális és nemzeti mondák lehetnek;
internacionális monda képtelenség. A monda sem egészében,
sem részleteiben nem vándorolhat, mert ez lehetetlenség.
Ha valamely történeti hagyománynak bizonyos elemét másutt
is feltaláljuk, az csak abból magyarázható meg, hogy hasonló
életviszonyok, körülmények hasonló eseteket idéznek elő.
') Ez az alapja, kiindulása a régi (görög-római) epos cselekvényének.
Pl. a trójai háború az istenek versengésének következménye. Az egyik párt
a görögöket, a másik a trójaiakat veszi pártfogásába.
a
) Erre a kath. egyház csoda-elbeszélései b ő v e n adnak példát, melyek
közül azonban igen sok csak e g y A esetekre szorítkozik, ami n e m legenda,
hanem inkább csoda-adoma. Igen sok ilyenfélét idéz gr. Hoensbroech „Das
Papstthum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit" című két kötetes
művében.
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De az ilyen több helyen előforduló járulék rendesen nem a
történet eleme, hanem valami vallásos képzet, mythosi vagy
legendái vonás; mert csak ezek kószálnak hazátlanúl s ittott belekapaszkodnak a valóságos otthonnal, hazával bíró
mondába, hozzátapadnak testéhez, de szerves részévé nem
válhatnak soha. Minthogy pedig a monda valóságos események hagyománya, habár legtöbbször elváltozott alakban,
— ebből az is következik, hogy a mondát nem lehet csinálni.
Költött monda tehát nincs. A költött elbeszélés = mese.
Vallásos elbeszélés is keletkezhetik valóságos személyek
cselekedeteiből, ha a hit és képzelet csodássá színezi k i ; a
monda tehát válhatik legendássá is, csak az a nagy különbség,
hogy a legenda lehet mese is, a minthogy legtöbbször az is,
de a monda soha; legendát költeni lehet, de mondát soha.
Itt a pátriárkák mondakörénél, mit Winckler mythosnak
tart, egyelőre csak a mythos lényegének meghatározását
alkalmazzuk.
Elmondtuk, hogy minden mythos kép, olyan kép,
amiben valami természeti erő, a primitív ember felfogása
szerint valami isteni hatalom cselekvése van megérzékítve.
Az isteni erő cselekvése aztán több összefüggő eseménnyel
kibővülhet elbeszéléssé s ez a hitrege. A hitrege alapját
képező mythos: természeti jelenség, mint ilyen a tapasztalás
eredménye, tehát valóságon alapszik, de megérzékitóse már
csak képzelet. Ha tehát már maga az alap megformálódása
képzelet, annál kevésbé lehet valóság a belőle kifejlődő
elbeszélés. Azért a hitregék tulajdonképen mesék. A valóságnak még a látszatát sem hordják magukon.
Első dolgunk tehát azt megvizsgálni, hogy a pátriárkatörténeteken meg van-e a valóság bélyege, az események
valószinűek-e ? Ebből a szempontból tekintve a dolgot, bátran
kimondhatjuk, hogy ez az elbeszélés páratlan- A keleti
nomád élet ős alakjait ilyen híven, ilyen jellemzetesen nem
rajzolta meg senki. És ez a rajz egészen realistikus. Ezek
az ős atyák k o r u k felfogásának, életviszonyaiknak érzelem
ós gondolatkörében, erényeikkel és hibáikkal élethíven elevenednek meg előttünk. Nincs itt semmi szépítve, elsimítva;
olyanok ezek a nomád alakok, a milyenek akkor igazán,
valósággal éltek. Észre veszi ezt Wellhausen is s ki is fejezi,
hogy: „a genealógiának csontváza a Jehovistánál mindenütt
húst és vért nyer, megelevenül." Ez annyit jelent, hogy a
genealógiához csinálták hozzá az élénk elbeszélést, hogy ez
az ókori héber író valami Prometheus-félo geniális alkotó
művész volt, aki a száraz holt genealógiát a beléje lehelt
égi tűzzel meg tudta eleveníteni. Azonban ilyen öntudatos
művészi alkotásról abban a korban, mikor a Jehovista műve
keletkezett, szó sem lehet s éppen héber földön lehetetlenség;
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annál kevésbé lehetséges, miután tudjak, hogy ez az eleven
kép három forrás összerakásából keletkezett, összerakni
pedig csak úgy lehetett, hogy az egyező vonások összeillettek. A rajz tehát már eleven volt a külön forrásokban is.
Honnan kapták ezek a források azt a való életet, melyet
oly híven tükröznek vissza ? Bizonyára az élő tradícióból,
melyet ők csak leírtak, de hozzá nem komponáltak semmit.
Ezek az elbeszélések tehát az igazi egészséges népéletből
kerültek elő, mert a mult igazi életét csak a népélet eleven
emlékezete adhatja vissza, azt komponálni, kigondolni
nem lehet. 1 )
De van még egy nagyon fontos bizonyítékunk a pátriárkák történetének valódisága mellett és ez az, hogy itt
az események eredete és lefolyása is természetes és igaz.
A személyek tetteinek rúgója: a kor világnézete, az életviszonyok, egyéni természet és családi vagy személyes érdek.
A csodaszerűségnek itt csekély szerepe van ; a csodás elem
fel-feltünik ugyan, de csak külső járulók.
Az eseményeknek ezt a természetes menetét mindjárt
Izsák házasságánál észrevehetjük, de különösen a két nagyobb
összefüggő elbeszélésben: Jákob és József történetében.
Természetes itt minden. Az okok ós következmények összefüggése igazi életet tár föl előttünk, melynek élénk, majdnem
drámai rajza egy jelenkorú Írónak is becsületére válnék.
Jákob történetének realistikus alakjai, Jákob és Lábán, kik
ravaszságban, nyereségvágyban versenyeznek egymással, a
civakodó két feleség, Lea és Ráchel, a nyers, de becsületes,
őszinte kedélyű, jószívű Ézsau mind olyan alakok, amilyeneket
csak az igazi élet mutathat fel. Ennek a realistikus elbeszélésnek csak annyiban van morális hatása, amennyiben azt
mutatja, hogy az erkölcsi hiányoknak, hibáknak milyen
rossz következményei vannak. A történet csak a végén
emelkedik magasabb ethikai színvonalra: Ézsau és Jákob
kibékülése megható és lélekemelő.
Annál magasabb ethikai színvonalra emelkedik a Józsefről
szóló gyönyörű elbeszélés, melynél a maga egyszerűségében
is szebbet, lélekemelőbbet alig tud felmutatni a világirodalom.
Az egyéni karakterekből, lélektani motívumokból indul meg
a cselekvóny s foly le a legtermészetesebben s a legérdekesebben. És ezt a páratlanul szép elbeszélést sem Wellhausen,
sem Winckler egyetlen elismerő szóval sem méltatják ! Annál
szebben méltányolta ezt Szász Károly aesthetikai tanulmá') Hogy ezeket az elbeszéléseket egy későbbi kor nem komponálhatta,
legkevésbé pedig a királyság kora, ezt mutatja az a békés pásztori élet, amit
oly híven festenek. A királyság kora harcias volt. Jákob és Ézsau megható
kibékülése is ellenmondásban van Izráel és Edom állandó gyűlöletével. A
leigázott Edom soha s e m békült ki Izráellel.
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nyában, mely a világirodalom nagy eposairól írt könyvében
foglal, helyet.
És ebben a két elbeszélésben Izsák házasságától kezdve
egész a József-történet vegéig a mirákulumnak, csodaszerűségnek legkisebb nyoma sincs; a csodahit csak annyiban
szerepel, amennyit az ókori világnézet feltótlenül megkövetel.
Ilyen: az isteni jelre várás Ábrahám szolgájánál, az álomfejtés
Józsefnél. De ezek nem csodák. Egyetlen kivételt képez
J á k o b tusakodása az ismeretlen férfiúval, amit hajlandó
volnék valami mythosi töredék beékelósének tekinteni, ha
Jákob lelki harczának külső érzekitése annyira szembeszökő
nem volna benne. Ez a lelki harc el nem maradhatott, midőn
az annyira megbántott testvérrel készül találkozni.
A pátriárkák egész történetében csak Ábrahám körül
merülnek fel a csodaszerűség elemei. De ezek is más természetűek, mint amit csoda alatt értünk. Hogy isten Ábrahámot
meglátogatja s személyesen jelenti ki neki, hogy fia születik,
s hogy aztán Istennel színről-színre beszélget, sőt Sodorna
érdekében valóságos árlejtésbe bocsátkozik, — ez nem tartozik a mirákulum kategóriájába, hanem egyszerűen antropomorfizmus, istennek emberi alakban való felfogása, mit
a k k o r senki sem tekintett csodának, egészen természetesnek
találták. A mirákulum Sodorna katasztrófájánál merül fel.
A kénköves tűzeső, Lót feleségének sóbálvánnyá válása,
az angyal megjelenése a fiát megáldozni akaró Ábrahámnál
már csakugyan csodák. Mindezek, még az antropomorfizmus
jeleneteit is ide számítva, elég okot adtak arra, hogy Ábi'ahámot mythosi alaknak tekintsék.
És mégis — éppen Ábrahám történeti létezését igazolták
az asszir-babilóniai ékiratok legújabb adatai és éppen a
lenézett, sokszor lecáfolt 14-ik fejezet alapján!
Lássuk rövid áttekintéssel kelet történetét egész addig
a korig, a hol az asszir-babilőniai ékiratok adatait a Gen.
14-ik fejezete kiegészíti.
Mesopotámiáról, Kr. e. 4000 évre nyúlnak vissza történeti
emlékeink. A babilóniai adatok szerint a legkorábbi királyok
az agadéi Szargon és fia Naramszin voltak, kik Kr. e. 3800-ban
uralkodtak. Szargonról hadjáratokat is közölnek, melyek
egész a középtengerig terjedtek. Ezekről az uralkodókról
hiteles emlékeink vannak.
Már ekkor az ország hosszú, változatos történetre
tekinthetett vissza. Szargonnak igazi sémi neve van; de azt
az ősrégi kulturát, melyből a hót planéta neve s a nekik
megfelelő hét (a hónap négy negyede), a körnek 360 fokra
s az évnek 12 hónapra, a hétnek hét napra s a napnak
24 órára ós az órának 60 percre való felosztása hozzánk
átszármazott, nem a Szargon népe fejlesztette k i ; ez az ős
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babilóniai kultúra 4000 évnél sokkal régibb s egy olyan néptől
származik, mely magát „szumer u -nek nevezte s mely többek
szerint nem a sémi, hanem a turáni (töröktatár) népfajhoz
tartozott.
Ezt a nagymíveltségű népet egy erőszakos sémi bevándorlás árasztotta el. A szumeriek sómizálása után kezd csak
megnyílni mi előttünk Mesopotámia története. Ezt az átalakulást már lépésről-lépésre figyelemmel kisérhetjük. Évszázadok alatt sikerült az erősebb ós szívósabb sémi fajnak
a szumeri népet teljesen magába olvasztani, de úgy, hogy
régi kulturáját magáévá tette, írásmódját, az ékírást eltanulta
tőle; mindezt egyszerűen átvette a nélkül, hogy a magáéból
valamit hozzá adott volna. Előbb csak városi fejedelemségekről, egyes vidékek királyságairól van sző, a kiknek uralkodóit nagy számmal még a saját felirataikból a babilóniak
tudósításaiból tudjuk kimutatni. Elég ezek közül a zirlabi
Gudeát megemlítenünk, ki Kr. e. 2800 körül uralkodott s
kitől nagyszámú skulptura ós felirat maradt ránk. Az ő
skulpturái már nagyfokú művészi jártasságot m u t a t n a k ;
felirataiban amanosi és libánoni cédrusokról beszél, mi arra
vall, hogy a középtengeri tartományokkal állandó összeköttetésben volt Egyiptommal s Gudea skulptúráiban egyiptomi hatásokat vélnek felismerhetni. Már 3000 körül nagyfokú kulturát és egy bizonyos nemét a világforgalomnak
kell feltételeznünk Előázsiában. Mindebből látható, hogy az
az útirány, a melyen az izráeli hagyomány az ősatyákat
vándoroltatja, már évezredek óta járt út volt.
Azonban 2500 körül új ellenség lép fel Mesopotámiában,
mely a sémi f a j t ugyan arra a sorsra készül juttatni, melyre
ez a szumeri népet juttatta. A Tigris alsó folyásától keletre
fekvő hegyvidék nem-sómi lakói, az úgynevezett
elámiak
törnek be Babilóniába, elfoglalják az országot s egy nagy
birodalmat alkotnak, melynek hatalma kiterjed egész a
Középtengerig. A délbabilóniai Larsában székelő elámi király
Kudur-iMabuk címei között a „Mar-Tu-(Palesztina) királya"
címet is viseli.
Ez az elámi birodalom azonban nem soká áll fenn.
Kudur-Mabuk fiának Eri-Akunak egyik sémi vazallusa,
Hammurábi Kr. e. 2250 körül lerázza az elámi fenhatóság
igáját s megalkotja a babilóniai nagybirodalmat.
Alkotása azonban nem ment végbe minden előkészület
nélkül. A keleti vazallusok rendes politikájával előbb ellenséget
támaszt Elámnak, lázadást szít a palesztinai kis államokban
ellene, hogy lekösse haderejét. Tervét azonban egyelőre még
végre nem hajthatta, mert Kudur-Lagamar elámi király elég
gyorsan felkészült a lázadók ellen s társaival, valamint kirendelt vazallusaival sietett megfékezni a felkelőket. Vele
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voltak Larsa királya Eri-Aku, Gutium (Gojim) királya Tudhul,
s magának Hammurábinak is, mint vazallusnak részt kellett
venni a hadjáratban. A háború kimeneteléről a babilóniai
források semmit sem közölnek, de híven elmondja az ó-testamentomi történetírás a Genesisnek oly sokszor meggyanúsított
14-ik fejezetében.
Lássuk röviden ennek a fejezetnek a tartalmát: Ámráfel,
Sineár királya, Ariokh, Ellasszár királya, Kedorlaomer, Elám
királya és Fideal, Gojim királya hadat indítottak öt palesztinai kis állam szövetkezett fejedelmei ellen, kik tizenkét
évig voltak adófizetői Kedorlaomernek s a tizenharmadikban
fellázadtak ellene, mire Kedorlaomer a maga szövetséges
hadával ellenük indult, megverte őket, több várost megsarcolt és sok embert rabszíjra fűzött. Ezek között volt a
Sodomában lakó Lót is vagyonostól s háznépestűi együtt.
Hírűi hozták ezt Ábrahámnak, ki háznépe közül 318 embert
fölfegyverzett és szövetségeseinek Eskolnak és Anérnek
csapataival egyesülvén, a hazafelé vonuló győztes sereg után
sietett, éjjel r a j t u k ütött, megverte őket s nemcsak Lótot
szabadította ki, hanem a megvert ellenség zsákmányát és
hadifoglyait is hatalmába kerítette. A győztes Ábrahámot
visszatértében üdvözölték a megszabadult palesztiniai fejedelmek, köztük Melkhiczédekh, Sálem királya.
Alig egy évtizeddel ezelőtt azok, kiknek a bibliai kritika
oly sokat köszönhet: a források szétválasztói éppen ezt a
14-ik fejezetet használták fel bizonyítékul annak a nézetnek
az igazolására, hogy Ábrahám nem történeti, hanem mythosi
alak.
Jöttek azonban az időközben fölfedezett ékiratok megfejtői, egymás után álltak elő kutatásaik eredményével.
Schräder Eberhard német assziriologus történeti és hangtani
bizonyítékokkal kimutatta, hogy Hammurábi neve még Aramurabi, Ammurabil és Ammurapaltu változatokban is előfordul s ezek a változatok kétségtelenné teszik, hogy a
Hammurábi név azonos a bibliai Amraphel király nevével,
ki az idézett 14-ik fejezetben szerepel, Babilónia pedig, melynek királya volt, nem egyéb, mint az ótestámentomi Sineár.
— Egy másik, angol assziriologus Schmidt György azt bizonyította be, hogy Ari-Aku Larsa királya azonos a 14-ik fejezetben szereplő Ariakh-kal, Ellósszár (Larsa) királyával, kit
a sémi nyelvű feliratok Rim-Sinnek neveznek, csak a régibb
szumér feliratok nevezik Eri-Akunak. Hogy pedig a kérdéses
14-ik fejezet éppen ezt a régibb nevét őrizte meg, az éppen
hitelessége mellett bizonyít. Továbbá az 1894-iki génuai orientalista-congressuson egy agyagtáblát mutattak be, melyen
Kudur-Lagamar (Kedor-Laomer), Eri-Aku (Ariókh) és Tudhul
(a bibliai Tideal) együtt szereplő szövetséges királyok nevei
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voltak olvashatók. A babilóniai források tehát kiegészítik az
esemény ótestámentomi adatait, igazolják a 14-ik fejezetben
elbeszélt háború szereplőit, egymáshoz való viszonyukat,
politikai törekvéseiket, de a háború gyászos végét bölcsen
elhallgatják. A bibliai elbeszélésből tudjuk meg az elhallgatás
okát. Az elhallgatás mindig el akar takarni valamit.
Nem akarunk ebbe a hibába esni, azért nem hallgatjuk
el a 14-ik fejezet ellen intézett legújabb t á m a d á s t : Winckler
nézetét, ki ezt a fejezetet olyan gyártmánynak tekinti, melynek tárgyát egy izráeli írástudó Kedorlaomerre ós Tid'alra
vonatkozó babilóniai hymnusokból merítette, melyekben azonban Ábrahámról és a megemlített izráeli helynevekről szó
sem volt. Miután a szerinte többszörösen átdolgozott elbeszélést elemeire felbontja s az ős szöveget kimutatni törekszik, arra az eredményre jut, hogy az elbeszélés az izráeli
szerző kombinációja, ki a babilóniai legendát hazai földre
ültette át s Ábrahám alakjával hozza kapcsolatba. A legenda
eredetileg Babilónia elnyomóinak vereségéről szólott, de a
benne szereplő királyok ős helyek nevei a költői képzelet
alkotásai. Az izráeli írástudó azonban a talált neveket hazája
földjére vitte át s ott határozott helyekkel azonosította
(pl. Sziddim völgyében, ez a Sóstenger, 3-ik v.); a győzőt,
kinek bizonyosan szintén költött neve volt, Ábrahámmá változtatta át s így csinált a babilóniai hymnusból, vagy aminek
Winckler később nevezi: legendából izráeli lokális mondást. 1 )
Winckler azonban ezt az egész következtetést csak úgy
igazolhatná, ha fel tudná mutatni föltevése eredetíjét, a
babilóniai legendát abban a konstrukcióban, ahogy ő reá hivatkozik. így azonban következtetése csak föltevés, az állítás pedig
nem bizonyítás. így minden régi történetet meg lehet gyanúsítani, így a jelenkor nyilvános irodalmáig semmi bizonyos
sincsen. Ha egy történeti adat egy más forrás történeti adatával van kiegészítve, akkor az egyik a másiknak hitelességét igazolja. Ezt minden történetírónak akceptálni kell,
különben nincs történetírás.
Abban igaza van Wincklernek, hogy a Gen. 14-ik fejezete nem maradt ránk változatlanul a maga eredeti alakjában.
A 10. v. szerint Sodorna menekülő királya a Siddimvölgyi
aszfaltgödrök egyikébe beleesett és elveszett, nem vonulhatott tehát a győztes Ábrahám elé, amint ezt a 17. v. mondja.
A mai előadás tehát két variansból van egybeékelve. A helyes
szöveget Hőmmel 2 ) szerint igazítom ki úgy, hogy a 17-ik, 21
és 22 v.-ben Sodorna királya helyett Melkhiczódekh neve kerül
a szövegbe.
') Lásd; Winckler: Geschichte Izraels. II.-ik kötet, 2 6 - 3 4 lap.
'i) Dr. Hőmmel Frigyes: Die altizraelitische Überlieferung in inschriftlicher Beleuchtung. München 1897.
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A Gen. 14. fejezetén kívül van még egy igen fontos
bizonyítékunk Ábrahám személyének történeti hitelességére
nézve; ez a bizonyíték Ábrahámot családi viszonyaiban,
életkörülményeiben igazolja s éppen abban a korban, ahova
őt a Gen. 14. fejezete helyezi t. i. Hammurábi korában.
Az 1902-ik év Január havában a francia keleti expedíció
Susában az ó-perzsa birodalom egykori fővárosában az akropolis romjai közt egy ékiratos diorit követ talált. Feliratát
az expedíció egyik tagja Scheil Viktor dominikánus, a párisi
Hantes Études-en, az assyriológia professzora megfejtette,
lefordította és közzétette. Ez a felirat Hammurábi törvényeit
foglalja magában s a megnevezett király Kr. e. körülbelül 2000
évvel vésette kőbe. 282 paragrafusa majdnem teljesen épen
maradt meg.
Nagyon természetes, hogy ezek a törvények az egész
babilóniai birodalomban nemcsak érvényesek, hanem általánosan ismeretesek is voltak, mert alkalmasint régi szokásjog
feljegyzései voltak, de különben is, mint írott törvények
kellett, hogy ismeretesekké váljanak; ismernie kellett hát
azokat Ábrahámnak is, ki Palestinában is babilóniai alattvaló
volt. Hogy pedig ismerte, azt épen családi viszonyai, életkörülményei nyomról-nyomra igazolják, mert ezek a törvényekhez alkalmazkodnak, a törvények szerint alakulnak.
Lássuk ezt közelebbről.
Hammurábi törvényei megszabják, hogy mi történjék
akkor, ha a feleség férje mellé adja szolgálóját s ennek gyermeke születik? mi történjék akkor, ha ennek következtében
a szolgáló elbizakodva úrnőjét kicsinyli? ós akkor, ha az
apa a szolgáló fiát „gyermekem"-nek mondja, vagyis magáénak
elismeri ? — Egészen Hammurábi törvényeinek szellemében
fejlődik ki s alakúi meg Hágár sorsa, ki Rebeka szolgálója
volt s Ábrahámnak fiat szült. Világosan kitetszik az is, hogy
Rebeka, miután neki is fia született, férjét törvényszegésre
ingerli (hogy űzze el Hágárt gyermekestül) hogy a szolgáló
gyermeke az ő fiával az apai birtokon ne osztozkodhassék.
A Makpela-barlang megvétele is egészen Hammurábi törvényeinek értelmében megy végbe: szerződés szerint, vételáron és tanuk előtt, ahogy a törvény pai'ancsolja, pedig a
chitti Hefron ingyen akarta átengedni Ábrahámnak a temetkező helyet, de ez így nem fogadta el. Oka a törvény szigorúsága volt.
Ugyanezt a törvény szerint való élést, ahhoz való alkalmazkodást, sőt annak kijátszását is látjuk Ézsau és Jákob
történetében. Jákob ravaszságát s ennek következményét,
mikor Ézsau elsőszülöttségi jogát kicsikarja tőle, Hammurábi
törvényeinek ismerete nélkül meg sem lehet érteni, mert a
mózesi törvények, illetőleg az ezeknek alapjául szolgáló
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izráeli szokásjog erre vonatkozólag egészen máskép intézkednek. Hammurábi törvénye szerint az apa tetszés szerint
ajándékozhat birtokából elsőszülöttjének, amennyit akar, a
többin aztán osztoznak a testvérek. Ezen alapszik Jákob
csalása, Ézsau gyűlölete, ami elől Jákob menekülni kénytelen. Az izráeli törvény alapján ilyen események nem keletkezhettek volna, mert a szerint az elsőszülöttség joga meg
volt határozva kétszeres illeték részben s az elsőszülöttség
másra nem volt átruházható. Ha már most azt látjuk, hogy
a pátriárkák történetében Hammurábi törvényhozásának
szelleme, intézkedései tükröződnek vissza, hogy lehessen azt
elképzelni, hogy egy későbbi kompilátor gyártotta volna
ezeket a történeteket egészen más életviszonyok közt s egy
olyan korban, amikor Hammurábi emlékezete már rég elmúlt
s törvényeinek már se híre se hamva nem volt?
A pátriárkák történetéről tehát bátran kimondhatjuk,
hogy, ez az elbeszélés a valóság bélyeget hordja magán, mert
(az Ábrahám körül fölmerülő néhány csodaeseményt kivéve)
természetes, eseményei az ok és okozat viszonyából szükségszerűen fejlődnek ki, korát híven tükrözi vissza, az igaz
élet alakjait mutatja be s végül mind személyei, mind a
személyek cselekvéséből származó események olyan speciális
természetűek, hogy azoknak még variánsait sem találhatjuk
fel másutt. Az elbeszélés hitelreinóltósága tehát mindezekből
önként foly.
De ha ez az elbeszélés ilyen természetes és eredeti,
hogyan tudott abból Winckler annyi astrál-mythosi elemet
összegyűjteni? Nincs-e itt olyan irodalmi föltevéssel dolgunk,
mely ha minden áron meg akar találni valamit, hát meg is
találja? Winckler kutatásaira sok részletnél csakugyan ráillik
ez; de astrál-mythosi módszerének mégis van bizonyos alapja.
Történeti alapigazság az, hogy senki sem vonhatja ki
magát kora világnézetének, kultúrájának hatásai alul. Az
ó-testamentomi irodalmon az asszír-babilóniai kultúra hatását
minden lépten-nyomon észrevehetjük. A korszellem hatása
bizonyos szólásformákat, a képzeteknek bizonyos állandó
kifejezéseit viszi át a közéletbe, s innen az irodalomba, a
melyekből megalakul az előadás bizonyos formája, stílusa,
nem egyéni, hanem általános értelemben véve a szót. A
kultúra hatásaiból származik a gondolkodásmód bizonyos
iránya s alakul meg formai kifejezése is. Ez a korszakok
divatos stílusa. A renaissance-kor a latin orátori stílus
hatása alatt volt s ebben a formában írt minden irója, kifejezéseikben úgy hasonlítanak egymáshoz, mint tojás a
tojáshoz. A reformacio a bibliaolvasást terjesztette el s ime
minden írója bibliai hasonlatok közt mozog, a biblia szólásformáit, különösen az ó-testamentomi történetírás konstruk-
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cióját utánozzák. A 16-dik század magyar protestáns írója
Székely István a maga Chronika Mundiját a világ teremtésével kezdi, mert az ó-testamentom is ezzel kezdi. Ez volt
a divat. Jelenkorunkban az egyén megizmosodott, van már
régóta írói eredetiség, önállóság ós mégis vannak divatos
áramlatok, az írók egyik vagy másik irányhoz (realismus,
naturalismus, secessio) tartoznak s ahhoz idomul előadásuk
módja is: a stilus. A mai divatos áramlat a secessio és
nézzünk szét: ahova csak lépünk, mindenütt találkozunk
stílusával.
Az ó-keleti kultura hatása még sokkal erősebb, sokkal
általánosabb volt. És ez a hatás kultuszi természetű; a
vallásos világnézet nyomja rá bélyegét mindenre, kifejezés
módjának formáival találkozott a társadalom embere mindenütt, művészetben, irodalomban egyaránt. Ε kor emlékein
ezt még ma is megfigyelhetjük, nem is kell érte az ásatások
színhelyére vagy múzeumokba mennünk, üssük fel csak a
bibliát; senki sem volt annyira erősen júdai pap mint épen
Ezékiel és stilusa mégis babilóniai pogány népek közt mozog.
Mit várhatunk hát egy Jahvistától és Elohistától, kiknek
egyéniségét még nem formálta meg oly jellegzetesen az izráeli
kultusz, mint Ezókielót?
A régi babilóniai kultura az astral-mythologia bélyegét
nyomta rá mindenre; ez meglátszik a pátriárka-történet írói
előadásán is.
Az astral-mythosi elemek tehát csak a stílusban, a
divatos vonatkozásokban vannak meg, csak külső járulókok
és sehol sem képezik az elbeszélés szerves részét. Hogy
Ábrahám 318 emberrel megy hadba, ez határozottan astralmythosi vonatkozás: hold-motívum, mert a hold 318 napig
látható; de egészen mindegy lett volna magára az esemény
elbeszélésére nézve, ha az író 325 vagy 456 embert említett
volna meg, a dolog lényegén ez semmit sem változtatott
volna, mert az a szám nem szerves része az elbeszélésnek;
sőt nincs is r á szükség szám nélkül is elbeszélhette volna
az esetet. A 318-as szám tehát csak stiláris járulék.
Hogy Ábrahám, aki húgát vette feleségül, a mythologiai
Tammuz volna, Száráh Isztár istennő, a hajnal- és esti csillag,
atyjuk Therach pedig a hold-isten (Szín), ezt semmivel sem
lehet bizonyítani, legkevésbbé az elbeszélésből. A nevekkel
hiába játszunk. Therachból nem lehet Járéachot (hold) csinálni,
sem Száráhból Isztárt, az Ábrahám vagy Ábrám névről
pedig be van bizonyítva, hogy az használatos név volt Babilóniában, adásvevési szerződésekben élő személyek nevei közt
akadtak rá, nem lehet tehát mythosi képzetekre vonatkoztatni.
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A további vonatkoztatások, Jákobnál, csak a genealógiai
keretet érintik Hogy Jákob, aki a hold-Isten héroszának fia,
12 fiúnak, a 12 hónapnak atyja s 72 utóda 5 feleségtől
szorzás útján az év napjainak kerokszámú összegét, a 360
számot adja, ez mind a genealógiai keretből levont következtetés. Ebből a genealógiából Winckler az egész pianótarendszert kimutatja. De az elbeszélés hús és vérszerinti személyeinek semmi köze ehhez. Mihelyt Winckler az elbeszélés fejlődésébe nyúl bele, szőrszálhasogatásba esik. Ilyenek: hogy
József a napisten papjának leányát veszi feleségül. Tehát azért
kellett Egyiptomba mennie ! Hogy Potifár börtönbe veti = Tammoz Attar leszállása az alvilágba. Hogy okos gabonagyüjtése
az országra áldást áraszt, ez Adonis visszaérkezése az alvilágból, mikor tavaszszal meghozza a föld virágzását. Ezek
mind olyan vonatkoztatások, melyek a természetes elbeszéléssel csak erőszakosan hozhatók kapcsolatba, be>kell értük
barangolni nem csak a babilóniai, hanem még a görög hitregék világát is.
Hogy a József-történet stílusában is vannak mythosi
reminiszcenciák, azt nem akarjuk tagadni, ilyen József álma
is: a nap, hold és 11 csillag meghajoltak előtte. De ez tisztán
formai dolog: a királyi fenség előtti hódolást fejezi ki, az ifjú
József elbizakodottsága, hogy egész családja fölé fog emelkedni. A jelenre nézve lélektani motívum itt astral-mythosi
formában van kifejezve. De több is van benne : az elbeszélés
sejteti a jövőt; így az elkényeztetett fiú öntudatlanul is
megjövendölője lesz későbbi nagyszerű hivatásának. Remekül
van ez megírva, de igazi keleti módon. Ε bevezető rósz
motívumaiból fejlik ki a későbbi események sorozata. Aki
ebben a gyönyörű elbeszélésben csak astral-mythosi konstrukciót lát, az teljesen ignorálja magának az elbeszélésnek igazi
lényegét.
Ezt az astrál-mythosi construkciót azonban Winckler
inkább csak a genealógiai keretben tudja felfedezni. Ez Wellhausen kritikájához vezet bennünket.
Wellhausen a pátriárkák mondakörét két okból nem
tartja történeti hitelességűnek: 1) A pátriárkákat az ótestamentomi tradíció olyan korban szerepelteti Kanaánban, amelytől fogva addig, mig utódaik Kanaánban újra megjelentek,
évszázadok multak el, mégis kanaáni helyek vonatkozásaiban
szerepelnek. Wellhausen lehetetlennek tartja, hogy az ősök
nyomait az utódok évszázadok múlva felismerhették volna.
2) Néptörzsek, nemzetek történetét nem lehet egyes ősökre
visszavezetni, mert a törzsek, melyeknek egyesüléséből lesz
a nemzet, nem vérségi származás, hanem csatlakozás utján
keletkeznek.
Theol. Szaklap VII. évf.
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Lássuk előbb ezt a 2-ik pontot. Wellhausennek ebben
teljesen igaza van; törzsek, nemzetek életét nem lehet egyes
ősapákra visszavezetni. Ezzel a történeti alapigazsággal azonban nem az elbeszélések hitelességét kell megcáfolni, hanem
a velük összekapcsolt származtatást: a genealógiai keretet.
A pátriárka-elbeszélés alakjai eredetileg nem genealógiai,
még csak nem is ethnologiai alakok. Egyszerű családi történetek elbeszélése ez, az egyes törzsek életéből kimagasodó
családok történetének elbeszélése. Családi történetek pedig
mindig voltak, vannak és lesznek. Az Árpád háznak is van
külön története, a Hunyadi családnak is. Ma is vannak családok, melyek származásukat messze múltba tudják visszavezetni. Ugyanezt lehet alkalmazni a pátriárka családokra is.
Hogy aztán ezeket a családi történeteket egy nemzeti genealógia keretébe foglalták bele, az a kor szelleméből magyarázható meg.
Az izraeli genealógia mesterséges rendszer, de kulcsa
igen egyszerű. A történeti korban élt törzsek neveit Jákob
fiaivá tették, vagyis a törzseket neveikkel személyesítették,
így fűzték egybe az emlékezetben maradt őscsaládokkal
magának a nemzetnek életét. Hogy ez a nemzeti genealógia
mesterséges, azt a kritikai vizsgálat már kiderítette. Hőmmel
kimutatta, hogy Aser törzse m á r északi otthonában volt,
mikor a többi törzsek még be sem vándoroltak. Ebből azt
is lehetne következtetni, hogy tehát nem származhatott Jákob
fiától. Juda különállósága már r é g ki van mutatva, semmikép sem tartozik a Jákob származásúak csoportjához.
Most térjünk át az első pontra. Wellhausen lehetetlennek tartja, hogy az ősök nyomait az utódok évszázadok
múlva felismerhették volna. Ezek a mondák nem keletkeztek abban a korban, melyről szólanak, hanem a királyság
korában, aminthogy a héber királyság kora át is tetszik
mindenütt rajtuk. Bizonyító adatait már közöltük.
Ezekre az ellenvetésekre a következőket felelhetjük :
Kifejtettük, hogy a pátriárka-történet nem egyéb, mint családi
történetek elbeszélése. Hozzátehetjük még, hogy ez az elbeszélés a József-Efraim törzs hagyománya volt s ebben a
szűkebb keretében, a Gósen-föld kövér legelőin tanyázó nomád
héberek életében hamisítlanul, híven fentarthatta az emlékezet,
inert az övékéhez hasonló életviszonyokat tartalmazott. Mikor
aztán ezek a nomádok maguk is a megőrzött hagyomány
otthonába jutottak, nem kellett nekik az emlékezetben élő
atyák helyrajzi nyomait keresni, mert ilyen helyrajzi pontokat
a tradíció nem is tartalmazott. Csak a kiinduló pontok voltak
íixirozva: Úr—Hárán, aztán j ö t t Kanaán. A kanaáni tartózkodásra nézve megvoltak a szükséges képzetek: puszta,
legelő, sátor. Mire volt egyébre szüksége az emlékezetnek?
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A József történetére nézve pedig bátran mondhatjuk, hogy
Egyiptomot nagyon jól ismerték. Azok a helyrajzi meghatározások, melyeket a pátriárka-elbeszélés mai alakjában találunk, mind később kerültek bele, mikor az az elbeszélés már
az egész nemzet örökségévé lett, de azzal, hogy a nemzet
magáévá tette, újabb vonásokat vitt bele. Ezeket az újabb
vonásokat nyomról-nyomra ki lehet mutatni és kiválasztani,
anélkül, hogy az eredeti történet lényeges változást szenvedne.
Apróságokra nem terjeszkedünk ki, melyek az ősatyák
ide-oda vándorlásait jelzik s helynevekkel jönnek kapcsolatba.
Ezek a három forrás szerzőitől származnak, mert az élőszóbeli hagyomány az ide-oda vonulás eseménynélküli apróságait
semmi esetre sem közölhette. Ezekre súlyt helyezni történetirónak nem szabad, annál kevésbé szabad azokból kritikai
következtetéseket levonni. A parallel helyekre sein terjeszkedünk ki, inert semmi sem jellemzi annyira az élőszóbeli
hagyományt, mint éppen az, hogy egy ós ugyanazt a dolgot
különböző változatban adja elő. Hogy például Ábrahám majd
Egyiptomban, majd Gerárban mondja bugának feleségét, az
az élőszóbeli hagyomány természetes következménye, de
magát a dolgot csak megrősíti, hogy valami olyas történhetett.
A későbbi járulékok más természetűek, mert rendesen
tendenciózusak. Vegyük sorba ezeket.
Az első ilyen későbbi járulék Lót leányainak vérfertőzése
(19, 3o-38)· Ezt a moábiak és ammóniak elleni gyűlölet vitte
bele az eredeti elbeszélésbe. Az a dolgon nem segít, ha azt
hangoztatjuk, hogy már a Jahvista elbeszélésben benne van.
Ezt a járulókot ő már készen kapta, de a gósenföldi nomádok hagyományában semmi esetre sem lehetett benne.
Későbbi járulék az orákulum is, mely a viselős Rebekának azt jövendöli, hogy születendő gyermekei közül a nagyobbik
fog szolgálni a kisebbnek. (25, 22 -2G»·)· EZ a részlet csak
akkor keletkezhetett, mikor Edom már Izráel meghódított
tartománya volt s Ézsaut az edomiak ősatyjának tekintették.
Az őselbeszólés csak egynevű testvéreket ismer: Jákobot és
Ézsaut, az első az Izráel nevet, az utóbbi az Edom nevet
csak később, a királyság korában kapta. Az is figyelemreméltó, hogy az ősmonda a Jákob nevet egészen máskép magyarázza, mint az orákulumi járulók, (L. 25, 2Ga ós 25, 36)
s az övé a jellemző, míg a járuléké erőszakolt.
A királyság korának terméke Jákob álma is, (28, l 0 - i 2
17, 18· 20- A 19 ν. szerkesztői toldás) mert az a bétheli szentség glorifikálása. A Jahvistának közbeeső részlete sem eredeti
(28, t3 i 6 )í mert ez egy általános értelmű theofániával akarja
eltakarni a Béthelro vonatkozó jelenetet; pedig tud róla! —
10*
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Ha a helyrajzi visszaemlékezéstol eltekintünk is. a csalása
után menekülő Jákob nem részesülhetett isteni kijelentésben ; erre már csak a megtért Jákob lett méltó, azért az
eredeti történetnek ilyen részlete nem lehetett.
Átalakított részletek azok is, melyek a 29. és SO-ik
fejezetben a gyermekek születésének sorrendjót adják. Ekkor
már a nemzeti geneológia készen volt. Az eredeti történet
csak általánosságban jelezhette, hogy Leának több gyermeke
született, míg Rachel magtalan volt. A megnevezett gyermek
csak József lehetett, mert az eredeti történet a József-törzs
hagyománya volt. A 31-ik fejezetben is kell már valami királykori reminiszcenciának lenni, mert a haza (Kanaánba) törekvő
héber Jákob s az utána nyomuló arámi Lábán versengése
allegorikus vonatkozásúnak látszik. De a kiválasztás itt már
lehetetlen, mert a királykor vonatkozásai összefolynak az
eredeti történet részleteivel.
A 33-ik fejezet megható jelenetével (Jákob és Ézsau
kibékülésével) végződik az elbeszélés első része, a tulajdonképeni pátriárkák története. Az utána következő részlet
mozaik. A 34. f. (Dina esete) igen régi emlék, de nem tartom
valószínűnek, hogy ez az eredeti történet része lett volna.
Wellhausen alkalmasint helyesen következtet, midőn ezt az
esetet a bevándorlás után való időre teszi s a Simeon és
Lévi törzsek pusztulásával hozza kapcsolatba. Ezt a nézetet
a 49, 5 - 7 igazolni látszik. A 35. f. már magában véve is mozaik
s alig van benne valami elbeszélő elem ; a 36. f. pedig tisztán
származási lajstrom s a genealógiai kerethez tartozik.
A 37-ik fejezettel kezdődik József története s egységesen foly az 50. f.-ig bezárólag. Ebből az elbeszélésből csak
a 38. ós 49. f.-tet kell kiválasztani. A 38. f.-tet egy Judáról
szóló részlet ékelődik be a József történetbe, melylyel semmi
összefüggésben sincs; a 49. f. pedig egy igen régi ének,
melynek vonatkozásai azonban részben már homályosak. Ezt
az éneket „Jákob áldásá"-nak szokás nevezni, mert a szövegben a haldokló Jákobbal jön kapcsolatba, de valósággal
ezzel semmi összefüggésben sincs. Áz ének a 2-ik verstől a
27-ik versig terjed. Korát nehéz meghatározni. A kettős
királyság korára utalna az, hogy Judát és Józsefet mint
királyi törzseket dicsőíti, de a kettős királyság korában
inkább Efraim megemlítését várná az ember. Tizenegy törzset
sorol fel. Efraim ós Manasse nincsenek külön megemlítve.
Az éneket a Jahvista vette föl művébe s valószínű, hogy
bizonyos helyeket elsimított benne. Efraim hegemóniája József
alakjával van eltakarva. Ez az ének a nemzeti állammá alakult törzsszövetség legrégibb dokumentuma s tulajdonképen
a genealógiai rendszer egy költői darabja.
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Fejezzük be a pátriárkák történetének bírálati átnézetét
dr. Jeremias Alfréd 1 ) igen találó megjegyzésével:
„Wellhausen iskolája abból a nézetből indult ki, hogy
az atyákról szóló elbeszélések történetileg lehetetlenek; most
bebizonyul, hogy lehetségesek. Ha Ábrahám élt, csak olyan
környezetben és olyan föltételek alapján élhetett, ahogy azt
a Biblia előadja. Ezzel a történeti vizsgálódás beérheti. És a
mestert szaván foghatjuk (Komposition des Hexateuch 346):
„Ha ez (t. i. az az izráeli tradíció) csak lehetséges is, bolondság volna valami más lehetőséget föléje helyezni."
Cscngey

Gusztáv.

') Das alte Testament im Lichte des alten Oriens. Leipzig. 1904. 227 lap.

Könyvismertetés.
William James (Prof. der Philos.) Die religiöse Erfahrung
in ihrer Mannigfaltigkeit. Ins Deutsche übetragen von Dr. Georg
Wobbermin (Prof. in Breslau) Leipzig, J. C. Hinrich'sche Buchhandlung. 1907. (XXII. 472 1. 8.) Ára 6 a/f. — 7 20 K.
Az ujabb idö'ben sokat kezdik emlegetni a valláspsychologiát.
Sőt akadnak theologusok, akik az egész tudományos theologiát
szeretnék abba belesülyeszteni, miután szerintük a tudományos
theologia csak valláspsychologia lehet. Ezen tudományt leginkább
angol nyelven, tehát Angliában és Amerikában mívelik És csak
legújabban kezdik jelentőségét Németországban is hangoztatni.
Most már a valláspsychologiai törekvéseknek itt is külön folyóirata van, melyet Vorbrodt lelkész és Bresler orvos adnak ki.
Nem véletlen dolog tehát, hogy az első igazi valláspsychologiát, melynek a fenti könyvet akarjuk tekinteni, Amerika adta
nekünk. Az északamerikai Harvard-egyetem híres psychologusa,
james írta azt. Mikor angol nyelven megjelent, általános dicséret
tárgya volt. Ha valaki az angol nyelvet nem értvén, nem olvashatta, most megteheti azt, miután Wobbermin, breslaui theol.
tanár, azt jól érthető nőmet nyelvre lefordította.
A fordító előszavában méltatja James könyvének érdemeit
és a valláspsychologia jelentőségót. Sőt kijelenti, hogy épen
azért adta e könyvet a német theologusoknak német nyelven,
hogy ezen tudomány iránt az érdeklődést még jobban vagy még
csak felkeltse. Maga a könyv 13 fejezetre oszlik. Az első elutasítja
ama nézetet, mintha a vallás csak beteges idegalkat következménye volna, a második fejezet praecizirozza a kutatás tárgyát,
mig a 3. fejezet a láthatatlannak realitásáról szól. A következő
fejezetek tárgya a könnyűvérű és a melancholikus ember vallása,
a kettős-én, a megtérés, a szentség és annak értéke, a mystika,
a metaphysika, egyes vonások a vallásos életben és végül összefoglalja a szerző végső eredményeit. Tárgymutató befejezi az
egészet.
Bármily álláspontot is foglaljon el valaki a valláspsychologiával szemben, bizonyos, hogy ma holnap ezen tudománynak
nagy jelentőségre van kilátása. Azért mindenki, aki a vallás
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kérdésével foglalkozik, el nem zárkózhatik a vele való megismerkedéstől. Ezen célra James könyve annál is inkább tehet jó
szolgálatot, mert szerzője nem ellensége a vallásnak. Könyvét
azért azoknak, kik angolul nem értenek, e sikerült fordításban
ajánljuk tanulmányozásra.
^ W György.
Dr
Dr. theol. Paul Grimberg (Pfarrer): Das Übel in der Welt
und Gott. 1907. Verlag von Edwin Runge in Gr.-Lichterfelde —
Berlin. (60. 1. 8.) Ára 80 pf. = 96 fillér.
Egy év előtt (1906. okt.) volt Berlinben a második apologetikai tanfolyam (apologetischer Instruktionskursus). Azon tartotta fentidézett könyv szerzője, Spenernek életírója, azon előadásokat, melyeket itt könyv alakjában összefoglalva nyújt nekünk.
A szerző maga elismeri, hogy a felvetett kérdés megoldásában nem sok uj gondolatot produkált, inkább csak anyaggyűjteményt adott, de reméli, hogy mint ilyen becses és használható anyagot hordott össze. Ő nem adott útmutatást a kérdés
könnyű és kényelmes megoldására, hanem inkább felmutatta a
probléma nehézségeit és megoldásának korlátait. És épen azért
tanulságos e könyv.
Először is felemlíti azon okokat, melyek miatt a gondviselésbe vetett hit mai napság nagyobb támadásoknak van
kitéve, mint régente. Ezen okok a természettudományok mechanikai világnézetének elterjedésében, korunk kritikus hangulatában,
a személyiség jogainak hangoztatásában és a látkör bővülésében
keresendők. Azután rövid áttekintést ad a szerző a probléma
történetén egészen az ujabbkori irodalom (Baumann, Beyschlag,
Ritschl, Otto) állításainak felsorolásáig.
A munka derekát a kérdés rendszeres fejtegetése alkotja.
Itt fejtegeti a szerző 1. a kosmologiai-metaphysikai kérdéseket,
a materialismust, amely ma túlhaladott álláspont, a mechanismust, amely azonban a szellemi életre nem alkalmazható és a
theologiát, amellyel szemben a természetben található bajt a
szerző a teremtés végességére akarja visszavezetni. Ezen kérdéseknél nehezebbek 2. az anthropologiaiak: hogy egyeztethetők
össze a szenvedések Isten jóságával (a szenvedés nevelő hatása)
igazságosságával (itt felmerül a túlvilági életbe vetett hit) és
hogyan egyezik meg a bűn léte Isten mindenhatóságával jóságával
stb.? Mi a gonosz eredete? Végül azt vizsgálja a szerző 3. mikép
nézi a keresztyén hit a bajt és gonoszat a világban. Itt kimutatja, hogy a baj az istenországa tagjaira nézve, kik azt sub
specie aeternitatis nézik, vagy elenyészik -vagy üdvös iskc/lává
lesz. A szerzőnek azonban az a probléma okozza a legnagyobb
nehézséget, mikép fér meg isten szeretetével és igazságosságával
az, hogy Sokan e világon, főleg a pogányok, nem is jutnak azon
helyzetbe, hogy a Krisztusban való üdvről tudomást szerezzenek.
Itt szükséges felvenni, hogy a földi élet után még a fejlődésnek
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és elhatározásnak valamikép helye legyen. Ezenkívül meg az
apokatastasis gondolata is merülhet itt fel ezen kérdés megoldására.
Befejezésül a szerző még néhány útmutatást ad az apologetikai gyakorlat számára. Azoknál, akik a keresztyén hit alapján
állanak és csak bizonyos okokból (szomorú élettapasztalat stb.)
kételkednek isten gondviselésében, sok tanítás helyett erősíteni
kell az istennel való élet- és hit-közösséget, amire legalkalmasabbak a szent írásnak, egyházi énekeknek és az építő irodalomnak gondolatai. Másrészt olyanokkal szemben, akik nem állanak
a keresztyén hit világnézete alapján, nagyon nehéz a feladatunk.
A szerző nézete szerint a nyilvános előadások nem sok sikkerrel
kecsegtetnek. Sokkal többet vár az irodalmi harctól (folyóiratokban, lapokban, füzetekben stb.) Szóval, akármily állást is foglalunk el a szerző nézeteivel, eredményeinek óvatosságával szemben,
annyi bizonyos, hogy ő nem vette könnyedén a maga feladatát
és annak megoldását. És kétségkívül igaza van neki azon állításával, mellyel könyvét befejezi: „Eine wirklich vollkommene
»Lösung« der Frage des Übels kann es nur geben zugleich mit
der Erlösung von allem Übel; die aber ist nicht eine Sache
apologetischer Diskussion und logischer Schlüsse, sondern Sache
des Glaubens und der Hoffnung und eine Tat Gottes."
Dr. Daxer

György.

A megváltottság és az egyéni felelősség tudatának
viszonya az ujabb theologusoknál.
3. ( D e t t i n g e n

Sándor

(1827—1905.)

Philippi tanítványa és utóda volt a dorpati egyetemen.
Hírnevét moralstatistikájával („Die Moralstatistik" 1869. 3. kiad.
1882.) alapította meg, melyet nálunk Pauer Imre is méltónak
talált arra, hogy „Az ethikai determinismus" c. művében
alaposan felhasználja. Még halála előtt kiadta 3 kötetben
dogmatikáját („Lutherische Dogmatik" 1897—1902.), amely
abban hasonlitPhilippióhez, hogy a luth. egyház tanát képviseli és mindenféle ellenzőivel szemben a legújabb időig
megvédi. Oettingen óriási anyagot dolgozott fel művében,
sokszor nagyon terjengősen és bőbeszédűen.
A tulajdonkópeni dogmatikai rendszer a 2. és 3. kötetre
terjed. Az előbbiben .szól a bűnös ember erkölcsi állapotáról.
Ezt jellemzi az embernek a bűn rabságában való sínylődóse,
a képtelenség arra, hogy bűnét eltávolítsa (512. 1.), istenhez
való viszonyát megváltoztassa. (513. 1.) Vagyis az ember
akaratának formális szabadsága ellenére is képtelen a valódi
jóra (515. 1.)
Isten a bűnös embereket mind a Krisztusban üdvre
rendelte. (577. 1.) De azért az üdvakarat ezen universalisinusa
nem absolut oly értelemben, mintha isten kegyelmét minden
emberre ráerőszakolná. (578. 1) Az isten akarata az egyes
ember lelkiismeretéhez fordul ós arra a k a r j a őt képessé
tenni, hogy az igében való megnyilatkozására igent vagy
nemet mondjon. Isten nem szünteti meg az ember szabadságát (579. 1.), hanem helyreállítja, azaz az isteni kezdeményezés azon helyzetbe hozza az embert, hogy önkénytesen ós
személyesen megragadhassa a felkínált istenfiúságot ós azt
egy új életben meg is tarthassa. (580. 1.) Azok, akik az isten
kegyelmét hitben elfogadják, a választottak. (581. 1.) De a
kárhozatra isten senkit sem rendelt. (582. 1.) A kiválasztás
értelme, hogy nem én választottam az istent, hanem ő engemet; nem az én akaratomtól és cselekvésemtől függ az
én istenfiúságom, hanem egyedül isten kegyelmétől. Az ember akaratával nem jöhet a kegyelem elébe, sem vele együtt
Thool. Szaklap V I I . évf.
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nem működhetik az üdv elnyerésére. (III. 540. I.) Erre képtelenek vagyunk, mert bűnünk oly nagy, hogy csak isten
kegyelme a Jézus Krisztusban veheti el és akaratunk annyira
a bűn rabja, hogy az önsegélyre teljesen képtelen (541. 1.)
De ha üdvünk egyedül isten kegyelme és műve, nem
elkerülhetetlen akkor az absolut praedestináció? Ezen aggodalom eloszlik, ha pillantást vetünk arra, mikép végzi a szt.
lélek az ember szivében művét, hogy a kegyelmet elfogadja.
(54B. 1.) Amint az isten a megváltás kedvéért felvette az
emberi testet, úgy vette fel a szt. lélek az ige alakját, hogy
a bűnös világot megszentelhesse (inverbatio). (303. 1.) Leereszkedett, belebocsátkozott az emberi szóba, az igébe,
hogy hozzánk emberekhez emberileg közelíthessen. (304. 1.)
Ilyen módon aztán hatást gyakorol az emberekre (554. 1.)
Az ige hatása ellenállhatatlan. Nem hat ugyan mint természeti erő, hanem mint felszabadító, az akaratot ébresztő s
megindító hatás s előidézi az önelhatározás lehetőségét
(555. 1.), a felszabadított akaratot, (arbitrium liberatum), amely
az igehirdetés kegyelmi ígéretére örömmel igent mondhat.
De találhat a kegyelem igéje ellenmondásra is. (544. 1.) Beáll tehát a krízis, amely az egyesnek üdve vagy elkárhozása
fölött dönt. (544. 1.) Bár minden bűnös ember egyforma a
kegyelemmel szemben való természetes ellenállásban, meg
a tisztára szenvedőleges fogékonyságban, mégis óriási lesz a
különbség köztük a szerint, amint az egyik engedi, hogy
a kegyelem lelkiismeretében meggyőzze vagy pedig a másik
ielkiismerete ellenére is állandóan ellenáll a kegyelemnek.
Ez saját hibájából el fog Ítéltetni (ellenállása „schlechthin
verschuldet" 547. 1.), az meg saját érdeme nélkül egyedül
Krisztus bűnbocsánatában találja meg lelke békéjét. (546. 1.)
(Istenfiúsága „schlechthin verdienstlos" 547. 1.) Az, hogy kik
tartoznak ezen vagy azon kategóriába és miért, az isten és
az ember szabadságának titkában gyökerező megoldhatatlan
kérdés. (547. 1.)
(Dettingen hasonlóan tanít, mint Philippi. A megváltottság tudatát épségben tartja, mert a természetes ember akaratát semmiképen sem t a r t j a képesnek arra, hogy a kegyelem elfogadásánál közreműködjék. De mert az isten hatása
az igében jön hozzánk s így krízist idéz elő, hogy a kegyelmet a szt. lélek által felszabadított akaratunkkal el fogadjuk vagy elutasítsuk, azért ha elkárhozunk, mi vagyunk
annak az oka s azért felelősek, míg ha üdvözülünk, ez sem
történik akaratunk nélkül, hanem a kegyelem által felszabadított akaratunk elhatározása következtében, de nem
ami érdemünk — hanem isten kegyelmének ajándékaképen.
Szóval Oettingen is megmagyarázza, mikép lehet a megváltottság ós az egyéni felelősség tudata egyszerre a mi tuda-
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tunkban anélkül, hogy az ellenmondás volna. Csak az jellemzi még Oettingen fejtegetéseit, hogy a szt. léleknek az
ige utján való hatását az emberre az u. n. inverbatióval
teszi megérthetővé.
4. R o h n e r t Vi 1 m ο s (1837.)
Ezen csoportban meg kell említenünk egy dogmatikát,
a mely a porosz önálló luth. egyház egyik lelkészétől való.
Ε mű a legújabb időben látott napvilágot és ama kisded
egyház lelkészei tudományos törekvéseinek dicséretére válik.
Ez Rohnert Vilmos waldenburgi lelkésznek : „Die Dogmatik
der ev. luth. Kirche" 1902. c. műve. Szerzője már korábban
foglalkozott a dogmatika egyes kérdéseivel „Die Inspiration
der h. Schrift und ihre Bestreiter" 1889. „Die Lehre von den
Gnadenmitteln" 1886 és „Kirche, Kirchen und Sekten samt
deren Unterscheidungslehren" 5. kiad. 1900. c. műveiben.
Már ezekben is a szigorú bibliainspirációs ós orthodox luth.
álláspontot foglalta el és ugyanaz érvényesül — egyes pontjait nem tekintve — dogmatikájában is.
Kérdésünkben is reprodukálja a hitvallások ós a régi
dogmatikusok nézeteit. Mert az ember a bűnbeesés következtében a jóra való akaratot elvesztette s a bűn rabságába
került és csak in rebus externis választhat szabadon (§. 22.
212. sk. 1.), azért szüksége van a megtérésre. Persze ha a
bűn teljesen elfoglalta volna az ember szívót és az istenismoretnek meg a lelkiismeretnek nyoma sem maradt volna meg
benne, akkor már nem volna többé képes a megtérésre.
Csakhogy a kegyelemnek ezen kapcsoló pontjai megmaradtak az emberben, úgyhogy isten, de csakis ő, azaz a szt.
lélek válthatja valóra a megtérést. Az ember maga nem járulhat hozzá semmivel. Hiszen a megtérés előtt ós alatt csak
szenvedőlegesen viselkedhetik és csak ellenállhat az istennek.
Ezt az ellenállást le kell győznie az istennek és az embernek szabadságát visszaadnia, hogy azután evvel az ú j szabadságával az ember együtthathasson isten kegyelmével.
(§. 36. 354 skk. 1.)
Egyébként pedig a megtérés folyamatát megfoghatatlan
titoknak mondja Rohnert és annak további megértéséhez
nem járul hozzá semmivel.
5. W a c k e r E m i l .
Végül még egy a dogmatika terén dolgozó lelkészről
kell megemlékeznünk. Wacker Emil l'lensburgi diakonisszaintózeti lelkészről. Egy nagyobb munkán kívül, mely az
üdvrendről szól, a mi kérdésünket is érintő kis könyvet
adott ki : „AViedergeburt und Bekehrung" címen (2. kiadás
1908. L. ismertetésemetTheol. Lltbl. 1909. évf. 12. sz.) Wacker és
12*
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a bibliainspiráciő és a luth. orthodoxia szigorú álláspontján
áll és maga kijelenti, hogy az újlutheránus nézetektől hova
tovább mindinkább megint az ó lutheri tanhoz tért
vissza (7. 1.)
Sajátos dogmatikai fejtegetéseket persze nála sem találunk. Az újjászületés és a megtérés egyedüli okozója az
isten. (59. 1.) Az ember tisztára passive viselkedik, saját erejéből megtéréséhez semmivel sem járul hozzá. Isten választása üdvösségünk végső oka és az semmiféle cselekedetünktől nem függ, még az istentől előrelátott hitünktől sem.
(59—61. 1.) Hanem azért isten mégsem kényszerít bennünket a hitre. A megtérőben a kegyelem alapján valami aktivitás is előáll, az akarás, a hit. És mi azután is ellenkezhetünk még az isten kegyelmével, mikor az már hatott ránk,
úgyhogy az, aki elvész, saját hibájából kárhozik el. (62. 1.)
Ezek a keresztyén hittudat puszta tényei. Más magyarázatot
Wackernél nem találunk. Csak a kárhozatra való elrendelést
veti el, mint az ész iszonyatos következtetését. Egyébként
pedig az isteni kiválasztást oly isteni titoknak tartja, melyet hiába firtatunk, úgysem jövünk soha sem a nyitjára. (63.1.)
b) A

biblicismus.

A 19. századboli positiv theologia biblikus irányának
Württemberg a hazája. Atyja Bengel J. Albrecht, az új
szövetség kitűnő magyarázója és a híres „Gnomon" írója
volt. Főérdeme ezen iránynak a 18. században az volt, hogy
a keresztyén hit lényeges igazságait a felvilágosodás és a
rationalismus korán át megóvta és eljuttatta olyan korba,
mikor azokat megint több szeretettel ós értelemmel felkarolták ós tudományosan is képviselték. A mi kérdésünkben
úgy ezen régi, mint a 19. századbeli biblicismus képviselői
(köztük a theosophusok Böhme és Oettinger, azután Roos,
Storr, Steudel) legnagyobbrészt synergistikus álláspontot
foglaltak el. (L. Luthardt i. m. 338—34*>. 1.) A 19. század
2. felében ezen iránynak legjelesebb és legeredetibb képviselője a tübingeni Beck J. Tóbiás volt.
1. B e c k J. T ó b i á s . (1804—1878.)1)
Sajnos, Beck irataiban, melyek közt legnevezetesebbek :
„Einleitung in das System der christlichen Lehre'1 2. kiad.
1870. „Die christliche Lehrwissenschaft" 2. kiad. 1875. és a
halála után kiadott „Vorlesungen über christl. Ethik." 1882.
és „Vorlesungen über christ-l. Glaubenslehre." 1886-7, csak
keveset találhatni kérdésünkre vonatkozólag. A második
') L. Luthardt i. m. 346.1. B e n s o w i. m. 60. 1. és Herzog-féle reálencykl.
3. kiadás 2. köt. 5 0 0 - 5 0 6 . 1. (Kübel-Hauek.)
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helyen említett műben ott. ahol a bűn hatalmáról szól, megemlékszik az ember szabadságáról is, amely a bűnös vágy
és a bűnös cselekedet között még mindig érvényesülhet. És
ez nála természetes is; hiszen az emberi jwg-ban még ott
él az isteni fény és törvény mint igazság és a mennyei
atyához való vonzódás. Személyes életében akarhatja az
igazat és a helyeset, ha nem is tudja véghez vinni; a gonoszat
pedig gyűlölheti és elítélheti. (1. kiad. 294. sk. 1.) Az igaznak
és a helyesnek véghezvitele persze már a megtérést feltételezi, amely természetesen már nem állhat elő a természetes állapotból, hanem csak isteni hatásból. Többet problémánkra nézve pl. elég terjedelmes dogmatikai előadásaiban
som lehet találni. De ennyi is elég, hogy lássuk, hogy Beck
is a biblicismus synergismusát osztja. Még világosabban
észlelhetjük ezt Beck legjelesebb tanítványánál, Kübel Róbertnél, aki utódja és irányának folytatója is volt. Ezenkívül a
biblicismus hívei közé sorolható még Gess és Reiff. De olég
lesz, ha ezen körből még csak Kübellel foglalkozunk.
2. K ü b o l R ó b e r t . 1838-1894.)>)
Mielőtt Kübel Tübingenbe Beck tanszékébe került, a
herborni thool. seminárium tanára volt. Az itt tartott rendszeres theologiai gyakorlatok céljai a kiadta „Das christliche
Lehrsystem nach der heil. Schrift" 1873. c. bibliai alapon
álló dogmatikáját, moly a biblicismusnak egyik legjellegzetesebb terméke. Csakhogy Kübel már sokkal közelebb j á r
benne a luth. egyház tanához, mint mestere Beck. Kübel
ezen műve 4. szakaszában szól az új életnek a szent lélek
által való plántálásáról és itt foglal állást kérdésünkbon is.
Az új életet az emberbe az ige és a szentségek segítségével a szent lélek plántálja, de nem physikai-mechanikus,
hanem ethikai úton, a szabad akarat tekintetbe vételével.
Csak az a kérdés, hogy az isteni és az emberi tényező hogyan
viszonylik egymáshoz ezen a téren. Ezen kérdésre úgy nyerünk
feleletet, ha 1. nézzük az isteni szellem hatásának és az
ember saját erejének egymáshoz való viszonyát. Kiibel azt
állítja, hogy a szentírás az embernek pneumatikus képességet
(Anlage) tulajdonít. Azért a reá ható isteni szellem nem
valami idegen ágens, hanem lényegileg rokon vele. Csak a
zarkikus, a testi ember idegen a szent lélekkel szemben.
De ha a szt. lélek a pneumatikus képességet az emberben
létesíti és diadalra is viszi, létrejön az ember lényegével az
egység. (3G1. 1.) A bűnös emberben megvan még a pneumatikus potentialitás, az ő καρό/oja megnyílik a szellemi
tartalom előtt. (377. 1.) Ami pedig 2. az isten lelkének az
') L. Iíerzog-féle reálencyklopaedia 3. kiad. 11. köt. 157—161. 1. (Burk.)
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emberre gyakorolt hatása módját illeti, az nem kívülről
alakítja át az embert, hanem az ember belső erőit hozza
mozgásba erősíti és tökéletesíti. (361. 1.) A kegyelem nem
hat mágikusan, ellenállhatatlanul, hanem úgy, hogy az ember
előbb receptív vele szemben, majd elsajátítja s értékesíti.
„Az első pillanatban, melyben az ember a lelket befogadja,
kezdődik saját tevékenysége, működik ő maga a lélekben "
Kübel szerint tehát a gratia praeveniens, operans s cooperans
viszonya nem úgy értendő, hogy előbb a kegyelem hat, azután
az ember befogadja, mire mindaketten együtthatnak, hanem
úgy, hogy az új élet fokozatos haladás, melyben a két tényezőnek kezdettől fogva való együtthatása mind egységesebbé,
bensőbbé ós erőteljesebbé lesz. (362. 1.)
Kübel példája tehát szintén azt mutatja, hogy a biblicismus a synergismus vizein evez, mert hisz tanítása határozottan synergistikus. Nem csoda tehát, hogy el nem fogadja
az egyházi dogmatikának azon tanát, hogy az ember megtéréséhez semmivel sem járulhat hozzá.
Kübelen kívül még egy férfiúról akarunk itt a biblicismussal kapcsolatban szólani, aki nem egyoldalú híve ezen
iránynak; de a biblicismus theologiájának egyik lényeges
sajátsága. Ezen fórfiú Kähler Márton. Amit a hozzá közel
álló Cremerről mondott, hogy „Bibeltheologe" (bibliai theologus)
volt, ami több, mintha Bibelforschernek (bibliai kutató) vagy
biblicistának neveznék [Aug. Hermann Cremer Gedenkblätter
1904. 32. 1.] — ugyanazt lehet ő róla is mondani. Épen azért
nem lesz egészen helytelen eljárás, ha álláspontját ezen
irány keretében adjuk elő.
3. K ä h l e r M á r t o n . (1835—.)
Kähler Márton a mai positiv theologiának egyik kiváló,
tán legtekintélyesebb rendszeres theologusa. Tholuck tanítványa, aki mestere emlékét gondosan ápolja. Osztja annak
mély kedélyű vallásosságát ós bizonyos pártonfelüliségét,
amely mérsékelt biblicismusával együtt bizonyos önállóságot
és eredetiséget biztosít állásfoglalásának. Legfontosabb műve:
„Die Wissenschaft der christlichen Lehre." 3. kiad. 1905,
melyben az apologetikát, a dogmatikát ós az ethikát egységes
szempontok alatt egy rendszerben feldolgozta. Ezen műve
idevágó fejtegetései szolgálnak előadásunk alapjául. Csakhogy
kár, hogy úgy e fejtegetések, mint maga az egész mű, nem
ritkán nagyon nehezen érthetők, s e körülmény a szerző
eredetisége mellett nyelve homályosságának s nehézkességének is a következménye. Ezt elismeri tanítványa, Hilbert G.
lelkész is, mikor azt mondja, hogy theologiája nagyobb leterjedósének egyik akadálya nehézkes, a fogalmak kifejezésével
küzkődő nyelve. (Theol. Litbl. 1908. óvf. 49. sz. 583. 1.)
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Kahler eredetisége, fejtegetéseinek a dogmatikák szokott
tárgyalási módjától való eltérése kérdésünkben is nyilvánul.
Egy külön í'észben tárgyalja a bűnös ember kiengesztelését
istennel a Krisztus szent lelke által és ennek 2. darabja a
szt. léleknek a kiválasztottakra gyakorolt üdvközlő működéséről szól. De ezen fejtegetésekben, sőt Kahler dogmatikája
más helyein és ethikájában sem találhatni kérdésünkre minden
tekintetben kielégítő feleletet. Kahler szerint a kiengesztelésnek az egyes bűnösökkel való közlése az egyes személyiségeknek isten részéről magához való csatolásában, vagyis
a megszentelésben megy végbe. (414. 1.) így nevezi tehát
már ezt a folyamatot, melyről maga is megjegyzi, hogy
mások megújulásnak, újjászületésnek nevezik. (415 1.)
A világosság kedvéért azután szerinte is meg kell külömböztetni az isteni üdvközlést és az emberi elsajátítást, azután
az isteni üdvközlésben megint a megigazítást és az élet
közvetítését. (414. 1.)
Az üdvközlés mindenek előtt az istennek a világgal
való kiengesztelésében részesít bennünket, megváltoztatja
azon viszonyt, melyben a bűnös ember az istennel van.
Az ily személyes viszony megváltoztatása soha sem lehet
egyoldalú. Ha a kiengesztelés eltávolított minden akadályt,
amely az istennel való közösség útjában áll, akkor csak az
szükséges még, hogy a bűnös maga odaforduljon a megváltóhoz. Az egész tehát kölcsönhatás eredménye. Már most
ennek helyes megértéséhez azt követeli Kühler, hogy meg
kell határozni, mily viszonyba lép egymással ezen folyamatban az isteni hatás és az ember viselkedése. (415. 1.) Ugylátszik, hogy ezen viszonyt akarja tisztázni, mikor hangsúlyozza, hogy az istennel való közösség helyreállítása, melynek lehetőségét minden ember számára a kiengesztelés megszerezte, az istentől indúl ki, aki megbocsátja az ember bűnét. (421. 1.) Vagyis az üdvközlés az isten kezdeményező
cselekvésére megy vissza. (419. 1.) Másrészt meg kiemeli,
hogy a megigazulás egyetlen feltétele csak az, hogy a Krisztus kiengesztelését elfogadjuk. (421. 1.) Ehhez azután még
hozzáteszi, hogy az üdvközlés nem volna kizárólag az isten
szabad kegyelmének kifolyása, ha a megigazulás ezen feltételét csak követelné és nem mívelné is egyúttal (*20. 1.)
Ugyanis az evangeliom hirdetése isten hatása következtében
arra szolgál, hogy a megigazító istenben való hit létrejöjjön
az emberben. Isten ezen hatása az ige és a szentségek révén
érvényesül, vagyis az ige hirdetésével oly hatás van összekötve, melyet isten erejének érezünk. Neki köszöni a hivő
ember, hogy a hit benne létre jön. 426. 1.)
Vájjon mit érttetnek meg Kühler ezen fejtegetései? Azt
az állítást foglalják magukban, hogy az üdvöt kizárólag Isten
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kegyelmének köszönjük. De nekünk annyiban kell hozzájárulnunk, hogy azt hitben elfogadjuk. És hogy ezen hit
részünkről nem lehet valami érdem, csak úgy állíthatja, hogy
keletkezését a kegyelmi eszközök révén ható isteni erőre
vezeti vissza. De hogy mi része van akaratunknak és szabadságunknak, ha nem is az üdvben, de az elkárhozásban, ha
nem hiszünk: azt meg nem értteti velünk. Úgy látszik,
mintha az ennek megértésére vezető fejtegetések elítélését
célozná, mikor azt mondja, hogy a megszentelésben az isteni
hatásnak és az elsajátító emberi önállóságnak egybefogódzása
mindaddig nehézségeket okoz a megértésnek, míg az ember
azon van, hogy az Istennek történetfeletti hatását épúgy
tapasztalatilag kimutassa, mint a történeti eszközöket és a
lelki folyamatokat és mindezen tényezőknek mértékét is
körülhatárolja. (414. 1.) Mintha minden ilyen törekvés synergismusra vezetne, mellyel szemben kiemeli, hogy az Isten és
az ember ténykedésének egymással szemben való körülhatárolására az Isten cselekvését nem lehet a belső összfolyamatból kiválasztani és kimutatni. Az önmegfigyelés előtt is
csak a lelki élet jelenségeiben tűnik az fel, melyeket előidéz.
Annál kevésbé lehet a lelki jelenségeket úgy széjjelválasztani, hogy az egyik részen az Istentől létesítettek, a másikon
az ember által előhívottak volnának. Ahol az ember lelkében
a hit erőre kap, ott nem tűri meg a vallási vonatkozásokban
a vagy-vagy-ót, mert tapasztalatai a nemcsak- hanem is jellegét viselik magukon. (417. 1.) Ha Kählernek ezen szavait
helyesen értelmezzük, azt kell mondanunk, hogy nagyon
emlékeztetnek Kaftan vagy Häring fejtegetéseire ós kérdésünkben való állásfoglalása bizony eléggé megegyezik Ritschlnek vagy inkább hozzá közelebb álló tanítványainak felfogásával. Míg tehát nézetét ugyanazon okból nem oszthatnánk
amely miatt Ritschlé s tanítványaié nem elégített ki bennünket, addig Beck és Kübel feleletét kérdésünkre synergismusa miatt kell elvetnünk.
c) Az erlangeni isicola.])

1. H a r l e s s A d o l f . (1806—1879.2)
Harless Adolf, a nagy egyházférfiú, mint tlieologus, az
erlangeni theologia úttörője volt. A rationalismusból átment
a romantikához és innen felküzdötte magát luth. álláspontjára, melyet azután a tanszéken és az egyház vezetésében
*) L. Poehlmann H: Die Erlanger Theologie, ihre Geschichte und ihre
Bedeutung 1907.
2
) L. önéletrajzát: Bruchstücke aus dem Leben eines süddeutschen
Theologen 2 köt. 1872. 1875. Langsdorf! W.: Ad v. Harless 1898. Luthardt
i. m. 382. 1. és Herzog féle reálenc. 7. köt. 4 2 1 - 4 2 2 . 1. (Slählin).
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(Szász- és Bajorországban) ép oly rettenthetlenül képviselt,
mint az ország tanácsában. Küzdelmei eredményét ő maga
úgy fejezte ki, hogy r nem tudja azt a meglepetést és azt a
megindulást leírni, a mellyel tapasztalta, hogy a hitvallások
tartalma megegyezik avval, amiről a szent írásból ós a hit
tapasztalásából meggyőződött". (Bruchstücke I. 1·β3. 1.) És
evvel megadta az erlangeni theologia programmját.
Harless nem írt dogmatikát, bár lipcsei tanár korában
dogmatikai előadásokat tartott. Ezek alapján Bachmann vázolta dogmatikai rendszerét (Neue kirchl. Zeitschr. 1906 évf.
948. skk. 1.), de ezen közleményben nem találhatni semmit
Harlessnek kérdésünkben elfoglalt álláspontjára nézve. Azonban megtaláljuk ezt, persze nem oly részletesen, mint egy
dogmatikában. Harlessnek legnevezetesebb művében, t. i.
ethikájában („Christliche Ethik" 1847. 7. kiad. 1875.)
Harless ethikája első részében leírja az üdv javát (Heilsgut), amely semmi egyéb, mint az Isten és az ember közti
ellentét megszüntetése Ezt nem lehet a természetes emberi
öntudat tényének, hanem csak Isten művének tekinteni
(156-ik 1.) s ez önként következik abból, amit megelőzőleg a
természetes emberről mond. Erre vonatkozólag az ember
lelkiismerete arról tesz bizonyságot, hogy szívünk nem jó
(84. 1.), mert gonosz hajlam lakozik benne. (86. 1.) Ugyancsak lelkiismeretünk bizonysága szerint nem is vagyunk
képesek, hogy szívünk önző hajlamait legyőzzük és a jóval
megegyezően cselekedjünk. (96. 1.) Mi nem a jót magát, hanem
a jóban csak önmagunkat keressük. Akaratunknak nincs meg
tehát az a képessége, hogy szívünk önző hajlamait legyőzhesse. (98 1.) Csak annyiban szabad az akaratunk, hogy az
akarónak hajlamán kívül azt más meg nem határozhatja.
Mert ez már kényszerített (nem szabad) akarat volna. Lelkiismeretünk tanúsága szerint azonban ilyen nincs, mert tetteinket beszámítja nekünk, akár jók, akár rosszak legyenek
azok (95. 1.).
Evvel aztán teljesen megegyezik, amit Harless művének
második, az üdv birtokáról szóló részében, ennek mindjárt
első szakaszában az üdvnek az ember szellemóletóbe való
belépéséről mond. Ezen új élet alapja tisztára Isten hatása,
melyet a szent lélek lelkünkre gyakorol. Azután mint ilyen
isteni hatás tudomásunkra jut és mi tudatos akarattal magunkóvá tehetjük. így éri el Isten velünk való szándékát és
lesz az új élet ránk nézve áldássá. Csakhogy átkunkká is
lehet, ha Istennek bennünk való művétől tudatosan s akarattal
elfordulunk. (223. 1.) Annyira alapvető jelentőségű bennünk
istennek ezen műve, hogy a hit is tulajdonképen ezen új élet
gyümölcse. Mielőtt a hit megragadja az üdvöt, Isten hatása,
mely képessé tesz rá, megelőzi az újjászületésben. (217-ik 1.)
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Másrészt az emberi lélek természete olyan, hogy lelkünk
minden gerjedelme csak oly mértékben lesz ós marad valódi
személyes birtokunk, amily mértékben mi azt akarjuk is.
Azért Isten is ügy akarja, hogy öntudatosan el is sajátítsuk
azt, amit ő nekünk az újjászülő lélek hatása által ajándékozott. (225. 1.) Azon szabadságot vagy képességet, hogy azt
akarjuk, Isten lelkének a m i lelkünkre való hatása adja meg.
Ezért nem a mi művünk ezen akarás, hanem Istené. De mivel
Isten műve célját bennünk csak saját, önkéntes cselekvésünk
által éri el, azért az isteni hatás mint az ember belső cselekvése megy végbe.
Harless fejtegetései a természetes ember romlottsága
miatt egészen Isten kegyelmére vezetik vissza az üdvöt.
Az isteni hatás visszautasítható, de életre hívhatja a hitet
is, amely Isten kegyelmét megragadja. Ezen hit egyúttal
Isten mívelte új akarás is, mellyel Isten hatásaihoz hozzájárulunk. Szóval Harless is kifejezi fejtegetéseiben a keresztyén hittudat mindkét oldalát, a tényállást. De ezen tények
dogmatikai magyarázata hiányzik nála is, ezt egyébként
egy ethikában várni sem lehet.
2. H o f m a n n I. Κ. Κ ο η r á d (1810 -1877.) »)'
Hofmann az erlangeni iskola feje. Mikor Berlinben tanult, sem Schleiermacher, sem Hengstenberg nem hatottak
reá. Hanem jellemző, hogy Ranke előadásai vonzották a
fiatal theologust. Ezért nem véletlen, hogy a történeti szempontot komolyan érvényesítette theologiájában és irásmagyarázatában, mely theologiai munkássága javát teszi. A szó
szoros értelmében vett rendszeres theologiai munkát nem
is írt. De dogmatikai rendszerét dióhéjban megtaláljuk
(a „Weissagung und Erfüllung" 1841 - 1844. után írt) második
nagy munkája, a „Schriftbevveis" 1852—1856. 2. kiad. 1857.
skk. elején. Ez azonban oly tömör és rövid, hogy a bennünket foglalkoztató kérdést terjedelmesen ki nem fejthette.
Mindössze csak néhányszor érinti^ magában a munkában is.
Az egyes ember amiatt, mert Ádám nemzetségének sarja,
nem olyan, amilyennek Isten kívánja. És mindaddig, míg
Isten kegyelme nem hat reá, ő oly mértékben, amint öntudatra
ébred, csak ellenesen határozhatja el magát. (Schriftbeweis
2. kiad. I. 517. 1.) Azért a szt. írás alapján feltétlenül el kell
ismerni az emberi természet bűnösségét anélkül, hogy ezt
utólagosan korlátozzuk oly értelemben, mintha az emberben
mégis csak maradt volna még valami jó is. (566. sk. 1.)
A szentírás szerint nem maradt meg az emberben bűnös
') Luthardt i. m. 384. skk. 1. B e n s o w i. m. 58. 1. Herzogféle reálenc.
8. köt. 134—141. 1. (Hauck).
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volta mellett a jóra való olyan képesség, amely ellentótbon
állana avval, amit egyházunk hitvallása az olyan emberről
tanít, akit a kegyelmi hatások még nem értek. (570. 1.)
Mivel az emberi természet a bűn után ilyen romlott,
természetes, hogy Hofmann szerint is a szent írás azt
tanítja, hogy az ember hívővé csak az Isten hatása alatt
lesz. Isten vonzza az embert, hogy Jézushoz jöjjön. De
ugyanígy tanítja a szt. írás szerinte azt is, hogy az embernek
magának kell az Istenhez megtérnie ós csak az j ő a világosságra, aki az igazságot cselekszi. (Ján. 3. 21.) Öntudatos szabad elhatározás nélkül nincs meg a szükséges magaviselet
Istennel szemben. De ezt az Isten szerint való elhatározást
csak Isten hatása teszi lehetővé. (306. 1.) Az ember tehát
nem úgy jut az Istennel való életközösségbe, hogy azt önelhatározásának egy aktusa megkezdené. Ellenkezőleg abba a
Krisztustól kiinduló hatás következtében jut, az kezdi meg
a bűnös viszony megváltoztatását. De az isteni hatás aztán
meg is indítja az ember szabad elhatározását. (40. I.) Istennek a gonoszt legyőző tevékenysége tehát úgy h a t az ember személyes életére, hogy az kész lesz arra, hogy magát az Istennel való ú j viszonynak megfelelő magatartásra
meghatároztatja. (41. 1.)
Hofmann mind a kőt tényezőt hangsúlyozza : az ember
bűnös természete miatt szükséges kegyelem hatását, mely
a megtérést megkezdi; és az ember szabad elhatározását,
melyet az isteni hatás felébreszt és Istennek tetsző irányban
megindít. Hogy ez mikép történik közelebbről, a r r a vonatkozólag találunk még Hofmannál utalásokat arra, hogy Isten
kegyelme már Krisztus előtt és a pogányok között is működött; Isten ott bizonyságot tett magáról és bizonyos istenismeretet is tett lehetővé. (570. skk. 1.) Azután r á m u t a t Isten
igéjére és annak el nem kerülhető hatására, amivel aztán
az embert azon döntés elé állítja, hogy vagy a hitre határozza el magát vagy pedig továbbra is ellenszegül az Isten
kegyelmének. Mindezek azonban csak elszórt megjegyzések
melyek a kérdésünkre kapható helyes felelet irányába mutatnak, de magát a feleletet, egy zárt egészet alkotó theoriát,
kérdésünk megfejtésére Hofmann műveiben nem találtunk.
3. T h o m a s i u s

Gottfried

(1802—1876. *)

Thomasius dogmatörténész és dogmatikus volt. Mint
dogmatikus különösen a christologiát mívelte és az újabbkori kenosis tanának megalapítójává lett. Dogmatikáját is
') Luthardt i. m. 3 7 8 - 3 8 1 . 1. Bensow. i. m. 57. sk. 1. Herzogféle
reálencykl. 3. kiad. 19. köt. 7 3 9 - 745. 1. (Stählin)
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ezen jellemző cím alatt adta k i : „Christi Person und Werk.
Darstellung der ev. luth. Dogmatik vom Mittelpunkte der
Christologie aus" 1852-1863. 2. kiad. 1858—1863. s evvel
megjelölte műve sajátosságát. Előbb tárgyalja a christologia
feltételeit (a theologiát s az anthropologiát), azután Krisztus
személyét és művét, ez utóbbi alá foglalva nemcsak Krisztusnak szorosabb értelemben vett művét, hanem a soteriologiát és az eschatologiát is.
A megváltó művének rajzolása előtt Thomasius a megváltás vagy kiengesztolés tudatáról szól, ebből indúl ki.
A megbocsátott bűn tudatát érti alatta (Christi Person und
Werk. 2. kiad. III. 1. köt. 10. 1.) A bűn megszűnt és helyébe
lépett a kegyelem viszonya. (9. 1.) A kiengesztelést tehát az
objektiv megváltás teszi lehetővé. Csakhogy ezen lehetőségnek valóra kell válnia. Az ember és az Isten között létre
kell jönnie az életközösségnek. Itt most az a kérdés merül
fel: mikep lesz ez meg? (352. 1.) A természetes ember nem
lehet ezen közösség kiinduló pontja, hiszen az Istentől és az
Istenben való élettől való elidegenedésében nem fordulhat
a Krisztusban való üdv felé, még kezét sem nyújthatja ki
utána, még kevésbé ragadhatja meg önerejéből. Ehhez nélkülözi úgy az akarást, mint a képességet. (353. 1.) Önmagától még igazi receptivitásra sein képes, még kevésbé arra,
hogy az Istennel való közösséget előkészítse. Mert az Istentől való elpártolás következtében elvesztette· az ember erkölcsi szabadságát vagyis azon képességet, hogy isten akarata
szerint határozza el magát (I. köt. 369. 1.) Egyes esetekben
ugyan képes rá, hogy a bűnös ösztönzéseknek ellenálljon
és isten akarata szerint cselekedjék, de arra soha, hogy a
bűnt gyökerében legyőzze és azt, amit tesz, isten iránti
szeretetből tegye. (I. 371. 1.) Ami a természetes emberben
még megvan, az pusztán csak az a képesség, hogy magát
353. 1.) A bűn
meghatároztathatja (Bestimmbarkeit). (III.
elrontotta az emberi természetet, de ineg nom semmisítette.
Mint személyiség még mindig lehet az ember az isteni hatás
szerve, organuma. Eszével még mindig megismerheti az istent
és akarata Isten akaratától meghatároztathatja magát.
Csakhogy ezen képesség önmagában tisztán formális fogékonyság, a kegyelem által való meghatároztatás képessége,
az, hogy istentől megtéríthető, (capacitas passlva. I. 369. 1.)
Azért hát nem csoda, hogy az emberből nem indulhat
ki az istennel való közösség subjektiv helyreállítása sem.
Ez is a Krisztusnak, még pedig a megdicsőült Krisztusnak
műve., (III. v 353. 1.)
És mégis azt követeli tőlünk isten i g é j e : térjetek meg
és higyjetek az Ur Jézus Krisztusban. Az ember üdve tehát
attól is függ, vájjon ő maga elsajátítja-e vagy sem. (III. j.
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466. 1.) Hiszen igaz, hogy isten igéjének hirdetése nem éri
el célját minden embernél, de önnek az oka nem az isten,
mintha tán nem akarná mindenkivel közölni szt. lelkét
(456. 1.), hanem az emberek, mert nincs meg bennük a szükséges akarat. Az üdv az ember szabad hozzájárulása nélkül
el nem érhető, isten kegyelmét senkire rá nem erőszakolja.
Megkínál vele mindenkit a nélkül, hogy szabadságát korlátozná. Más szóval : isten maga hozza létre az emberben a
hitet, ha azt magában életre hívni engedi. (457. 1.)
Thomasius eddig érvényre emeli a keresztyén hittudat
mindkét mozzanatát: a kegyelemnek, Krisztus művének
jelentőségét és az ember szabad elhatározását, felelősségól.
Ezért ő is kérdezi: mikóp viszonylik egymáshoz az isteni
és az emberi ténykedés a megtérésben, hogyan hívja elő
isten kegyelme az emberben az elfogadó képességet szabadságának sérolmo nélkül. (III.,. 466. 1.) Ezen kérdésre Tho
masius is úgy adja meg a feleletet, hogy kiindul az isten
igéjének hirdetéséből. Evvel együtt jár a szt. lélek hatása,
melynek az ember üdvét köszöni. (III. t . 457. 1.) Hogy an
ember az igét hallja és öntudatába felveheti, szerinte is a
természetes ember ama képességének köszönhető, mely
benne isten kegyelme folytán mint bűnösben is megmaradt
még. De hogy aztán tényleg meg is hallja-e, az attól is 1'ügg,
hogy isten mikép intézi az ember életét: vájjon a hirdetett
ige hatáskörébe hozza-e és esetleg felébresztette-e már benne
a vágyat a megváltás után vagy legalább az elégedetlenség
érzetét. (467;· 1.) Ez főleg persze egyrészt magától az igétől,
de aztán az embernek saját önelhatározásátóí is függ, mert
hiszen az ember már eleve is kivonhatja magát hatása alól.
(466. 1.) Csakhogy ha az ember isten igéjét hallgatja, még
nem tesz olyat, ami természetes cselekvése határán túlmenne.
Hisz ez még csak külső megismerkedés^ az igével és még
nem lelki értelemben vett elsajátítása. Ámde tudjuk, hogy
az ige magával hozza a szt. lélek hatásos erejét. Mig az
ember az igét hallgatja, addig hat reá, énjére a szt. lélek,
és ezen hatás elől el nem zárkózhatik. A hatás következménye pedig az lesz, hogy a formális meghatároztathatóság
valóságos fogékonysággá lesz. Az akarat régi rabsága
annyiban megszűnik, hogy most az einher tudatos szabadsággal vagy elutasíthatja az ige tartalmát vagy pedig tért
engedhet hatásának. (467. 1.) A világi dolgokban addig meglévő szabadság tehát a lelkiek terén is helyreáll. Krisztus
lelke lehetővé teszi, hogy az üdvöt elfogadjuk vagy elutasítsuk. És mindez tisztára az isten kegyelmének hatása, mely
ellenállhatatlan, mert el nem kerülheti, aki isten igéjét
hallgatja. Hanem azért még sem nevezhető az mágikus vagy
kényszer alatt létrejött hatásnak, mert hiszen az egész az
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öntudatban lejátszódó folyamat, melyet az ige hallgatása,
tehát olyasvalami közvetít, ami teljesen az ember személyiségéhez alkalmazkodik.
Mindevvel meg van adva a megtérés lehetősége, de
sem maga a megtérés, sem annak kezdete nincs még meg.
Még az ó-ember ellenállása sem szűnt meg a szt. lélekkel
szemben, sőt legtöbbnyire csak most kezdődik meg igazán.
Amit a szt. lélek eddig elért, az az önelhatározás helyreállítása, úgyhogy az ember személyisége nyitva áll a szt.
lélek hatása előtt. A megtérés avval kezdődik, hogy a szt.
lélek nemcsak az értelemre hat, hogy isten igéjére hallgasson,
hanem az akaratra is, hogy a bűntől elforduljon és az isten
kegyelméhez forduljon; az emberben a bűn tudatát, a
bocsánat után való vágyat, az isten Ígéretében való bizodalmat
ébreszti. Ez is persze isten kegyelmének hatása, a melynek
amaz új, a kegyelem hatása által helyreállított önelhatározás
is feltétele. Mert hiszen ezen új akarat most is, később is a
bűn pártjára is állhat. Mikor megint az önelhatározás lehetősége előtt állunk, azon pillanatban történik a döntés, melytől
az ember üdve függ. Ha az Isten kegyelmét megbecsüljük,
kezdetét veheti a megtérés. (469. 1.) És ez úgy van a keresztyén életben való továbbhaladás esetén is. Az ember most már
a szt. lélektől ajándékozott erők birtokában a szent lélekkel
együttműködik. De azért mindent, megtérése kezdetét, továbbhaladását és tökéletességét csak Isten kegyelmének köszönheti. És fejlődése minden fokozatán szabadságában áll, hogy az
isteni kegyelem ajándékait továbbra is híven megőrizze és értékesítse vagy pedig az elismert üdvöt magától eltaszítsa. Ezen
alapszik az ember egyéni felelőssége az Isten előtt. (470. ].).
Ε fejtegetésekből világos, hogy Thomasius a keresztyén
hittudat mindkét tényezőjét meghagyja jelentőségében s
egyiknek sem kedvez a másik róvására. Csak az Isten igéje
első lelki hatásairól állítják egyesek (pl. Müller Gy.) hogy
azok a személyiség róvására esnek és magikusok. Thomasius
is rámutat arra, hogy az nem áll, mert ama hatások az ige
közvetítése folytán az ember személyiségéhez alkalmazkodnak
és bizony hatásuk módja nem nélkülözi a psychologiai analógiákat. A hatalmasabb személyiség hatása egy másikra
«leinte mindig elkerülhetetlen és azután kihívja a személyes
elhatározást. Legfelebb azt lehetne még kérdezni, vájjon gondoskodott-e Thomasius eléggé azon félreértés elkerüléséről,
hogy a megtérés előtt és után ugyanazon akarattal van dolgunk, csakhogy ott a bűntől leigázott akarattal, amely nem
bir érvényesülni, míg itt békóitól megszabadulva most már
képes Isten kegyelmével együtt működni. Mert bizonyos, hogy
a k k o r sem védekezett volna eléggé a synergismusnak, ha
még oly finom de határozottan egyik faja ellen.
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4. F r a n k F e r e n c R. Η. 1827-1894) 1 )
Frank az erlangeni iskola legjelesebb dogmatikusa. Gazdag és eredményes rendszeres theologiai munkásságát egyházunk utolsó hitvallásának tudós védelmével, a „Theologie
der Concordienformel" 1858—1864 c. művével kezdte. Azután
kiadta legeredetibb tudományos művét a „System der christlichen Gewissheit"-ot (1870-1873, 2. kiad. Í881—1882). amellyel
a dogmatika szokásos bevezető vagy elvi részét akarta helyettesíteni. Majd dogmatikája következett: „System der christlichen Wahrheit" (1878-1880, 3. kiad. 1894.) és az ethika, a
„System der christlichen Sittlichkeit" 1884—1887. címen. Frank
dogmatikája tehát hirneves trilógiájának középső része. Ebben
fejtegeti természetesen kérdésünket is.
Frank is az Isten igéjének a megtérésben való fontos
szerepéből indul ki. Az közvetíti a meghívást, mint hatásos,
csiraképes mag, amely az ember szívébe hintve, képes vele
a megváltás erőit közölni és így egy ú j élet kezdetét előidézni. Előbb Isten igéje csak szenvedőleges állapotot létesít
az emberben, de azután önálló életet élő ú j embert hív életre
(Wahrheit 3. kiad II. 326. 1.), melyet Frank nem csak képlegesen, hanem igazi — csakhogy szellemi — értelemben az
újjászületésben létrejött ú j énnek vesz, amely az óember
énjével szemben áll. (327. 1.) Ez Frank sajátos álláspontja
kérdésünk fejtegetésében: az ó és az ú j énnek ezen duplicitása a megtért emberben a személy egysége mellett.
A természetes ember a bűn alatt van s azért nélkülözi
önmagában azon erőket, melyek a megtéréshez szükségesek,
de megmaradt benne a képesség, hogy megváltassék. Ez
persze a megváltás határozatának is a befolyása! (328. 1.)
Lelkiismerete, tapasztalatai és más élmények nyitva t a r t j á k
benne az utat az isteni kegyelem hatásai számára, úgy hogy
ezek a kegyelmi eszközök ú t j á n belehatolhatnak és a velük
szemben szenvedőleges emberben felkelthetik az aktivitást
és a spontaneitást. (330. 1.)
A meghívó kegyelem első hatásai úgy érik az embert,
hogy bekövetkezésüket meg nem akadályozhatja. Azért az
ember mágikus átalakulásáról itt annál kevésbbó lehet szó,
mert hiszen a kegyelem ezen elkerülhetetlen befolyása által
előidézett spontaneitás rögtön határoz ezen befolyás felett.
Ha nehéz vagy lehetetlen is a lassú átmeneteket kimutatni
és psychologiailag megérttetni, a tapasztalat tényei csak
megmaradnak. És ezek annál fontosabbak, mert csak így
kerülhetjük el a partikuláris praedestinációt a nélkül, hogy
a kegyelem jogát megrövidítenők. (338. 1.)
*) Luthardt i. m. 382. 1. Bensow i. m. 59. 1. Herzogt. RE. 3. kiad. 6.
köt. 158 - 163. 1. (Seeberg)
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Legelőször az ember ellenáll a meghívásnik, mert természetes vágyai másra irányulnak, mint a mit a szt. lélek
akar. És ha azután a meghívott az Isten kegyelme által visszaállított önelhatározás folytán azt akarja, amit Isten akar,
úgy akkor sem szűnik meg benne az ellenállás a kegyelem
erőivel szemben, amint az ó ember sem szűnik meg benne
sőt ellenkezőleg vele állandó harcban marad. De ezen ellenállás az üdv megragadása után más, mint az, melyet a meghívás legyőzött vagyis a természetes ember ellenállása. (342.1.)
Ha azon ellenállásból, melyet már legyőzhetnénk, de nem
akarunk leküzdeni, elutasítjuk az isteni kegyelmet, a k k o r ez
már nem egyforma bűn avval, melyet a természetes ember
elkövet, ha elutasítja a kegyelmet. Hiszen a megtérés után
már máskép is cselekedhetnénk, amit a természetes emberről
nem lehet állítani. Azért a szóban forgó bűn analog az első
ember bűnével, azaz egy ujabb bűnbeesés. (343. 1.)
Frank felfogása szerint sem képes tehát a természetes
ember a megváltásnak önerejéből való elsajátítására, ámbár
a megtéríthetőség képességével bír. Azért csak Isten kegyelme
mívelheti ezt benno és pedig úgy, hogy az igében eljön hozzá
elkerülhetetlen hatásaival, legyőzi természetes ellenállását és
az önelhatározás erőit közli vele, amelyek aztán azon helyzetbe hozzák, hogy vagy továbbra is ellenkezik az Isten
kegyelmével szemben vagy pedig magát az üdv megragadására
elhatározza. Amaz ellenkezés felér egy második bűnbeeséssel,
míg a kegyelem mellett való elhatározás szintén synergismusra, de a helytelen synergismus elkerülésével a helyes
értelemben vett synergismusra vezet, amely szerint az emberi
cooperatio mindig csak az isteni hatás alapján lehetséges.
De Frank szerint még ez esetben is helytelen együtthatásról
beszélni, mert hisz akkor, mikor az isteni kegyelem a meghívásban új lelki élet csiráját bocsátja lelkünkbe, az ember
hatásáról vagy együtthatásáról szó sem lehet, s a meghívottnak tevékenységéről, a mely a kegyelem ajándéka és mindig
is azon alapszik, sem lehet mondani, hogy együtthatás volna.
Inkább csak az ember hatásáról lehetno beszólni, mert hiszen
ő az, aki Istenadta erejét megfeszíti, hogy a felkínált ós felismert üdvben részesüljön. Az teljesen és tökéletesen emberi
cselekvés, bár teljesen és tökéletesen isteni hatásnak köszönhető. (343. sk. 1.)
Frank fejtegetéseinek ezen áttekintése után azt mondhatjuk tehát, hogy a megváltottság és az egyéni felelősség
tudatának viszonyáról való felfogása lényegében megegyezik
Thomasiuséval. Csak abban tér el nemcsak Thomasiustól,
hanem más theologusoktól is, hogy szerinte a megtérés eredménye egy új én, amely az ó-ember énjével állandó tusában
van, s ezt nem képies, hanem valódi értelme szerint állítja.
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(Ezen nézetét Frank már a „Theologie der Concordienformel
I. 161 — 163. 1. vallotta. Az ellene felmerült ellenvetésekkel
szemben védekezik Wahrheit II. 327. sk. 1. és Dogmatische
Studien c. munkájának 76. skk. főleg 84. skk. 1) Ugyanis a
megtérés után is megmarad a jónak akarása mellett a vele
való ellenkezés. Lehetetlen tehát, hogy a természetes akarat
ellenkezése egyszerűen átmenjen a jó akarásába, mikor az
ellenkezés a jóval szemben az után is megmarad. (Studien
80. 1.) Azért magyarázatra szorul az a kérdés: mikép jön
létre az Isten akaratának megfelelő akarás a természetes
ember ellenkezése mellett, amely aztán a megtérés után is
csak megmarad ? (96- 1.) Ezen kérdésre Frank szerint csak
•úgy lehet felelni, ha elfogadjuk azt a nézetet, hogy a megtérésben ú j én születik, amely a természetes én mellett van
és vele szemben áll. Ennek azután lehet új akarata is, amely
az ó-ember akarata ellen harcol. Igy elkerüli Frank azt a
synergistikus felfogást, mintha a megtéréselőtt és után ugyanazon egy akaratról volna szó' s a megtérésben a természetes
akarat csak lekötöttsége alól feloldatnék s szunnyadásából
vagy tehetetlenségéből felébresztve most in spiritualibus is
szabaddá lenne. Frank minden esetben, amelyben a természetes embernek bármilyen ereje a szent lélek hatása által
felszabadítva a kegyelemmel az üdv elnyerése céljából együttműködne, synergismust lát (Wahrheit 11. 328. 1. Theologie
der C. F. I. 160. 224.) és azt el akarja kerülni.
5. B a c h m a n n

F ü l ö p (1864—).

Bachmann Ihmels utódja az erlangeni egyetemnek rendszeres theologiai tanszékén, melyen egykor Frank s Thomasius tanított. Nagy szeretettel foglalkozik Harlessel, az erlangeni theologia ezen első képviselőjével. Egyes rendszeres
theologiai értekezései (a Neue k. Zeitschrift. 1905. évf. 876.
skk. 1. 1906. évf. 860. skk. 897. skk. 1.) is mutatják, hogy ő
is az erlangeni theologia képviselője, csakhogy annak subjektivismusát — úgy mint Ihmels — enyhíteni igyekszik.
Rendszeres theologiai vezérfonala (Grundlinien der syst.
Theologie; eddig megjelent 1. része: Principienlehre und System der Dogmatik. 1903.), sajnos kérdésünkben nagyon szűkszavúlag nyilatkozik.
Krisztusnak minden önközlése azon törvény szerint
megy végbe, hogy Isten az aktiv közlő s az ember az elfogadó.
Ezen szabály érvényesül Istennek az emberhez való viszonyában is, akkor t. i. mikor az isteni közlés a természetes
embernek bűnben való elhalálozottságát is legyőzi és hálával
teljes fogékonysággá változtatja. Az üdv elsajátítása tehát
nem az ember öntevékenységének, hanem a felmagasztalt
Thool. Szaklap V I I . évf.

'
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Ur műve az egyedül üdvezítő kegyelem szabálya szerint s
sajátunkká egyedül csak a hit által lesz. (118. 1.)

6. I v a h n i s K á r o l y Fr. Á. (1814—1888.)1)
Kahnis Lipcsében Lutbardttal és Delitzschsel együtt nem
csak mint történész, hanem mint dogmatikus is áldásos működést fejtett ki. Az egyháztörténet terén kiváló az újkori
theologia történetéről szóló műve, melyet „Der innere Gang
des deutschen Protestantismus" 1854. 3. kiad. 1874. c. alatt
adott ki. A dogmatika terén meg nevezetes 3 kötetes nagy
műve: „Die luth. Dogmatik" 1861—1868 2. kiad. 1874,5,
melyben történész létére főleg a történeti módszert követi.
Ugy monografikus irataiban: „Die Lehro vom heil. Geist."
1847, „Die Lehre vom Abendmahl" 1857, mint dogmatikájában luth. álláspontja ellenére eltért a szent háromság és az
Úrvacsora tanában az egyházi tantól és szabadabb állást foglalt
el a szt. írással szemben is, s ezért heves támadások érték
főleg a repristinálók részéről (Hengstenberg, Diecklioff, Philippi
stb.) Ugyancsak némileg eltérő az egyház tanától kérdésünkben való állásfoglalása is, amely theologiájának luth. felekezeti
jellege mellett melanchthoni színezetét is elárulja. Azért foglalkozunk vele a luth. confessionális erlangeni iskolával kapcsolatban, de mégis annak végén, attól különválasztva.
Már fent nevezett történeti művében kifejtette Kahnis
a bűnös ember erkölcsi állapotáról szóló egyházi tanra vonatkozólag: „mily kevéssé találók a természetes ember absolut
romlottságát hangoztató szokásos nézőpontok, melyek szerint
már csak a gonoszra van szabadsága és legfelebb csak a
justitia civilis lehet birtoka". (Gang 2. kiad. 271. 1.) Ugyanezt
mondja dogmatikájában is. Második kötetében, mely a dogmatörténetet foglalja magában, nemcsak Augusztinus tanát veti
el részben (135 skk. 1.), hanem a reformátorok állásfoglalásának ismertetésénél is azt állítja, hogy Melanchthon az emberi akaratnak az üdv elsajátításánál való együttműködéséről
szóló tanával vagyis épen synergismusával az igazi evangéliumi
s egyúttal valóban hagyományos útra lépett (530. 1.). Azután
a hitvallások tanát is szigorúan megkritizálja a synergismus
értelmében (543. skk. 1.), akár csak Müller Gy.-t hallaná az
ember, s így nem véletlen, hogy épen ennek tanáról azt
állítja, hogy vele a helyes útra lépett (546. 1.).
Ezek után nem kell csodálkoznunk, hogy Kahnis erősen
hangsúlyozza a természetes ember képességeit. Annak ellenére,
hogy Isten közösségéből kibukott és a test uralma alá került
') L. Herzog-féle RE. 3. kiad. 9. köt. 6 9 2 - 6 9 8 . 1. (Kunze).
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mégis csak szellemi személyiség, Isten képe az ember és
istentudata, lelkiismerete, az igaz, a jó és a szép iránti vonzalma és a relativ jő meg a rossz közötti választás szabadsága megmaradt neki. (III. köt. 419. 1.) Mindez azonban még
nem jelentene ellentétet az egyház tanával; még ^z sem, hogy
mindebben a kegyeleni műve számára csatlakozási pontokat
lát, melyekbe az belekapcsolódik. (319. sk. 1.) De már valóban ellentétet kell látnunk az egyház tanával szemben Kahnis
azon eljárásában, hogy a megváltás és a felelősség tudatának
együttességét úgy a k a r j a megérttetni, hogy különbséget tesz
a hithez való képesség ős maga a hit között. (410. 1.) Más a
képesség arra, hogy higyjünk és más maga a hit. (421. 1.)
Csak az igében velünk közölt szt. lélek erejében vagyunk
képesek arra, hogy a Jézus Krisztusban higyjünk (410. 1.),
nem pedig saját erőnkből. (421. 1.) De ez csak az érem egyik
oldala. Mert a szent lőlek csak az ember szabad beleegyezése
útján közölheti vele a hithez való erőt (410. 1.), hiszen a hit
m i n t á z üdvnek odaadással egybekötött elfogadása az emberi
léleknek egyik aktusa. Az ember és nem a szent lélek azon subjektum, amely hisz. így tehát a hit lelkünk cselekedete, a
melynek a kegyelem ugyan feltétele, de csak a szabadság
egyik aktusa útján jöhet létre. Senki sem jöhet a hithez,
akit az atya nem vonz, de vájjon ezen vonzódást követi-e
valaki vagy ellenáll-e annak, az az emberi szabadság dolga.
Csak azon feltétel alatt lohet az embert hite szerint megítélni.
Amit az egyház tana avval akar eiórni, hogy a kegyelein
monergismusát hirdeti, azt az érdeket Kahnis úgy igyekszik
megóvni, hogy az ember szabadságának a hit létrehozásában
való aktiv szerepétől megtagadja az érdem jellegét, mert
hiszen az csak olyan erőt valósít meg, melyet Isten kegyelme
adományozott. (421. 1.) De azért ezen enyhítéssel synergismusán mit sem változtat. Ebben a pontban Kahnis a luth.
konfessionális theologusok közt legközelebb áll a közvetítő
theologiához.
7. L u t h a r d t

K. E r n ő (1823-1902.) 1 )

Luthardt eredetileg Hofmann ős Thomasius tanítványa
volt. (Kunze 45—48. 1.) Később azonban, különösen mióta
Lipcsében Kahnissal és Delitzschsei együtt dolgozott, gyakorlati s a közvetítésre hajló természete folytán mindinkább az
egyház tanához közeledett. Sikerekben gazdag lipcsei munkássága elején írta „Die Lehre vom freien Willen und seinem
Verhältnis zur Gnade" (1863.) c. könyvét, melynek főrészét
') L. Kunze J. Chr. Ernst Luthardt 1903.
13*
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kérdésünknek alapos, a könyv megjelenéséig terjedő története alkotja. A mű végén előadja Luthardt saját felfogását
a kérdésről. Szóba kellett hoznia ezt még — bár csak röviden
is dogmatikai kompendiumában (mely 10 kiadást ért) és végül
élete végén kiadott s az egyház közvetlen szolgálatára szánt
„Die christliche Glaubenslehre gemeinverständlich dargestellt"
(1898.) c. művében.
Monográfiájában Luthardt a szt. írás tanából indul ki
és azután szól (lényegileg azon sorrendben, mint később népszerű hittanában) a bűn lényegéről (Glaubenslehre 45. §.
monografia 429. skk. 1.) s következményeiről (46. §. 434. skk. l..>,
majd a természete és a kegyelem ellentétéről (436. skk. 1.),
melyet nem akar ugyan megszüntetni, de a kettő közt lévő
összefüggés előtt sem akar szemet hunyni. Mert ha ezt tekinteten kivűl hagyjuk, teljesen abstrakt álláspontot foglalunk
el, mellyel szemben Luthardt a konkrét szempont szükségességét vitatja. (439. 1.) Ezután kifejti a bűnös ember erkölcsi
állapotát. (47. §. 439. skk. 1.) Itt hangsúlyozza az ember formális szabadságát. Mert életünkben és cselekvésünkben szabadok vagyunk annyiban, hogy akaratunkat más akarat nem
kényszerítheti arra, hogy akarjon. Még Isten sem teszi ezt;
δ is megbecsüli személyiségünket. Ezért vagyunk aztán felelősek is cselekedeteinkért. Ha azonban akaratunk tartalmát
nézzük, azt találjuk, hogy velünk született bűnösségünk következtében akaratunk is bűnös (Glaubenslehre 307. 1.) és mi
a bűn rabszolgái vagyunk. Cselekedeteinkben nem az Isten
szeretete vezérel bennünket, mert szívünk vágya a földi dolgokhoz vonzódik. (309. 1.) Akaratunknak és gondolkodásunknak ezen tehetetlenségét és a jóval való ellenkezését mi
magunk meg nem változtathatjuk, mert teljesen képtelenek
vagyunk a jóra, még a jó útra való térés megkezdésére is.
Ha mégis Isten gyermekei lettünk, úgy nem mi voltunk ennek
kezdeményezői, sem alkalmassá nem tettük magunkat az
üdvre, sem önkéntesen, saját erőnkből meg nem ragadtuk azt.
Mi csak ellenállunk ezen változásnak és Istennek le kellett
győznie ellenszegülésünket, hogy megnyerjen bennünket magának (310. 1.). Ha tehát Isten gyermekei lettünk, akkor ez
eredmény egyedül Isten műve. Igaz, hogy Isten műve nem ér
el egyforma eredményt az egyes emberek szívóben ; de még
ez sem mutatja azt, hogy azoknak, kiknél célt őr, megvan
azon képességük, hogy Istenhez fordulhatnak, amint neki
ellenállni képesek. Azon képességet, hogy Isten mellett foglaljunk állást, Isten adja meg nekünk. Megkötött akaratunknak előbb fel kell szabadúlnia, hogy azt akarhassa, amit
Isten akar. (311. 1.)
Luthardt fejtegetései eddig teljesen az egyház tanának
megfelelő mederben folynak. Csakhogy a „természetes ember"-
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nek rajzát, — amint azt δ maga is eddig adta, — egyoldalúnak, a természetes ember ezen fogalmát abstraktnak tartja.
(Monogr. 450. 1.) Azért vállalkozik az egyház hitvallása, a
formula concordiae fejtegetéseinek kiegészítésére (278. 1.) és
e célból tekintetbe akarja venni a bűnös ember relativ erkölcsiségét is. (Glaubens). 48. §. Monogr. 442. skk. 1.) Ide tartozik
a természetes ember akaratereje, mellyel önmagán uralkodhatik, a lelkiismeret, a mellyel Isten az embert még magához
köti, a természetes istentudat, a társas élet alakjai s azoknak valamint a történelemnek erkölcsi jelentősége. Mindezek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a természetes emberben még más
tartalmat is láthatunk, mint csupa bűnt. (Monogr. 443. 1.)
Ehhez hozzájárul még a megváltó kegyelemnek hatása a
természetes emberre. Ez mint gratia excitans, amelyről a
semipelagianismus joggal beszélt, olyan hatást idéz elő az
emberben, mely a természetes embernek és nem a kegyelemnek terméke. Az emberben kívánságok kérdések szunnyadnak, melyeket maga sem ismer; de a kegyelem felébreszti.
Az Isten igéje tudatára hozza, hogy alapjában δ maga is
Isten közösségére vágyakozik. Ilyenkor aztán találkozik az
Istent kereső ember és a Krisztusban önmagát odaadó Isten
és az emberben felébred az üdv utáni vágy. (457. 1.)
Mindez azonban még nem a kegyelem sajátos műve.
Arról csak azután lehet szó, amikor az ember keresztyénné
lesz. De ezen ú j keresztyén élet viszont csak Isten műve
lehet. (Monografla 458. 1.) Az ember nemcsak képtelen, de
nem is hajlandó arra, hogy az üdvöt elsajátítsa. Az üdv elsajátításában az aktivitás eleinte a kegyelem részén van, míg
az ember „mere passive se habet". De másrészről az ember
erkölcsi természete azt kivánja, hogy ezen elsajátítás erkölcsi
folyamat, az ember szabadságának cselekedete is legyen.
Hogy mikép lehetséges ez, az a kérdés. (459. 1.)
Luthardt ezt a következő módon magyarázza. A kegyelem hatása az ember személyiségére, azaz akaratára
történik. Erre pedig csak az öntudat közvetítésével lehet
hatni. (460. 1.) Ennek eszköze meg az ige, mint a személyes
érintkezés közegre. Az ige meghív bennünket önismeretre,
bűnünk ismeretére vezet. (461. 1.) És avval, hogy bűnünket
megismerjük, megszabadulunk annak ámításától. Megijedünk
azon, hogy nem vagyunk olyanok, milyeneknek lennünk
kellene. De látjuk Isten haragját és kegyelmét is; az megrettent, ez pedig magához vonz bennünket; (462. 1.) Ez az
illuminatio. Mindezen hatások akaratunktól függetlenek, motus
inevitabiles, melyekhez hasonló más hatások is előfordulnak
még az ember szellemi életében, (v. ö. 376. 1.) És bár az
ember erkölcsi természetében és fejlődésében megvan a
csatlakozási pontjuk s így nem idegenek az emberre nézve,
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azért mégis csak egészen új hatások azok és felszólítást
foglalnak magukban az emberhez, hogy önelhatározásával
feleljen rájuk. Hiszen avval, hogy a bűn ámítását gondolkodása előtt lerontották és kötelékeit istenre irányuló akaratáról levették, szabadítólag hatnak lelki életére; így lehetővé
teszik az önelhatározást (463. 1.) s odafordítják az ember
figyelmét bűnére és Isten kegyelmére. Azon fordul meg
most már minden, vájjon az ember is akarja-e hogy odaforduljon. Odavonzzák a kegyelem Istenéhez. Az a döntő,
vájjon az ember akarja-e magát hozzá vonzatni. Természetes
önzése ugyan ellenáll, de a kegyelem lehetővé teszi, hogy
a kegyelem megragadására is elhatározhatja magát. „Az
embernek istenhez való természetes vonzalma ós a természetes ember erkölcsi törekvése ebben a kegyelem szövetségesei." (464. 1.) így helyreáll tehát a kegyelein hatásakóp
az ember akaratának szabadsága. És ha most istennek ama
felszólítására: „térjetek meg" — nem hallgatunk, megáll az
az Ítélet: „ti nem akatatok." (Glaubenslehre 442. 1.) A dicsőség
tehát egyedül isten kegyeimé, a nélkül azonban, hogy az
ember akarata ki volna zárva, sőt az épen ezután lép még
csak igazán érvénybe. Mert hiszen a megtérés még a test
és a lélek közti sok küzdelmen vezet át és ezen küzdelem
az akarat részvéte nélkül nem lehetséges. Csakhogy ez
persze már azon akarat, amely a kegyelem első hatásait
megérezte. (443. 1.)
Luthardt azt mondta, hogy Thomasius fejtegetéseit tartja
a leghelyesebbeknek és bennük látta az egyházi tan dogmatikai fejlődésének legmegfelelőbb kifejezését. (Monogr. 382.
387. 1.) És tényleg azt lehet mondani, hogy fejtegetései
lényegileg meg is egyeznek Thomasiuséival. Csak a természetes emberben lévő relativ jót mint a kegyelem csatlakozási pontját hangsúlyozza jobban amannál. Ez Luthardt
álláspontjának sajátossága, melyet oszt ugyan másokkal, de
a legnyomatékosabban ő emelte ki. Mindebben Luthardtnak
az apologetának és az ethikusnak érvényesülését lehet látnunk,
de valószínű, hogy itt Kahnis synergismusának befolyását is
észlelhetjük (Kunze i. m. 51. 1.), miért is itt, Kahnis társaságában kellett vele foglalkoznunk. Bizonyos ugyanis, hogy
Luthardt kifejezései nem egyszer egészen ennek szája íze
szerint hangzanak, sőt a gratia excitansra vonatkozólag igazat
ad a semipelagianismusnak: ezért nem csoda, hogy Luthardt
tanát a dorpati Volck aggályosnak találta, sőt Philippi
egyenesen synergistikusnak nevezte. (Glaubenslehre 4. köt.
80 skk. 1. jzet) Luthardt azonban a maga tanítása számára
is igénybe veszi a synergismus elvetését és Philippi polémiáját
félreértésnek tudja be (Compendium der Dogmát. 8. kiad.
261. 1.). És ebben Bensow igazat ad neki, mert bár Luthardt
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synergistikus kifejezéseit megrója, Philippi ellenvetéseiben
mégis csak szóharcot lát. (i. m. 58. sk. 1.)
8. B e n s o w O s z k á r (1870.)
Ezen fiatal svéd thoologus több dogmatikai mű között
egy értékezést is adott ki, amely az ember akaratának szabadságáról a bűnhöz és a kegyelemhez való viszonyában szól
(„Zur Frage nach der menschlichen Willensfreiheit in Beziehung zur Sünde und zur Gnade." 1900.) Műve első részében
kissé futólagosan tárgyalja a kérdés történetét, mig második
részében az ujabb tudományos irodalom tekintetbe vételével
megvédelmezi az ember akaratának szabadságát. A befejezésben végül rátér kérdésünkre is, amelynek fejtegetésében
azonban valami különös sajátosságot alig fedezhetni fel.
A bűnbeesés előtt az ember az akarat valóságos szabadságának birtokában volt (135. 1.); a bűnbeesés után Istenhez
való viszonya visszássá l e t t : akarata most születésétől fogva
istenellenes. A bűnös jellem teljesen meghatározza az akaratot,
servum arbitriummá teszi. Ennek következtében az istennel
való közösség is elhomályosult, bár teljesen meg nem szűnt.
(137. 1.) Különben lényege szerint gonosz lett volna az ember ;
pedig Istenképét sem veszítette ol, ellenkezőleg ebben van
a lényege, amely az ő lelkiismeretében is megnyilvánul.
Azonkívül Isten még a természetben és a történelemben is
kijelenti magát. Csakhogy ezen természetes kijelentés már
Isten kegyelmének ténye. (138. 1.)
A bűnös ember most már szereti a bűnt és igazi
lényegének ellene cselekszik, amely azonban továbbra is
hallatja szavát azon erkölcsi parancsban: „neked kell." De
az embor megteheti, hogy nem hallgat e szózatra, sőt tényleg
gyűlöli is azt. Hiszen a bűnösnek ellent kell állania a kegyelemnek, de másrészt megélhet benne az a kívánság is:
bárcsak máskép cselekedett volna. Ezen kívánság teszi aztán
lehetővé, hogy az ember a megváltó kegyelem számára még
megnyerhető. (139. 1.) És ez az előljáró kegyelem műve.
Bár ezen kivánság nagyobb Istenellenességtől visszatarthat, a valóban jóra mégsem képesíthet bennünket; erre
csak a megváltó kegyelem képes. Az előljáró kegyelem elvezeti akaratunkat azon fordulópontig, ahol aztán a megváltó kegyelem megtölti az uj tartalommal: az isten iránti
szeretettel. Szóval a megváltó kegyelemnek csatlakozási
pontját létrehozza az előljáró kegyelem, ennek kapcsoló
pontja pedig a jóra irányuló hajlam, amely megint Isten
teremtési kegyelmének (Schöpfungsgnade) műve.
A megtérés után az ember képes Istent szeretni s
önmagát gyűlölni. Az Istentől való függés szabaddá teszi a
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világtól. Mivel azonban a kegyelem az embert nem teremti
át mágikus módon, haneui erkölcsileg átalakítja, ezen szabadság sem lép fel mindjárt kész realitásban. Az embernek
még csak azzá kell magát tennie, persze a kegyelem erejében, amivé neki lennie kell. Megszabadított akaratával mindig újból az Istent kell választania s a világnak ellenállania.
(141. 1.) A reális szabadság csak így lassanként valósul meg,
sőt valójában ez életben mindig csak feladat, eszmény marad,
melyet azonban meg kell közelítenünk. Fejlődésünknek minden pontján szabadságunk használata Isten kegyelmének
hatásaitól függ. Istentől való a liberum arbitrium, a miénk a
szervum arbitrium, Isten kegyelmének köszönjük az arbitrium
liberatumot; minden dicsőség tehát az Istené. (142. 1.)
Bensow fejtegetései lényegileg megegyeznek a pozitív
theológia eddig vázolt felfogásával. Azonban érdeklődése
főleg az ember erkölcsi állapotának meghatározására ós itt
relativ erkölcsiségének megállapítására irányul. És bizony
ezen törekvése őt is hasonló synergistikus kijelentésekre
csábítja, mint Ludhardtot s így méltán foglal helyet utána.
Egyébként pedig az új akaratról nagyon keveset, keletkezéséről pedig semmit sem hallunk nála.
d) A református konfessionális

irány.

A ref. egyház munkássága a rendszeres theológia terén
legalább a pozitív theológia értelmében csekélynek mondható. A liberális theológia soraiban theológusai nevével gyakrabban találkozunk. Elég ennek bizonyságára csak Sclnveizer
s Biedermann neveire hivatkoznunk. Csakhogy a felekezeti
színezet itt természetesen kevósbbó talál kifejezésre. Sclnveizer
maga mondja, hogy a 18. század 40-es évei óta ref. dogmatika nem látott napvilágot és Böhl meg azt állítja, hogy
Heidegger (|1698) volt az utolsó ref. dogmatikus. Azért nem
lehet tehát feltűnő dolog, hogy a ref. konfessionális dogmatika köréből csak két nevesebb theológussal foglalkozhatunk,
Ebrarddal és Böhllel.
1. E b r a r d

H. Á. J á η ο s (1818—1888) ^

Ebrard az erlangeni egyetem theol. fakultásán ref. theol.
tanár volt. Egy ideig a bajor pfalzi uniált egyház élén állott,
de innen megint visszatért egyetemi kathedrájára és az erlangeni ref. egyház lelkészi hivatalába. Az irodalom terén
sokoldalú, szépirodalmi munkásságot is fejtett ki. A rendszeres theológia terén végzett munkáját összefoglalta „Christ») L. Herzogféle reálencykl. 3. kiad. 5. köt. 1 3 0 - 1 3 7 . 1. (Müller Κ.)
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liehe Dogmatik" (2. kiad. 1863. két kötetben) c. művében.
A könyv kifejezetten a ref. egyház szolgálatában és határozottan positiv theol. alapon áll.
Kérdésünkre vonatkozólag mindenek előtt is nagyon
fontos, hogy Ebrard konfessionális álláspontja ellenére elveti
a ref. egyház praedestinációs tanát; (Dogm. 2. kiad. II. 713.
skk. 1. különösen 715., 723. 1.) s így a luth. egyház theológusaihoz közeledik.
A bűnös ember bűn nélküli cselekedetre, a kegyelem
kiérdemlésére nem képes (559. 1.), úgyszintén képtelen arra
is, hogy magát megváltsa vagy megtéréséhez csak elő is
készüljön ; halott az és szüksége van a megváltásra. De ezt
a megváltást sem bírja magától megragadni, mert az igazi
megváltás útja ellenkezőleg visszataszitólag hat r e á ; szóval
a dispositio positiva ad conversionom nincs meg benne.
(560. 1.) Az ember akarata csak arra képes, hogy vagy a
peccatum simplexben megmaradjon vagy pedig esetleg a
peccatum atroxba sülyedjen, szóval megvan benne a dispositio negativa ad conversionem.
Már most mi történik a megtérésben ? A szent lélek kegyelme hat az ember belsejére, mikor neki a törvényt hirdetik és
az evangeliomot minden kedvességével és gyönyörűségével
szeme elé állítják. A szent lélek felkeltette benyomás az evangéliom kedvességéről ellensúlyozza aztán az ember ellenkezését
és lehetővé teszi neki megint a reális választást. Az embernek
ezen szabadsága nem származik tehát saját erejéből (561. 1.),
hanem a szt. lélek műve s ajándéka. Ennek birtokában most
már az ember dolga, vájjon az evangéliomnak adja-e át magát,
vagy pedig továbbra is ellenáll-e neki. Mindez Ebrard szerint
a gratia praeveniens hatása (562. 1.). És ezt a gratia praevenienst a homo convertendus elfogadhatja, de el is utasíth a t j a ; ezért Ebrard hatarozottan tagadja, hogy az ember mere
passive se habet (563. 1.). Ha elutasítja a kegyelmet, a szent
lélek elleni bűnbe esik, amely a kárhozatba viszen (564. 1.).
De ha megtér, hitben a kegyelmet elfogadja, akkor észrevétlenül (mystikus módon) beáll az újjászületés, a Krisztusnak objektív önközlése velünk. Ebben természetesen már
passive viseli magát az ember. (568. 1.). Az újjászületés után
most már egy uj ember lépett az ember középpontjába,
ahonnan a régi ember kiszorult. És ezen uj ember most már
képes a megszentelés útjára lépni, de ellene is állhat az Isten
kegyelmének. (569. 1.) A status intigritatisba jutott megint az
ember, amelyben él, de meg is halhat, ha a régi embert
naponkénti bűnbánatban keresztre nem feszíti. Igy tehát újból
megnyílik az út az elkárhozásra.
A keresztyén ember uj élete tehát a szent lélek ajándéka, de egyúttal az ember sajátja is. És az ember az ujjá-
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születés után a szent lélek kegyelmével cooperál. miért is
Ebrard helyeseli a luth. dogmatikusoknak erre vonatkozó
tanát. (570. 1.) De már az emberi szabadság és felelősség
alapját nem akarja velük a kegyelmi eszközök használásának
szabadságában látni. (566 1.) Ennek pedig az az oka, hogy
Ebrard a megtérésben egészen határozottan a synergismus
útjára lépett, amint azt Müller Károly is mondja (Herzog f.
R Ε. 5. köt. 237. 1. 42. sor), aki különben egész dogmatikájáról azt állítja, hogy a positiv közvetítő theologiának rendszereivel megegyezik, (u. o. 38. sor.) így tehát nem csoda,
hogy a mi kérdésünkben is vele egy uton halad.
2. B ö h l E d e . 1836—.
A másik ref. theologus, akivel még foglalkoznunk kell,
Böhl Ede, aki sok éven át volt a bécsi ev. theol. fakultás ref.
dogmatikusa. Az ő álláspontja már sokkal határozottabban
református felekezeti álláspont az Ebrardénál, amint az dogmatikájából („Dogmatik. Darstellung der christlichen Glaubenslehre auf ref. kirchl. Grundlage". 1887), valamint abból is
kitűnik, hogy Ebrardot csak úgynevezett ref. dogmatikusnak
nevezi. (Dogmatik 539. 1.) Nála nyer az ujabb időben a ref.
egyháznak kérdésünkben elfoglalt állásponja a legjellemzőbb
módon kifejezést, s így annak megismerése és ismertetése
nem csak érdekes, hanem fontos is.
Böhl kérdésünkben a soteriologiában, de különösen a
meghívásról szóló tanban nyilatkozik. A természetes ember
a meghívás idején halott a bűnök miatt és a harag fia. Hanem
azért mégsem tuskó vagy kő, mint a formula concordiae
állítja, mert meg van benne az Istennek mint bírónak ismerete és a tőle való félelem. Persze ezen istenismeret nem
tiszta (457. 1.) és a félelem nem szeretet. Épen azért nem is
vezetnek az Istennel való közösségre. De a szt. lélek meghívó munkája beléjük kapcsolódik és előhívja hatásával az
emberben az Isten iránt való igazi hitet. (458. 1.) Itt csak
Isten cselekszik, az ember csak annyiban, amennyiben Isten
szent lelkével megindítja őt. (469. 1.) A meghívás teremtés
jellegével bíró isteni mű, amely önmagában be van fejezve
ós az ember részéről semmiféle előzékenységet nem kíván.
(470. 1.) lízen egyszeri meghívás alapján aztán Isten többször
is meghív bennünket: a régi embernek mibennünk naponként
meg kell halnia, hogy feltámadjon az uj ember. (471. 1.) Csakhogy itt meg kell jegyezni, hogy az újjászületésben az ember
lényege meg nem változik (504.), a megtérés utáni állapotában
is marad önmagában, ami volt, t. i. test, amelyet állandóan
a keresztre kell feszíteni (507.), de soha sem lehet szentté
tenni. (509.1.) Önmagunkban nincsen semmink, csak a Krisztusban vagyunk tökéletesek. (511. 1.)
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Látjuk, hogy Böhl is hangsúlyozza a kegyelem monergismusát, amely nem tűri az embernek semmiféle közreműködését az üdvösség elsajátításában De Böhl még a megtérés
után is kizárja az embernek mindennemű közreműködését;
azért hangsúlyozza, hogy önmagában akkor is csak test,
pedig ezen állapotban nemcsak a luth. theologusok, hanem
Ebrard is cooperatiót állapítottak meg. De Böhl épen ezért
synergistáknak is nevezi őket (pl. Frankot 538. 1. v. ő. 475.
1. Thomasiust 539. 1.) és a maga részéről nem habozik a praeilestináció következményét a reprobációval együtt megvonni.
(527. skk. 1. és 539. skk. 1.) A kiválasztás tanában más tanoknak, nevezetesen a megigazulás tanának postulatumát látja,
a mely nélkül a szent írásnak legbecsesebb igazságai s mindenek előtt a hitből való megigazulás meg nem állhatnának.
(456. 1.) És ha már annyira vagyunk, akkor a reprobatiót
mint a kiválasztásnak szükségszerű következményét (539. 1.)
ós Isten felségjogát is el kell fogadnunk (540. 1.)
A kegyelem monergismusát Böhlnek a praedestináció
tanával minden esetre sikerül fenntartania; csak az a kérdés,
hogyan vagyunk a keresztyén hittudat másik lényeges tényezőjével, az egyéni felelősség tudatával ? Először a megtérés
utáni keresztyén vallásos élet nem jöhet erkölcsi megítélés
alá, mert az ember önelhatározása nem játszik benne semmiféle szerepet. De az elkárhozásért való felelősség sem hárulhat az emberre, hanem csak az Istenre. Igaz, hogy a meghívott ember el nem kárhozik s így itt a felelősség problémája fel sein merül. De aki hatásos meghívásban nem részesül, vájjon mi jogon vonható felelősségre? Ezen felelősség
megállapítása céljából Böhlnek szüksége van arra, hogy a
természetes ember állapotára nézve a formula concordiaetől
eltérőleg tanítson és követeljen számára olyan képességeket,
melyek aztán a kegyelem működésének kapcsolási pontjául
szolgálhatnak ós szerzőnket az annyira perhorreszkált synergismus tőszomszédságába viszik. Ugyanis ezen képességek
állítólag úgy állítják oda az embert, hogy mentség nélkül
és cselekedeteiért felelős legyen. (458. 1.) Ugyanezen okból
állítja azt is, hogy Isten meghívása általános és előre senkit
sem zár ki (471. 1.), hogy aztán kijelenthesse, hogy a bűnös
önmaga zárja ki magát az üdvből. (474. I.) Csakhogy miképen
egyeztethető ez megint össze a praedestinációval, azt már
nem mondja meg Böhl; valószínűleg ezen kérdést is a praedestináció tanával kapcsolatos azon nehézségekhez számítja,
melyeknek megoldására nem vállalkozik, mivel arra úgy sem
vagyunk képesek. (548. 1.)
Böhl állásfoglalása tehát és vele a ref. praedestináció
is a synergismussal szemben a másik hibába esik, biztosítja
ugyan a kegyelem monergismusát, de úgy, hogy a keresztyén
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vallás erkölcsi jellegét feláldozza és az egyéni felelősség
tudatát megsemmisíti. Mert amit Böhl még a synergismus
veszélyével is ennek megmentésére felhoz, csak azt bizonyítja, hogy δ maga is érzi itt praedestinációs álláspontjának gyengéjét. Ebrard belátta a ref. confessionalismus ezen
hibáját és el akarta kerülni úgy, hogy a praedestináció tanát
feladta. Csakhogy δ állásfoglalásával megint a közvetítő
theológia synergismusához j u t o t t és a ref. álláspontot kérdésünkben mégsem tudta elfogadhatébbá tenni.
VI.

Hatodik

fejezet:

A modern

positiv

theológia.

S e e b o r g R e i n h o l d (1859—).
A modern positiv theol. iránynak megalapítója Seeberg
Reinhold, berlini tanár. Seeberg eredetileg az erlangeni theológiából, nevezetesen Hofmanntól indult ki. Dorpatban meg
(Dettingen volt a tanára. Az új század fordulóján a „Neue
kirchliche Zeitscbrift"-ben (1900. évf. 1. és 2. füzetében) cikksorozatot bocsátott közre, („An der Schwelle des 20. Jahrhunderts"), melyet aztán kiegészítve „Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert" (1903.) cim alatt önálló könyv
alakjában is kiadott. Dogmatörténete és egyéb történeti művei
előtt ezen könyve azért lett híressé, inert ebben hangoztatta
(a 307. skk. 1.) először a modern positiv theológia szükségességót és vázolta programmjának alapvonásait. Ugyancsak
az új század hajnalán jelent meg Seebergnek egy rendszeres
theol. műve: „Die Grundwahrheiten der christlichen Religion"
(1902.), mely épúgy, mint Harnack könyve „Das Wesen des
Christentums" a berlini egyetem minden fakultásbeli hallgatói előtt tartott előadásokból keletkezett. A könyv ezen
eredete magyarázza meg, hogy — mint a szerző előszavában
is mondja (IV. 1.) — nem a dogmatika és az ethika kompendiumával van benne dolgunk. Éppen azért nem is találhatunk benne e tudományok minden kérdésére kielégítő
feleletet, nevezetesen ami kérdésünkre sem. így hát kapóra
jön nekünk Seebergnek a Herzogféle reálencyklopédia 3.
kiadásába (2. köt. 541—545. 1.) írt cikke a megtérésről, amely
amaz előadásai fejtegetéseinek kiegészítésére alkalmas lehet.
Seeberg előadásai közül az első hétben kimutatja a
keresztyén vallás igazságát. Azután pedig a következő kilenc
beszédben a keresztyén vallás igazságait fejtegeti. A tizenötödik beszédben szó van a keresztyén ember új életének
keletkezéséről és fejlődéséről; és itt érinti Seeberg kérdésünket is. Szerinte a hit és a szeretet az egész keresztyénség. Azon cselekedetek és szavak, melyekben Jézus Krisztus
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magát kijelentette, az egyházban tovább élnek és mint isteni
erő még ma is hatnak ránk. Ez által új tartalmat nyer lelkünk. Erzi Isten hatását, mely a hitet és a szeretetet adja
nekünk és a bűnök bocsánatáról biztosít bennünket. Az ú j
tartalom új lelket jelent. Igy tehát Isten, mikor nekünk a
hitet és a szeretetet adta, újjá teremtett bennünket, mi újjászülettünk.
Csakhogy a lélekkel nem történik semmi a lélek tevékenysége nélkül. Ebben áll szabadságunk. A léleknek új
tartalommal való megtöltése is csak úgy megy végbe, hogy
ezt az új tartalmat gondolatainkkal, akaratunkkal ós érzelmeinkkel megragadjuk ós magunkévá tesszük. Ez a megtérés. Az újjászületés ós a megtérés egy folyamat. (145. 1.)
Ez a keresztyén élet kezdete, az első lelki élmények, melyekben Isten hatalmát érezzük ós országát akarjuk, ez a
hit és a szeretet. (14G. 1.) Ezen kezdet után az ige tovább is
vezet bennünket. Amily mértékben megnyílik lelkünk valami
előtt, oly mértékben vonul az lelkünkbe. Azért a keresztyónséget keresni kell. És miután a kezdet megvan, ezt meg is
tehetjük, sőt maga ez a kezdet késztet bennünket a keresésre. Akinek a hit és a szeretet osztályrészül jutott, az
nem tehet máskép, mint hogy törekszik utánuk. (147. 1.)
Seebergnek a megtérésről szóló cikke némileg kiegészíti ezen vázlatot. Itt hangsúlyozza, hogy a megtérés Isten
személyes hatása következtében jön létre ós az emberi személyiségben valósúl meg. Azért nem lehet ama behatás ellenállhatatlan és a megtérés nem jöhet létre a személyes akarat
kizárásával. Az újjászületés isteni műveben is csak úgy
részesül az ember, hogy személyes elhatározásával ő maga
is megtér. Az időt tekintve újjászületés és megtérés tehát
rendesen összeesnek, de logikailag véve az első Isten műve,
melyből az önelhatározás következik. Emberi analógiák, pl.
rábeszélések, azt mutatják, hogy egy erősebb személyiség
új eszméket ébreszt bennünk, új célokat tüz elénk s ú j erőket
ad nekünk. De mieink mindezek csak úgy lesznek, ha mi
magunk is akarjuk, ha mindjárt ama erősebb személyre
megyen is vissza az egész és az ő jóságának adománya az. A
megtérésnél is így van. Isten hozzánk jön igéjében s mozgásba hozza szivünket. De az ő adománya is csak úgy lesz
a miénk, ha felszabadított akaratunk önként fordul a jó felé.
Felesleges tovább követnünk Seebergnek fejtegetéseit,
melyekben az eddig kifejtett gondolatokat még egyszer összefoglalja. Akár az előadásokban adott, akár a reálencyklopaediabeli cikk fejtegetéseit nézzük, a szónoki fordulatok mögött
valami nagyon világos és határozott állításokat nein találunk.
Ott találjuk nagyjában a hagyományos nézeteket, a hittapasztalat tényeinek hangsúlyozását, de ezeknek éleit is a syner-
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gismus szellemében lecsiszolva, a hit paradoxonjait ellapítva.
A feladott kérdés megoldását szintén hiába keressük. Szóval
a modern positiv theológia erős oldalát nem szabad kérdésünk dogmatikai megoldásának előbbvitelében, de egyáltalán
nem a dogmatika terén keresni. Azt inkább az apologetikában, a keresztyén hitnek és világnézetének a többi világnézetekkel való kiegyenlítésében fogjuk találni. Pedig az
apologetikus törekvések rendesen, különösen ha még egyoldalúlag is ápolják, a keresztyén hit sajátosságának károsodásával, éleinek lecsiszolásával szoktak járni.
Befejezés.
Ha visszatekintünk azon hosszú útra, melyet azért tettünk
meg, hogy megismerjük az újabb theológusolc feleletét azon
kérdésre, mikép viszonylik a megváltottság ós az egyéni
felelősség tudata egymáshoz: bizonyára az a kérdés merül
fel most előttünk, vájjon mit is tanultunk a különböző nézetek
harcából, melyet szemléltünk. Azon sok theológus közül,
kivel megismerkedtünk, melyik oldja meg problémánkat a
leghelyesebben, esetleg melyikhez csatlakozhatnánk?
A figyelmes olvasó bizonyára észrevehette előadásunkból, hol találjuk mi a kérdés leghelyesebb megoldását. Schleiermacher nem volt az a theológus, akinek fejtegetéseit magunkévá tehettük volna. Ő a későbbi theológiai irányokat
úgyszólván mind egyesíti magában s így nem lehet magunk a t vele azonosítanunk. Leginkább azok vonzanak fejtegetései
közül, amelyekben a keresztyén hit valódi lényegéhez való
visszatérést kezdeményezte. Synergismusa megint a közvetítő theológiának és a positiv theológia körében a biblicismusnak soraiban talál tetszésre, ahol ebben követték is.
Praedestinációs tana, ha még oly halovány is, bizonyára
kedves lesz a reformátusok előtt, akik persze szintén nem
állapodnak meg mind nála. A keresztyén hit igazságain ejtett
változtatásai, melyeket pantheista philosophiája kedvéért tett,
a liberális theológia híveit fogják vonzani, akik hasonló törekvéseknek hódolnak.
Ha Schleiermacher theológiájának ezen vonásaiért nem
lelkesedhetünk, természetesen nem tehetjük a közvetítő, a
biblicista, a ref. konfessionális és a liberális theológiának
álláspontját sem a magunkévá. Még pedig azért nem, mert
a közvetítő és vele egyforma synergismusnak hódoló többi
theológiai irányok a keresztyén hittudat két lényeges mozzanata közül a megváltottság tudatát sértik meg ós csak
ennek róvására bírják az emberi szabadságot érvényre emelni.
A másik, a ref. konfessionális irány megint az ember szabadságát, a felelősség tudatát és a keresztyén vallás erkölcsi
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jellegét kockáztatja, mikor a praedestináció tanával biztosítani
akarja a megváltottság tudatát, a kegyelem monergismusát.
Végül a liberális theológia csak úgy boldogúl problémánkkal,
hogy mindkét oldalát, de különösen az istenit a keresztyén
hit tapasztalatával ellentétes módon fejezi ki és így a probléma megoldása helyett az alapjául szolgáló tényállást alterálja. sőt lényegében megsemmisíti. Hogy Ritschlnek és a
hozzá közelebb álló theologusoknak álláspontja sem lehet a
miénk, szintén világos, ha visszaemlékezünk arra, hogy ezek
is a kérdés megoldása helyett inkább tagadták magát a kérdést s annak jogosultságát. A theologiának s közelebb a
dogmatikának nem lehet a feladata, hogy a keresztyén vallás
tapasztalatai által felmutatott tényállásban rejlő probléma
előtt szemet húnyjon, hanem az, hogy a probléma megoldása
által magát a tényállást is megérttesse, megmagyarázza.
Ennek azonban az eddig felsorolt theol. irányok egyike sem
felelt meg.
Azért, ha tőlünk azt kérdezné valaki, mely theologusok
fogták fel leghelyesebben ezt a feladatot és kik oldották meg
legjobban, azoknak ítélnők oda a pálmát, akik kérdésünket
úgy igyekeztek megfejteni, hogy a vallásos tapasztalatnak
úgy megváltási mint egyéni felelősségi tudatát épségben tartva
mindkettő együttlétének lehetőségét próbálták megmagyarázni.
A Ritschl-féle iskolában Schultz, Reischle és Kirn haladnak
a helyes úton, illetőleg inkább az arra vezető egyenes irányban. De a leghelyesebb választ nézetünk szerint mégis csak
a positiv theologia táborában ós pedig itt Philippi, (Dettingen
Thomasius, Luthardt és Frank adták kérdésünkre, ha nem
is mindnyájan egyformán és ugyanazt.
Mindnyájuk szerint az ember bűnös állapota miatt képtelen a valóban jóra, az Istenhez való visszatérésre. Természetes akarata saját erejéből nem képes a megtérésre. Erre
csak Isten kegyelme, a szt. lélek képesítheti, úgy hogy az
ember megtérése és iidve teljesen az Isten kegyelmének műve
és érdeme. Mindennek természetesen nagyon érthető értelme
van, ha az ember egész sorsát, tehát nemcsak üdvét, hanem
esetleges elkárhozását is egyedül Isten akaratának tulajdonítjuk s tisztán csak az ő művének tekintjük. De ez az absolut
praedestináció, amely csak a kegyelem tényezőjétemeli érvényre
s a megváltottság tudatának megfelel; e felfogás mellett —
nem tekintve más ellenvetést — az ember szabadsága s vele
egyéni felelősségének tudata, a keresztyén vallás erkölcsi
oldala egészen elsikkad. Pedig tudjuk, hogy ez is a keresztyén vallásosság egyik lényeges oldala, a keresztyén hittudat
elengedhetetlen alkotórésze. A vallásosságnak ezen oldalát
akarták kissé túlzó gondossággal azon theologusok megóvni,
a kiknek tanát synergisztikusnak találtuk. Ezért tartották
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szükségesnek, hogy ilyen vagy olyan alakban valami erőt
vagy képességet, hajlamot vagy a jó iránti vonzódást felvegyenek a természetes emberben, amely aztán a kegyelemmel
együtthat a megtérés előidézésében. Mindezen még oly finom
synergisztikus törekvések is sértik a kegyelem monergismusát,
a megváltottság tudatát.. Azért problémánk megoldásánál nem
vehetjük tekintetbe. Meg kell tehát maradnunk annál az igazságnál, hogy a természetes ember azon kivűl, hogy megváltható, teljesen képtelen a valóban jóra. A nem keresztyén
ember minden nemes törekvését, szeretetét a szép, a jó és
az igaz iránt és fejlett erkölcsiségét is .el lehet ismerni —
ezt különösen Luthardt sürgeti is — de mindez nem az igazi
jó és az igazi erkölcsiség, mely az Isten iránti szereteten
alapul s azért nem előkészítése a keresztyén ember megtérésének. A különbség nem quantitativ, hanem qualitativ, mert
a megtérés valami új dolog, mely nem az előző állapotból
úgyszólván kifejlődött, hanem mint Isten műve lép fel a régi
emberi állapottal szemben. Mi a megtérést egyedül és teljesen Isten kegyelmének köszönjük. Midőn tehát Luthardt
törekvését magában el nem ítélhetjük, mégis azt kell hangsúlyoznunk, hogy az oly kifejezéseket, melyek a most kifejtett tényállásnak ellenmondani látszanak s így a synergismusnak csak a látszatát is kelthetik, óvatosan kerülnünk
kell; óvatosabban, mint azt Lutbardtnál észlelhetjük.
Ha így a kegyelem monergismusát fenntartjuk, azért
mégsem lehet szándékunk, hogy a keresztyén ember szabadságát és felelősségét a praedestinácianismussal tagadjuk.
Ellenkezőleg a keresztyén vallást mi is erkölcsi vallásnak is
tartjuk s a felelősség tudatát a keresztyén vallásos élet lényeges mozzanatának. Mikép óvjuk hát meg ezt? A természetes ember szabadságát a világi dolgokban el kell ismernünk, ezen a téren szert tehet a justitia civilisre. Csak az
üdvre tartozó dolgokban vesztette el akarata szabadságát;
az Isten előtti igazságra képtelen. Már most az ember elég
sokszor jön azon helyzetbe, hogy természetes akaratának
ezen szabadsága is dönthet a fölött, vájjon rálép-e azon útra,
amely az üdvre vezet vagy pedig továbbra is ellenkezik-e
Istennel. Ezen helyzetbe mindannyiszor jön az ember, ahányszor Isten igéjét hallgathatja, a kegyelmi eszközökkel élhet.
Ha most arra határozza el magát, hogy nem enged ezek
befolyásának magára, ő az oka azon következményeknek,
melyeket elhatározása maga után von. Tehát a felelősség
tudata már itt is érvényesülhet, De az ember szabadsága
nemcsak itt, hanem később is lép még akcióba. Ugyanis a
kegyelmi eszközökkel együtt jár a szt. lélek hatása. Különösen fontos itt, amit (Dettingen az inverbatio fogalmával kiemel, t. i. az, hogy a szt. lélek, mikor az ige, a szó alakját
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felveszi, ópúgy leereszkedik hozzánk, hogy ránk emberileg
lehetséges úton hathasson, mint az Isten fia emberré lett,
(incarnatio) hogy megválthasson bennünket. És a szt. léleknek ezen hatása legyőzi az ember bűnös természetét, annak
ellenkezését; a jóra az Isten kegyelmének elfogadására képtelen emberi akaratot felszabadítja és képessé teszi arra,
amit előbb nem tehetett. Vagyis abban a pillanatban, amint
a szt. lélek legyőzi bűnös természetünket és nekünk új akaratot ad, képessé tesz bennünket arra is, hogy a jót, az isteni
kegyelmot válaszszuk vagy elutasítsuk. A régi bűnös ember
mellé lép a megtért emberben az új ember, kinek most már
új akarata van, amely a valóban jóra is képes, az üdv dolgaiban is szabad. Mint ama természetes, csak a világiakban
s/abad akarat elutasíthatta az üdvöt, mikor a kegyelmi eszközök elől elzárkózott és így megalapította az ember felelősségét az elkárhozás esetén, úgy van most ez új akaratnál is.
Ez is elutasíthatja az isteni kegyelmet ós így alapja lesz az
ember felelősségének, ha elkárhozik. Csakhogy ezen ú j akarat
most már olyasmire is képes, amire a természetes akarat
képes nem volt. Ezen új akarat ugyanis választani képes a
valóban jót, a kegyelmet is. Ennyiben igaza van Franknak,
hogy ez új akarat hasonló ahhoz, amely volt a bűnbeesés
előtt. És azért, ha az ember maga bűnre határozza el magát,
újabb bűnbeesés áll elő. (Ebrard is így vélekedik). Mivel pedig
ezen új akarat ilyen, lehetővé teszi, hogy a megtért ember
élete erkölcsi megítélés alá eshetik. Az új akarat szabadsága
az üdvre tartozó dolgok terén is érvényesülvén alapjává lesz
annak, hogy Isten igéje követelményekkel is felléphet velünk
szemben, akaratunkhoz is fordulhat és végül hogy mi ennek
eleget is tehetünk, azaz erkölcsileg cselekedhetünk.
Csakhogy az a kérdés, nem csúszik-e még most is ezen
felszabadított akarat felvételénél fejtegetéseinkbe, ha mindjárt a legfinomabb sygnergismus is. Erről tényleg három
okból lehetne szó. 1) Sygnergismusról beszélhetünk azért,
mert hiszen most is az ember akaratáról van sző, mely a
jót míveli. Csakhogy őzen akarat maga is a kegyelem műve;
tehát amit tesz, azt is egyedül az Isten kegyelmének köszöni,
vagyis azon a réven, hogy az ember akarata érvényesül,
nem esünk itt a hamis synergismusba, amely — ha mindjárt
a legkisebb mértékben is a megtérésben valamit mégis a
természetes embernek illetőleg az ő erejének tulajdonit. Csak
igazi synergizmusról lehet szó ezen felfogásnál vagyis a kegyelemtől felszabadított akarat együttműködéséről az Isten
kegyelmével, de rossz synergizmusról nem. 2) De rossz synergismusról akkor lehetne szó, ba a megtért és a természetes
embernek akarata legalább ugyanaz volna; ha az akarat csak
mint megkötöttségéből felmentett, elaléltságából vagy szunyTheol. Szaklap VII. é r f .
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nyadásából felébresztett akarat a természetes ember képességeiből a megtért emberbe átszármazott volna és most
együtthatna az Isten kegyelmével. Azért nem helytelen, liogy
különösen Frank ezt a synergismust is elutasítja és a szent
írás értelmében hangsúlyozza, hogy az ó-embert a megtérés
ki nem irtotta, hanem csak az új ember javára uralmából
kiszorította. A megtért emberben az új ember mellett ott
van az ó-ember is és a keresztyén ember élete semmi egyéb,
mint e kettőnek folytonos küzdelme. Az ó-ember akarata most
is épúgy ellenáll a kegyelem hatásainak, mint a megtérés
előtt, tehát megvan az új akarat mellett is, úgy hogy a
megtérés nem a régi akaratot változtatta át új akarattá,
hanem a régi mellé újat teremtett., amelynek hivatása, hogy
a régit uralma alatt megtartsa. Azért használja Frank igazi
értelmében azt a kifejezést, amit mások csak képleges értelemben vesznek, s így akarja a keresztyén ember tapasztalatát megfelelő kifejezésre juttatni. Franknak ezen kettős
énről szóló felfogása talán nem egyeztethető össze az öntudat
egységével, bár ő igyekszik kimutatni, hogy tana nem sérti
azt, csakhogy bizonyos nehézségekkel küzködik. De bármikép
is álljon a dolog, annyi bizonyos, hogy tana tényleges
antisynergistikus jogos érdeket képvisel, valódi problémát
igyekszik megoldani és legalább megmutatja az irányt is,
amelyben a kérdés megoldását keresnünk kell. 3) Végül belopódzhatna a synergismus fejtegetéseinkbe olyan módon is,
ha a megtérés kezdeténél, a kegyelem kezdeményező hatása
alkalmával felvesszük az ember szabadságának közreműködését, hogy személyiségét fel ne áldozzuk. Ezen érdek mellett
különösen Müller Gy. szállt síkra. Világos, hogy ez esetben
egészen határozottan az einber termószotes akarata volna az,
amely a kegyelmet elfogadja. Hogy ezt elkerüljék, nemcsak
a positiv theológia hívei, hanem többen Ritschl iskolájából
is azt állították, hogy a kegyelmi eszközökkel jövő szt. lélek
első hatásai észrevétlenül és elkerülhetetlenül érik az embert.
Ezek az u. n. motus inevitabiles, ezek szabadítják fel az ú j
akaratot és állítják a választás elé. Szóval ezen a ponton a
synergismus távoltartása kedvóért igenis tagadnunk kell a
természetes ember akaratának szabadságát és állítanunk az
isteni hatások elkerülhetetlenségét. De evvel korántsem sértj ü k meg az ember személyi voltát, hanem csak egy tényt
konstatálunk, melyhez hasonló tényekkel, analógiákkal sokszor találkozhatunk az ember életében. Szóval midőn a kegyelem monergismusát teljesen biztosítottuk és az ember
felelősségét, valamint a keresztyén vallás erkölcsi voltát is
megőriztük, de a synergismust ezen utolsó ponton sem engedjük beférkőzni, avval az ember személyiségét és felelősségének alapját korántsem tagadjuk meg. Es így azt mondhatjuk,
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hogy fejtegetéseink sem a megváltottság sem a felelősség
tudatát nem sértik, hanem mindakettőt teljes érvényre emelik.
Felfogásunk szerint tehát a megváltottság és az egyéni
felelősség tudatának viszonya az újabb theologusok idevonatkozó fejtegetéseinek meghallgatása után következőleg alakul:
A megváltottság tudata az üdvre nézve érvényesül. Üdvünket
egyedül Isten kegyelmének köszönjük, ebben nekünk semmi
részünk nincsen. De nem üdvözülhetünk akaratunk ellenére
és elkárhozásunknak teljesen mi vagyunk az oka. Vagyis az
egyéni felelősség tudata az elkárhozásra nézve érvényesül és
ez nem ellenkezhet a megváltottság tudatával, azaz mindakét
tudat helyet foglalhat ugyanazon egy személy öntudatában,
mert Isten kegyelme az, mely az üdvöt adja és ami hitünk
az, amely elfogadja, illetőleg hitetlensógünk, amely elutasítja.
És hogy hitünk sem lehet ami érdemünk, mely a kegyelem
egyedüli dicsőségét csorbíthatná, abból következik, hogy az
Isten műve mi bennünk. Mindezt máskép úgy is kifejezhetjük,
hogy az Isten kegyelme a kegyelmi eszközök ú t j á n hozza
nekünk az üdvöt. Mi már ezeket is elutasíthatjuk ós akkor
felelősek vagyunk elkárhozásunkért. Ha nem utasítjuk el Isten
igéjét, a szent lélek hatást gyakorol ránk, de úgy hogy
részünkről hozzájárulás nem szükséges, amely a megváltottság tudatát csorbítaná. Ezen hatás felszabadítja akaratunkat.
Most újból választhatunk, azaz az igében kínált kegyelmet
elfogadhatjuk, új akaratunkkal az Isten mellé állhatunk. Ez
a hit, mely Isten műve β így üdvözülésünk esetén nem jelent
érdemet a mi részünkről, de mint az üdv feltétele megóvja
személyi voltunkat. Ha pedig Isten kegyelmét elutasítjuk,
megint csak magunk vagyunk elkárhozásunknak oka. Az új
szabadság megóvja tehát felelősségünket is. Szóval a megváltottság és az egyéni felelősség tudata igen szépen megfér
egymás mellett. A nevezett theológusok elmélete tehát alkalmas arra, hogy kérdésünkre a helyes feleletet megadja, problémánkat megoldja; azért mi is hozzácsatlakozunk.
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Μ. Aur. Cassiodorius Senator isagogikai gyűjteménye. Hadrianus : Εϊοαγωγν dg τάς Stíag γ^αφάς.
Ez volt a harmadik Cassiodor gyűjteményében. Címét ő
ugyan nem említi, (miként a többiét sem, Augustinus: De
Doctr. Christ, kivételével,) de maga a müvecske szerencsésen
ránk maradván, t u d j u k és fontosnak is t a r t j u k abból a szempontból, hogy tulajdonképen ez adta meg, bár maga e munka
más természetű, e bibliai tudománynak a nevét, mely ma is még
mindig isagoge, bevezetés, introductio, Einleitung stb., vagy az
εισαγωγική (sc. τέχνη) latinos alakjában : isagogika néven szerepel,
bár ez épen nem fejezi ki e tudomány mai irodalomtörténeti
charakterét. Hadrianus munkájára azonban ráillik ez az
általános cím, mert a biblia megértéséhez szükséges előismereteket tartalmaz, miként a vele egy corpusba gyűjtött többi
introductor műve is.
A szerzőről semmi bizonyosat sem tudunk. Minden adat
csak következtetés, hozzávetés az ő kis munkájából, vagy
más íróknak rá vonatkozó néhány utalásából. 1 ) Hadrianusnak (görögül Adrianosz) még a neve is bizonytalan. A Goesslingtől felkutatott kéziratok (összesen 8), valamint az előbbi
szövegkiadások*) Hadrianusnak nevezik. Cassiodor is így
említi. Ellenben egyes későbbi írók (Ciacconius, Turrianus)
a byzanci császári házból való Andronicus Comnen-nei
tévesztvén össze, Andronicus sive Hadrianus, Lollin latin
fordítása (1630.) és egyik használt codexe pedig Africanus
seu Adrianus néven nevezi. Hogy ez utóbbi alternativ olvasás
a két hasonló név egyszerű összetévesztésén alapszik-e, mint
') Ezeket teljesen kimerítette Goessling Frigyes Adrians Είπαγωγτ, tU
τιίί &elag γραφάς című gondos és részletes monographiájában, (Berlin, 1887.)
melyben bő irodalomtörténeti ismertetés után pontosan recenseált görög
szövegben és szabad német fordításban adja e kis művet, melynek becsét s
fontosságát túlozza ugyan, de épen e nagy lelkesedésből folyólag a szerzőre
és művére vonatkozólag minden összegyüjthetett adatot nagy szorgalommal
és sok ismétléssel összehordott. Az életrajzi részben túlnyomóan az δ adataira
támaszkodom.
') Hoeschel 1602-iki editio princepse Augsburgban s ennek lenyomatai
a Critici Sacri 8. tomusában, London, 1660. s a Migne Patrologiája 93. tomusában. (1860.)
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Goessling véli, 1 ) vagy esetlege teljesen homályos eredetű ember
afrikai származására való emlékezést őriz, nem lehet határozottan eldönteni. Görög nyelve mindenesetre keletre utal, (az
5. században vagyunk Kr. u.!) az antiochiai exegetikai iskolához
és ennek nagy híveihez (Chrysostomus, Mops. Theodorus,
Theodoretus stb.) való szellemi viszonya, sőt tőlük való
egyenes függése is természetesebbnek tételezi fel szír, mint
afrikai eredetét, mely utóbbi esetében is föl kell tennünk,
hogy korán keletre, Antiochia környékére került. Mert műve,
mely származására nézve semmi adatot sem tartalmaz, határozottan ez irány szószólójának mutatja. Foglalkozására, sőt
a nevezett nagyokkal való viszonyából még korára is vonhatunk következtetést, főként ha ezt más adatok is erősítik.
Így Goessling egészen elfogadhatólag kombinálja sz. Nílusnak, (f 450 táján) Chrysostomus tanítványának egy Adrián
nevű emberhez írt három levelével,-) melyek elseje szerzetesnek, másodika presbyternek, harmadika csupán nevén
nevezi őt, kit elhagyatott és aggódó állapotában mindháromban vigasztal a levélíró. Ez a három bízvást lehet egyugyanazon személy, és pedig a mi irónk, kinek papi minőségével
természetesen összeülik e munka tárgya s kinek ez adat
nemcsak foglalkozására dérit fényt, hanem korára is. Ez a
dátum (az 5. sz. első fele) körülbelül megfelel a Cassiodorius
sorrendjének is, (Tyconius, Augustinus, Hadrianus, Eucherius,
Junilius Africanus) melyről feltehető s Hadriánt kivéve a
többinél határozottan igazolható is a chronologiai egymásutániság. Ebbe most Hadrian is szépen beleilleszkedik, kinek
halálát Goessling ez alapon hozzávetőleg 440-re teszi.
A mű tartalma és bírálata. Az író mindjárt első mondatában körvonalazza tárgyát, melyről beszólni a k a r : του
Έβραι·/.ον χαραχτήρος Ιδιωμάτων εστίν είδη τρία, ών το μεν επί της
διανοίας ε'ιίροι τις αν, το δέ επί τις λέξεως, το δέ ein της σνν&έβεως.
Α héber kifejezésmódokról szól, melyeknek három faja van,
u. m. σχήματα διανοίας = figuráé sententiarum, gondolatalakzatok, σχήματα λέξεως = figuráé verborum, szóalakzatok,
melyeket minden stilisztika, régi és új, így ismer, végül το
επί τής σννϋ-έσεως (sc. είδος Ιδιωμάτων) a synthesisben, az összefűzósben, különösen a mondatszerkesztésben nyilvánuló sajátosság, röviden összetételi alakzatok, melyek ily néven nem
szoktak szerepelni a stilisztikákban.
Ezzel a mű tagozata meg van adva s tartalma is kör') Az uncialis írásban Α/ίΡΙΑΝΟΣ helyett ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ.
*) Migne: Patrologia Graeca 79. k. II. könyv 60. levél: Άδριατψ uora/M
felirattal. Bibliai példák felhozása után ezt mondja: άνέγνω; πάντα. A III.
könyv 118. levele Άδοιανψ ποιαβυτέριρ, 266. levele pedig csak Αάριανφ f e l irattal van ellátva.
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vonalazva, de az egyes részek mégis meglepetést tartogatnak
számunkra.
Mindjárt az I. rész a gondolatalakzatok helyett az ótestamentumnak azokkal az anthropomorphistikus és anthropopathetikus képeivel foglalkozik, melyekkel Isten tulajdonságait s működését szemléltetni szokta. Ezek az emberi
tagokról, érzékletekről, lelki, testi mozdulatokról ós élményekből, kedélyhangulatokból, egyéb közönséges viszonylatokból, méltóságokról, foglalatosságokból, helyviszonyokból,
ruházkodásról, az erkölcsi magatartásról és annak gestusairól
s általában az ember egész mivoltából vétettek. Ezeket a
részletes elmondás ós példákkal való illusztrálás után még
külön is megmagyarázza (példákkal is) a hozzájuk kapcsolt
Έπίλνοις-ben. Ezáltal e részben kettős tárgyalás folyik végig.
Az ezzel járó sok ismétlés unalmasan szétfolyóvá teszi az
előadást.
Megfejtése szerint a szem, a látás Isten tudását, (34. zs.
16. 66. zs. 7.) a fül, a hallás megengesztelődósét, a száj, a
nyelv akaratkijelentósét, (119. zs. 72. Ézs. 45, 23 ) a z a r c
(az emberi után) azt a hangulatot jelöli, melylyel Isten az
emberek cselekedeteit fogadja. (34. zs. 17.) A kéz energiájának
hatályosságát, (144. zs. 7.) a láb, a lépés a rászorulók
segélyére való hajlását jelenti. (18. zs. 10) Isten eledele a
mi közreműködésünk abban, a mit Isten akar. (50. zs. 13.
Ján. 4, 32 . 34.) Isten akaratának a bűnnel való ellenkezését
haragnak nevezi a szentírás, (79. zs. 6.) Isten elhatározását,
hogy az övéit segíti, ellenségeit megbünteti, felállásnak, felkelésnek, (44. zs. 2 / ) - az övéi hajlandóságának tettre való
felhívását pedig megkisértésnek. (Gen. 22, ,.) A megszokott
isteni segedelem elhalasztása elfeledkezés, (44. zs. 25.) az
ellenségei fölötti bosszú ós övéi védelmének halogatása kósedelmezós, alvás, szunnyadás. (44. zs. 24. 78. zs. 65. 121. zs. 4.)
Az övéinek megfenyitése fölgerjedés. Jeruzsálemnek és
Samariának Istenhez való viszonyát Isten eljegyzésére viszi
vissza, (Hós. 2, 19.) mert a városokat, melyeket metonymice lakóik helyett említ, metaphorice nőknek tartja. Ε
viszonyból folyik, hogy a bálványokhoz pártolás házasságtörés, melyért válólevél jár. (Jer. 3, 8 .) — Isten atyaneve s Izráel
elsőszülött-neve szintén ezt a belső viszonyt jelöli. Isten
hatalmát és Ítéletét ülésnek és trónnak nevezi a szentírás,
szintén az emberi viszonyok után. (9. zs. 5.) Az emberi
foglalkozásokkal szemlélteti működését is, (104. zs. 3.
Ézs. 49, 1G . Ezek. 12, 13. stb.) egyéb teremtmények teremtése
parancsszavával, az emberé saját cselekvése által történt.
Isten segítése a győzelemre közelségnek, fölemelésnek,
(34. zs. 19. 145. zs. 18.) e segítés elhalasztása távolságnak,
segítségül való megjelenési módja ruházatnak, (93. zs. 1.
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104. zs. 2.) az imádság meg nem hallgatása elvetésnek mondatik. (88. zs. 15.) Az isteni kegyelem halasztása kezeinek
elfordításával jelöltetik. (74. zs. 11.) — Isten lelkéről és testéről
szól, mikor nem az ő testalkatáról, vagy tevékenységéről,
hanem ő róla magáról akar sajátlagosabban szólni. (41. zs.
5 16. zs. 9.)1) Szóval mikor από ολον τον ζώου veszi a képet,
s Isten helyett egyszer testét m o n d j a : σάρξ μον εξ αυτών2)
(Hós. 9, 12 .) máskor lelkét. (Ézs. 1, , 4 .) (Lásd az első tárgyalás
végén!)
Ezek a nevezetesebb felhozott, megmagyarázott s az
ótestamentumból vett idézetekkel támogatott kifejezések,
melyek, mivel az anthropoinorphismus ós anthropopathismus
már magában, lényege szerint a metaphora egyik esete,
melyben az ember tulajdonságai vitetnek át Istenre, — a tropusok ós nem a figurák közé tartoznak és így a gondolatalakzatok kategóriájából mindenestől fogva kiutasítandók. Helyök
a harmadik részben volna. Igazi gondolatalakzat e részben
egy sincs. A szónoki kérdés és felelet, (interrogatio et responsio,) felkiáltás, (exclamatio,) megszólítás, (apostrophe,)
könyörgés, (obsecratio), félbeszakítás, (intermissio), kijavítás,
(correctio,) kételkedés, (dubitatío,) elmellőzés, (praeteritio,)
megengedés, (concessio,) látomás, (visio,) megelőzés, (anteoccupatio, praesumptio,) beszóltetés, (dialógus,) felfüggesztés,
(sustentatio,) ellentét, (antithesis,) látszólagos képtelenség
(paradoxon) stb., melyek a legközönségesebb s a class. rhetorikában jól ismert gondolatalakzatok, e részben teljesen
hiányoznak. Sőt nemcsak e részben, hanem a következőkben
is csak egyiket másikat találjuk meg elszórtan, tehát nem a
maga helyén. Szóval az I. rész kategóriája, mivel tartalmát
máshová utaltuk s helyébe nem tudunk a mű anyagából kellő
pótlékot tenni, üresen marad.
— Egyébként magukat a bibliai képeket túlnyomóan
helyesen értelmezi s elfogulatlansága még tévedéseiben is
nyilvánvaló.
II. A szóalakzatokkónt felhozott példák közül ezek a
nevezetesebbek:
A dolog megtevése, vagy élvezése helyett néha hall,
vagy lát, vagy megismer igét használ a szentírás. Pl. hallass
(e helyett: szerezz) örömöt stb. (51. zs. 10.) Lát, megismer:
élvez helyett. (106. zs. 5. 16. zs. II.) 3 ) Taníts meg e. h.:
mutasd meg, bizonyítsd be. (25. zs. 5.) Szólt e. h.: kijelentette
magát (Isten). (60. zs. 8.) — Tehát a cselekvés helyett hatását
') Ε példákban azonban nem Isten lelkéről vagy testéről van szó,
hanem a zsoltároséról. Hogy e példák később toldattak-e be a műbe, mint
Goessling véli, vagy eredetiek, nem lehet eldönteni.
2
) Ez csak a LXX-ban van meg, az eredetiben nincs.
3
) Ε példa értelmezése hamis.
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fejezi ki, vagy viszont. Egyszer
a változhatatlan helyett.
(62. zs. 12. 89. zs. 36.) — Synekdoche. — Κατ ανταπόχρισιν
az egész nép véleményét kifejező felhívás és erre adott felelet
van szerinte a 118. zs. 25. 26.-ban.1) — Ha ilyeneket nem is,
legalább ismétlési alakzatokat csakugyan találunk benne. —
Az ε/.εΐ nemcsak helyro, hanem cselekvésre is vonatkozik.
(36. zs. 13. 50. zs. 23. a LXX szerint.) — De ez nem szóalakzat, hanem a helyviszony átvitele.
A szeret igét gyakran használja Istenről fokozásként,
(κατ5 επίταση') pl. 33. zs. 5. 37, 28: szereti az igazságot és az
ítéletet. De ebben sincs szóalakzat, hanem metaphora. — Néha
a parabolákat metaphorikusan beszéli el, hogy nagyobb nyomatékot adjon nekik. Pl. kezdet helyett napkeletet mond,
(68. zs. 34.) a hatalmasok helyett bikák csordáját. (68. zs. 31.)
— Hogy ezek parabola létükre, még hozzá metaphorikusan
elbeszélve, miként tartoznak mégis a szóalakzatok közé,
Hadrián nem mondja meg. — A ώς adverbiumot kétféleképen,
u. m. hasonlítólag ( = mint) (83. zs. 14.) és orősítőleg ( = nagyon)
(73. zs. 1. 126. zs. 1. Ján. 1, 14.)2) használja a szentírás.
— Ε két esettel persze a ώς jelentése még nincs
kimerítve.
Gyakran elrejtésnek mondja az Isten oltalma alatt való
megőrzést, (31. zs. 21. 27. zs 5. stb.) a miben magát a cselekvést jelöli meg eredménye helyett. A kéz megmosása azt
akarja jelezni, hogy valaki (mint Pilatus) egy cselekményben
semmi részt sem akar venni. (26. zs. 6. 58. zs. II.) 3 ) — Ez
is metaphora.
Parabolákat ώς nélkül is mond a szentírás, pl. Juda
oroszlánkölyök, (Gen. 49, 9 .) Dán kígyó legyen az úton, (Gen.
49, 17.) Isai törzséből vesszőszál nő. (Ézs. 11, v ) stb. Ε
tiszta metaphorákhoz nem is szükséges.
Néha egy tagról jelöli a cselekvést, pl. η ανομία της πτέρνης
μου (αντί της πράξεως μου.) (49. zs. 6.)4) — Gáncsot vetett sarkával nekem: επτέρνισέ με e helyett: rászedett, εφραδιοΰργησε.0)
Gen. 27, 36 . — Ugyanígy van a nyelv a beszéd, (Gen. 11, 7.)
sőt a habzsolás helyett. (68. zs. 24.) Mindez a metonymia
esete s igy nem ide való.
A cselekvésmód helyett sokszor útat (Wog = derek)
') Ε helynek ily kettéválasztása indokolatlan.
') Ez utóbhi két Iocusban a valóságban nem erősítőleg, h a n e m hasonlítólag használtatik.
3
) Ez utóbbi, rosszul értett h e l y idézésében a χιΐηας tévesen van (a
L X X után) a πίδας helyett.
4
) Itt azonban az eredeti szöveg nem sarkat, n e m cselekedetet, n e m
is cselt, hanem cselvetó't ért.
5
) Helyes magyarázat. A πτιονίζω u. i. a zsidó ákab átírása, miként a
πτέρνα az akébnek. A zsidó ige pedig az eredetiben ez átvitt értelemben áll.
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mond a szentírás. Pl. 119. zs. 1. Csel. 9, 2. 22, 4 . 24, l 4 . —
Metapliora, nem pedig alakzat.
Gyakran szándékul tünteti fel azt, a mi tulajdonkőpen
nem szándék, (csak eredmény,) pl. 68. zs. 24. Gal. 5, 17 . Róm.
3, l 9 . 5, 20· 9. 17 -ben. Az esküt a biztos dolog helyett említi.
(89. zs. 4. 131. zs. 11.) A beszédek néha csak a lelkiállapot
ábrázolására valók. (64. zs. 6. 14. zs. 1. 83. zs. 5. stb.)
Büntetés helyett néha bajt, gonoszságot említ, (78. zs.
49. Ézs. 45, 7 . 26, 15 . Gen. 16, 6. Mik. 1, 12. 94. zs. 5. Jóel
2, l s . Ám. 3, 6 . Máté 6, 34.) néha kelyhet, (11. zs. 6. Ézs. 51, 2 2 .
Ezék. 23, 32·) néha „metaphorikusan" tűz, kard, nyíl képében
szemlélteti Isten büntetését. (Ezék. 30, 8 . 14. 1G. 45. zs. 6.) — A
néha hibásan felfogott példák mindegyikében metonymia van.
A 7-es szám egyrészt a bőséget, másrészt a teljes
számot fejezi ki. Pl. naponként hétszer, (azaz sokszor.) 119.
zs. 164. Fizess meg hétszeresen. (79. zs. 12.) A bölcseség
házának 7 oszlopa (Póld. 9, ,.) a teljességet jelöli. — Ez, mint
Synekdoche, szintén nem e fejezetbe való.
Istenről néha mintegy személycserével beszél, pl. Igazságod, mint Isten hegyei. (36. zs. 7.) Isten . . . Isten képére
teremte őt. (Gen. 1, 27 ·)
Néha a gyorsaságot ηρωί (korán reggel) időhatározó
fejezi ki. (Zof. 3 , 5 . 46. zs. 6: megsegíti Isten őt korán reggel
= hamar.) — Metaphora.
Öröm és élet helyett világosságot, bánat és halál helyett
sötétséget mond gyakran a szentírás, mert az örvendőké és
élőké a világosság, a gyászolóké és halottaké a sötétség.
(18. zs. 29. 97. zs. 11. Ézs. 60, t .) — Metonymia, de metaphora
is lehet.
Azt, hogy Isten megengedi az embereknél levő rossz
lételét, jóllehet megakadályozhatná, gyakran egyenesen úgy
fejezi ki, mintha Isten maga tenne azt. (141. zs. 4. Ézs. 63, l7 .
Ex. 14, 4. Róm. 1, 28. stb.) — Ez szerintem nem figura, trópus sem, hanem felfogásbeli, tehát tartalmi különbség az
írás és magyarázója theologiai felfogása közt.
A σα'ρ^-nak négy jelentését állapítja meg és pedig
helyesen : természeti test, (79. zs. 2.) a rosszaság, (Gen. 6, 3.)
a halandóság, (78. zs. 39. Ézs 40, 6.· stb.) a rokonság értelmében. (Róm. 11, 14.) — Ezek is a metonymia esetei.
Az ember fia ember helyett van, (8. zs. 5. Ezék. 2, 6·)
mint oroszlánkölyök oroszlán helyett, (Náh. 2, n .) bárány juh
helyett. (Ézs. 53, 7 .) — Periphrasis, illetőleg S y n e k d o c h e .
A πνεϋμα-t ( = ruab) következő jelentésekben találja a
bibliában: Isten szándéka (Ézs. 30, r ) és emberi szándék,
(7ΐροαίρισις,) (51. zs. 12. 78. zs. 8. Hós. 4, l2 . Num. 14, S4.
Csel. 20, 22. Máté 5, 3.) charisma, (51. zs. 14. Ézs. 11, 2 . 2. Kir.
2, 9 . 1. Thess. 5, l0 .) angyal, (Ezek. 2, 2.) lélek, (146. zs. 4.)
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hang, (33. zs. 6. 1. Kor. 14, 15.) szél. (48. zs. 8. Ex. 15, 10 .
Ezék. 37, 9 .) — Ez épen nem kimerítőleg s nem természetes
sorrendben 1 ) felsorolt s nem is mindig helyesen értelmezett
jelentések egy része egészen természetes, más része átvitt
értelmű s ekkor a tropusok közé tartozik. De phraseologiai
szempontból az előbbi kettővel s az alább következő ««aív-nal
együtt figyelemre méltó.
A εως kötőszó gyakran nem időre, hanem ugyanazon
cselekvésre vonatkozik, melyről előbb volt szó, melynek nem
csak egy bizonyos időre szorított tartalmát, hanem folytatódó
fenmaradását a k a r j a jelölni. Pl. Szárnyaid árnyékában lesz
reménységem, %ως ου παρέλΰΐ] ή ανομία. 57. zs. 2. De azután
sem akar az Istenbe vetett reménynyel felhagyni. (110. zs. 1. stb.)
Ε helyes észrevétel után következik egy merőben
furcsa. Az εναλλαγή των χρόνων gyakoriságát vitatja Hadrián, és pedig a görög szöveg (LXX.) alapján. Ez aztán meg
is bosszulja magát. A dolog tulajdonkópen úgy áll, hogy
a görög szövegben tényleg megvan az időknek ez az összezavarása, a mit Hadrián az összefüggésből észrevesz, de,
mert azt hiszi, hogy a görög fordítás tökéletesen megfelel az eredetinek, (meggyőződni a nyelv nemtudása miatt
nem tudott,)^ nem habozik ezt a hibát héber sajátságnak
minősíteni. Állítsuk a felhozott igealakok mellé az eredetieket,
nyomban kiderül az igazság. Jövő idő van, mondja, múlt
helyett a 6. zs. 7.-ben: λονσω ελοιοα helyett, (eredetiben ""B's
hiphil imperf. = áztatom;) a 66. zs. 6.-ban: όιελενσονται
όιί,λ&ον helyett, (eredetiben:
hiphil imperfectum =
átmentek.) — Mult van jövő helyett az 55. zs. 17-ben:
είσήχονσε είααλοΰσεται helyett (eredetiben
hiphil imperf.
- - meg fog .szabadítani engem.) Exod. 15, l5 .-ben εοπευοαν
(eredetiben
niphal perf. = megrémültek.) Jövő van
jelen

helyett

az 56. zs. 7.-ben : ηαροΐΜβουαι ν.αί ν.αιαν.ρύιρουσιν

— ηαροιν.οϊσι stb. helyett. (Eredetiben:
kai imperf. =
összegyűlnek,
k"tib, hiphil imperf. = leselkednek, vagy
k e ri, kai imperf. =
elrejtőznek) 94. zs. 4.-ben:
ψΟίγξονται ν.αί λαλήοοισιν (eredetiben: W?! hiphil imperf. =
piszkolódnak, ^ T , piel imperf. = és szólnak.)
íme a héberből előállnak a megfelelő idők, legtöbbször
úgy, a mint Hadrián sejti. A tévedés a LXX-ban van. 2 )
*) A mennyiben a szó alapjelentését (szél, lehelet) legutoljára említi.
) Ennek a magyarázata ez: A héber perfectum nem tempust jelöl,
h a n e m a cselekvés bevégzettségét, akár tényleges az, akár csak képzelt (a
jelenben v. jövőben). Az imperfectum pedig a bevégzetlen, tehát folyó, v a g y
beálló cselekvést, akár a múltban is. (Szóval megfelelnek a görög hármas
actiónak, melyen belül mindegyikben megvan a 3 idő.) Az időt e körön belül
az összefüggés határozza meg. Csupán egy idővel azonosítani e szélesebb
kategóriákat, főként indogermán i d ő v e l (pl. a perfectumot leggyakrabban
múlttal, az imperfectumot jövővel) a jelentés egyoldalú megszorítása volna.
a
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Az άίών ( = a zsidó olam) szót egészen helyesen hármas
értelemben találja a bibliában: az egyes ember életkorára,
(21. zs. 5. 30. zs. 13. Ján. 13, 8 . 1. Kor. 8, , 3 . stb.) általában
bizonyos időtartamra, (49. zs. 20. 78. zs. 66. Mik. 4, 7 . stb.)
végül az örökkévalóságra vonatkozóan. (9. zs. 8. 45. zs. 7.
119. zs. 89. stb.)
Végig tekintve e szakaszon, ismét sok olyan dolgot
találunk benne, a mit a cím nem igórt. Ellenben az u. n. szóalakzatokat, amint már az antik rhetorika ismétlés, kihagyás
és ellentót, helyesebbon: ellenkező elhelyezés alakzataiként
(figuráé repetitionis, detractionis, oppositionis) ismerte ós
különböztette meg, épen nem találhatjuk. De nem iá ezeket
kell itt keresni, hanem csak a speciálisabb értelemben vett
szóalakzatokat, nyelvtani és phraseologiai sajátságokat,
melyeket alább grammatikai figurákként is fogunk megismerni. Ilyeneket pedig még viszonylag elég bőven találtunk s a 3-ik részben is fogunk találni.
III. részül a héber idiómáknak harmadik faját, a synthesisre vonatkozót (τό éni της συνέσεως) igórte a bevezetésben. Definitióját ennek sem adja, sőt minden bevezető szó
nélkül egyszerűen így kezdi: "Ιδια τοΐ μακαρίου Javϊδ εΐη αν
ταντα, mintha eddig is nem túlnyomóan a zsoltárokkal foglalkozott volna.
Pedig e részben inkább volna szükség egy kis tájékoztatásra, épen a cím szokatlansága miatt, mint az előzőkben,
hol a cím mindjárt eligazít. De azért a class. rhetorikából
mégis sejtjük, miről van itt szó. A figurák egy osztályáról, 1 )
Ebbe a hibába gyakran beleestek az idegennyelvű fordítók, a LXX-esek is,
a görögül írt szir exegetdk (Mops. Theodor és társai) is, sőt még maguk a
zsidók is. Aztán csodálkoztak s az eredetit vádolták az idők e felcserélése miatt.
' ) P. Rutilius Lupus (Kr. e. 30 körül, De figuris sententiarum et elocutionis I. II. k.) és M. í'abius Quintilianus
(1. sz. Kr. u.) a figurákat szintén
két főosztályra osztja, u. m. αχ. διανοίας (mentis, sensus, sententiarumi és
αχ. Ιέξιως (verborum, dictionis, elocutionis, sermonis, orationis.) De inst.
oratoria IX. 1. — De az utóbbinak két alfaját különbözteti meg: alterum
loquendi rationem vocant, alterum quod ad collocationem maximé exquisitum
est. Quorum tametsi utrumque convenit orationi, tamen possis illud grammaticum, hoc rhetoricum magis dicere. (IX. 3.) A grammatikai figurák tehát a
nyelvtani és phraseologiai sajátságokat foglalják magukban s ezért specialis
értelemben αχ!;υαια λίξιως (figuráé locutionis), mig a rhetorikai figurák a
művészi szófűzést biztosítják s ezért αχψιατα αυνΆέαίως (figuráé constructionis)
Innen érthető meg, hogy C. Curius
l·ortunatianus
(400 körül Kr. u.) Artis
rhetoricae libri III. c. művecskéjében (III.-ik könyv, Rhetores Pithoei, Paris,
1599. 73. lapon) a αχ. διανοίας mellé a szóalakzatok e két alfaját önálló két
osztályként rendeli s különbségüket így határozza m e g : Quod λίξαο; (ez felel
meg a grammatikai alosztálynak) in singulis verbis^fiunt, λόγου vero (ez a
rhetorikainak) in elocutionis compositione. Ez a lényeg Hadrian felosztásában
is, melyet hogy még jobban kifejezzen, azért vette bele a λύγος helyett a
synthesis szót is. Ε hármas felosztás akkor, legalább egvidőre, kétségen kivül
divatba jöhetett.
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mely az antik rhetorikusoknál egyszer a szóalakzatok egyik
alosztályaként jelenik meg, máskor σχήματα λόγου cím alatt a
figurák 3-ik osztályává önállósul és rhetorikai alakzatokat
foglal magában. Némi csekély részben ilyen a Hadrián 3-ik
osztályának anyaga is, de a túlnyomó rész a tropusokra
esik, záradékul pedig egy kis bibliaismertetés (herm. szabályokkal) foglal helyet benne. Ilyen kevert az anyaga, azonban nevét mégis csak a szavak constructiojára vonatkozó
figuráktól kapta.
A zsoltárokban található kifejezósbeli sajátságok közül
példákkal illustrálja a következőket: Ellipsis van pl. az
1. zs. 4.-ben: hanem, mint a polyva, melyet a szél szótszór
stb., — kimaradt: olyan lesz. A 27. zs. 6.-ban: énekelek és
dicséretet mondok az Úrnak, — kimaradt: mondván stb.
Tautologie
pl. az 51. zs. 7.-ben, hármas ismétléssel pl. a
80. zs. 15.-ben: έπίβλεψον
γ.αί ΐδε κ α ι επίσχεψαι.
Antistrophát
(inversio, fordított szórend) azonban nem sikerült neki e
példában bizonyítani: έν τοΊς περιλοίποις
σον
ετοιμάσεις
το
πρόσωπον
αιτών,
θ. h. έν τοϊς περιλοίποις
αυτών κ τ λ .
Hyperbaton
és hyperthesis
(szabad szórend és áttétel) van a 32. zs. 3. 4.
és 45. zs. 6.-ban, epitasis (fokozás) pl. a 40. zs. 1.-ben: várva
vártam az Urat stb.
Ezek kivétel nélkül rendes szóalakzatok, definitio nélkül
adva. De nyomban következik néhány másfajta megjegyzés,
ismét példákkal illusztrálva, arra nézve, hogy a zsoltárokban, sőt az egész szentírásban gyakran feleslegesen is használtatnak az ιδον, πλψ,
γάρ, γέ kötőszók, συν praep., mely
helyett néha viszont έν van. Ε sajátságok, melyekhez hasonlót
föntebb is többször találtunk, nagyon passolnak, nem ugyan
a synthesis cím alá, de a föntebb ismertetett
grammatikai
figurákhoz.
Miután konstatálja, hogy mindezek tudása nagyon elősegíti a szentírás megértését, áttér a tropusok tárgyalására,
melyeket egyenként meghatároz röviden és példákkal világosit.
22 trópust ismertet, a mi elég nagy szám volna, ha
mind trópus volna, nem mintha kimerítené a class. rhetorikusok előtt ismert tropusok mennyiségét, hanem tekintve
azt, hogy az előző részekben is ezek szorították ki a figurákat.
A metaphora egy dolog tulajdonságainak átvitele a
másikra, pl. úgy ránk, mint Istenre. Pl. 23. zs. 1.: Az Úr az
én pásztorom stb. Parabola, (meghatározás nélkül) pl. 102.
zs. 8. Jézus parabolái nem jutnak eszébe. Synkrisis ( = összehasonlítás) a jelen dolognak, bizonyos hasonlóság alapján, a
mult valamely esetéhez való hasonlítása. Pl. 1. Kor. 10, j_ 4 .
Synekdoche, melyben a rész az egész helyett van. (23.
zs. 3. 16. zs. 9. stb.) Lelkemet megnyugtatja, azaz engem.
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Hypodeigma, (példa) mely példában utal a tennivalókra, mint
Ézs. 1, 3 . Jer. 8, 7 .
Metonymiában a tartalmazó van a tartalom, a lakóhely
a lakósok helyett megnevezve. Ezék. 23, 32 . Mát. 23, 3 7 .
Antiphrasis (ellenmondó elnevezés), mely a dolgot ellentéte által világosítja meg. 2. Sám. 6, 20 . Bezzeg dicső vala a
király stb. Periphrasis rövid kifejezés helyett részletes körülírás. pl. 87. zs. 4.
Anakephalaiosis, vagy epanalepsis (tartalmi összefoglalás
v. ismétlés,) mely inkább gondolatalakzat pl. Gen. 2, 4 . Apochresis (rosszulhasználás), mely abban áll, hogy egyes dolgoknak nevet más dolgokra rosszul használja. (17. zs. 8. 44. zs.
6. 104. zs. 3.)
Prosopopoiia (személyesítés, personificatio) élettelen
dolgok vagy abstract fogalmak megszemélyesítése. 24. zs. 7.
19. zs. 2. 85. zs. 11. Péld. 8, 30 . Ezt is sorozzák, bár helytelenül, a gondolatalakzatok közé is.
Schematismus, melyben ugyanazokat a gondolatokat bizonyos dolgok előadásához képben is hozzáadja, pl. 45. zs. 10.
Ezék. 16, 7 . Megjegyzi, hogy ez utóbbi képben katachresis
van, mikor a hegyeket emlőknek, a föld termékenységét pedig
hajnak nevezi.
Allegória áll elő, mondja, ha a végtelen néptömeget
folyton víznek s beözönlését özönvíznek mondja, pl. 1. zs. 3.
Gal. 4 , 2 4 . Ez a meghatározás, az illustrálással együtt nagyon
szegényes és homályos.
Hyperbola, melyet helyesen definiál, mint a rendesnél
túlzottabb, erősebb kifejezést. Ezt különben a gondolatalakzatok közé is szokták számítani. Pl. 107. zs. 26. 114. zs. 4.
Mt. 19, ?4 . stb.
Epitothasmus (kicsúfolás) pl. Mt. 26, G8. stb.
Irónia a hitványságot dicsérő gúny, pl. 50. zs. 5. Hos. 10,
Sarkasmos, melyben ínég nagyobb hitványságot dicsér,
pl. 1. Sám. 24, 15. Ε három utóbbit szintén szokták gondolatalakzatnak is venni.
Aenigma, összhang nélkül (άανμφώνως) előadott (tulajdonkép homályos) elbeszélés. Jóel 3, 13 . Luk. 3, 9 . Ézs. 1, 22.
Apeile (fenyegetés), pl. Mt. 3, 7 _ 8 . 22, ]3 .
Apophasis, példák nélkül, homályosan körülírva. 1 )
Aposiopesis, (elhallgatás) melyben valamit elhallgatunk,
pl. Jóel 3 , 1 7 végén: ha a törvényt nein szegik meg, Ján. 3 , 5 ben: a vértől való újjászületést. — Ez a trópus egyébként
a gondolatalakzatok közé is szokott számíttatni.
') Ezt Quintilianus a gondolatalakzatok közt az irónia egy fajának
veszi. (IX. 2.) Julius Rufinianus
pedig (300 táján élt) így határozza meg:
v e n u s t u m Schema, ubi quasi alio interrogante nobis ipsis respondemus et
rationem reddimus. (De figuris sent. et e l o c )
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Parainesis, (intés) tulajdonképen az egész szentírás. Ez
nem trópus, sem figura.
Ezek a felemlítet tropusok, 1 ) sokszor per tautologiam et
exemplum és hézagosan, de azért nem rosszul definiálva.
Van köztük néhány ritka és jelentéktelen. Néhány viszont
ma csak figurának vétetik, de bőven kiegészíti ezek hiányát
az I.—II. részben említett sok trópus, mely ide volna logikusan helyezendő. Ε szerint e kis műnek tulajdonképen nincs
pontosan keresztülvitt rendszere, mert a mely kategóriákat
felállít, azokat részint betöltetlenül hagyja, részint túllépi.
A saját maga által felállított kereteket töri össze s a
bennük levő, egyébként értékes anyagot úgy összezavarja,
annyira nem a maga helyére osztja el, hogy kénytelenek
vagyunk konstatálni, hogy a szerző maga sem tud tropusok ős
') Hogy a tropusok tárgyalása organikus része e a műnek, vagy csak
függeléke, vagy esetleg későbbi toldás, nehéz eldönteni. A bevezetésben levő
dispositio a tropusokra n e m terjed ki, ha csak fel nem teszszük, hogy ezeket
is a figurák közé sorozza. Ez ellen szól azonban az a határozott kitétel,
melylyel a tropusokra tér át: Eioi őt xai τρόποι χιλ. Igaz, hogy ezeket is
aztán figurákkal keveri, de elméleti különbözőségüket ismeri. Maga a szerző
is, esetleg más is (hiszen iskolai könyv volt!) hozzáadhatta a figurákhoz, a
teljesség kedvéért a tropusokat, mint a m e l y e k a programmtól, ha nincsenek
is benne, messze se esnek, annyival inkább, mert a 3. rész ezek nélkül, ha
csak ki n e m esett belőle valami, nagyon sovány, továbbá mert annyi közük
ezeknek is van az előadás compositiójához, mint ama figuráknak.
Különben e tekintetben még a class. rhretorikusnál is bizonyos zavar
észlelhető. Pontos meghatározását és megkülönböztetését adják a tropusoknak
és figuráknak. Pl. Quintilianus
többfélekép formulázza: Tropus est verbi vei
sermonis a propria significatione in aliam cum virtute mutatio. (VIII. 6.)
Vagy: Est igitur trópus sermo a naturali et principali significatione translatus ad aliam ornandae orationis gratia etc. — Figura (sicut nomine ipso
patet) est conformatio quaedam orationis, remota a communi et primum se
offerente ratione. Vagy: figura est arte aliqua novata forma dicendi. Vagy:
Schema . . . a simplici atque in promptu posito dicendi modo poötice vei
oratorie mutatum. (IX. 1.) — Hasonlóképen Beda: (De tropis sacrae scripturae) Tropus est dictio translata a propria significatione ad non propriam
similitudinem, ornatus necessitatisve causa. — És mégis a gyakorlatban,
mint Quint, maga bevallja, a tropusokat figuráknak s a figurákat tropusoknak
veszik, mert sokszor igen keskeny határ választja el őket. Ilyen pl. az
irónia, periphrasis, hyperbaton, onomatopoiia, epitheton stb. — De ez,
vigasztalja magát Quint., nem változtat lényegükön, miként az emberekén
sem, ha más-más nevet kapnak.
Ugyanígy megkülönböztetik a figurákat is egymásközt, pl.
Aquila
Romamis
(250 körül Kr. u., De figoris sent. et eloc.) és Fortunatian-us kiemelik, hogy a gondolatalakzat a szavak rendjének változása mellett is
megmarad, mig a szóalakzat nem. A gyakorlatban pedig ezek is összefolynak, és pedig nem csak az egy, h a n e m a különböző osztályúak is. A
nagy s gyakran hajszálfinomságig menő széttagolás az oka, melyet sokkal
összébb lehetne s kellene vonni. Mikor 30—40 trópust s ugyanennyi, sőt még
sokkal több figurát (2 — 3 osztályban) kellett névben és lényegben megkülönböztetni, pedig, mint Julius Rufinianus
bevallja, némely grammatikai figurát
meg sem lehet nevezni, vagy határozni, csak példában észrevétetni, akkor
nem csoda, ha összetévesztették őket, v a g y öntudatosan másképen minősítették.
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figurák közt biztos különbséget tenni. Ez különben általános
tünet volt akkor, mikor a tropusok és figurák számát úgy
megszaporították a hajszálfinomságú distinctiók által, hogy
egymástól megkülönböztetni nagyon nehéz volt őket· Hadriánnál a figurák szenvednek — s hiába fogja rá két fejezeten
át csaknem minden kifejezésmódra, hogy figura, — valósággal majdnem eltűnnek e zavarban.
A III. rósz végén húzódik meg s így még csak most
kerül sorra a mű legértékesebb s az Εισαγωγή címnek is leginkább megfelelő részlete, a kis bibliaismertetés, hermeneutikai szabályokkal, 1 ) melynek gondolatmenete ez:
A szentírásban két műfaj van: prófétai és históriai.
Mindegyik három, u. m. mult, jelen ós jövő időből áll elő.
Múltból való póldáúl Mózes teremtéstörténete, jelenből Elizeusnak Géházival való esete, (2. Kir. 5, 20 . s köv.) jövőből a próféták jövendölése a zsidókra, vagy a Krisztus eljövetelére
nézve, mely beszédekben, (Jor. 31, 38.) látomásokban (Ezék.
3, 22· 1· Thess. 4, 16 . Dán. 7, 9 . l3 .) és cselekedetekben kifejezve (Gen. 15, 9 . 22, 2.) maradt ránk.
A tanítványokat először a főbb tartalommal kell az
egyes művekben megismertetni, aztán a szószerinti szöveggel
és magyarázatával. Ε nélkül olyanok, mint az iránytalan
hajósok. Utal a világi darabok, pl. rapsódiák tanítására,
melyeknél a rövid tárgyi ismertetés szintén megelőzi a fordítást, mely igy szabatosabb is.
Ha valakit idegen országba küldünk, azt előre kellőleg
tájékoztatjuk a felöl s az odavivő út felöl. Épigy kell a
tanítónak a tanítványt tájékoztatni először a szentírás tartalma felöl, saját felfogásának kellő kifejezésével, aztán nyelvi
sajátságai felöl, hogy meg tudja ismerni és különböztetni a
figurákat és tropusokat. Nem kevósbbé kell aztán ügyelni a
szószerinti, világos fordításra, valamint azoknak a jeleknek
megmutatására, melyek az útban biztos irányítói legyenek.
Aki a gondolatmenetet, mint az egészen keresztülhúzódó
fonalat biztosan megtartja, az a fordításban is bajosan fogja
a megfelelő kifejezést elhibázni.
Végül még azt említi fel, hogy a próféciának egyik
faja prózában Íratott, mint Ézsaiás, Jeremiás és mások művei.
Másik faja versmórtékben, 2 ) dallammal szereztetett, mint pl.
Ez a kis befejező részlet szintén nincs benn a m ű dispositiájában,
de mint olyan általános fejtegetés, melyben a részletek eredményei bizonyos
tekintetben összegeződnek, természetesen áll a maga helyén.
2
) Az h μέτοιο és ί α μ α ρ α kifejezésekből még n e m lebet eldönteni,
hogy csupán a verses formát akarják e megjelölni, közelebbi meghatározás
nélkül, a prózával szemben, vagy csakugyan időmértékes verset akarnak-e
jelenteni. Ez utóbbi esetben a már Josephusnál ismert tévedéssel állnánk
szemben.
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Dávid zsoltárai s Mózesnél az Exod. és Deut.-ban levő költői
részek. A melyek mértékben ugyan, de nem dallammal szereztettek, azok nem tartoznak a proféciákoz, mint Jób ós Salamon iratai.
*

*

*

Ez a mű sovány és száraz tartalma. — Világos, hogy
csak ez utolsó kis részlete vág bele a bibliai irodalomtörténelem ó-testamentumi részébe, általánosságban tartott s
methodikai utasításokkal vegyes megjegyzéseivel, melyekből
móg az Ó. T. körvonalai is alig bontakoznak ki. A methodikai elveket már előtte Augustinusnál s utána Cassiodoriusnál láttuk.
A mű többi része egyszerű bibliai stilisztika, bő példatárral. Idézeteit a Septuagintából veszi túlnyomóan, (de
apokrif könyvekből nem,) Lucián recensiója szerint, az eredetire való tekintet nélkül. Az Ú. T.-ból keveset idéz. A
héber kifejezésmódokra vonatkozó megfigyelései tehát teljesen
görög szövegen, igaz, hogy a hebraismusokat híven átültető
görög szövegen alapulnak. Ennek következményeit láttuk is
fentebb.
Olvasás közben az ember sokszor nem fojthatta el
csodálkozását a fölött, hogy Kr. u. az 5. században görög
olvasók előtt ily elemi dolgokat, melyeket a class. rhetorika
régesrég tisztázott, ily részletesen és ennyi fogyatékossággal
tárgyal egy író. Az ember szinte hajlandó lenne, a helyzet ismerete nélkül, irót és olvasóközönséget tudatlansággal és együgyűséggel vádolni. Pedig tévednénk, mert az a kor épen nem
volt tudománytalan, csak elfogult. Azt hitte, hogy a bibliában, mint Isten beszédében nem az emberi beszéd törvényei
uralkodnak ős szabnak irányt, hanem valami különösek,
valami isteniek, melyeket az emberi értelem mellőzésével
felülről, kijelentés, exstasis stb. útján nyerhet. — Ezért kellett
a Hadrián rideg, száraz, de józan stilisztikája a bibliára
alkalmazva s ezért volt ennek, fogyatékossága mellett is, oly
nagy fontossága. Az alexandriai iskola exegesisének badar
túlzásait kellett ellensúlyozni az antiochiai iskola rideg
józanságával.
Az alexandriai exeg. iskola eredetéről, írásmagyarázati
elveiről, módszeréről, elég szó volt már a fentebbi három
író műveinek bemutatása közben. Ellentéteként, az edessai
szir ker. iskolának pedig szellemi szövetségeseként alapította az antiochiai exeg. iskolát Lucián antiochiai presbyter a 4. század kezdetén, ki akár jellemét, akár tudományosságát tekintve, nem kisebb ember Origenesnól, az
alexandriaiak nagy mesterénél. (3 is jól értett héberül is s
recenseálta is a Septuagintát az eredeti alapján, valamint az
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újtestamentumot is. Teliát kritikai szemmel is tudott látni
és megfelelő apparatust is tudott összeállítani. Irodalmilag
is iskolázott elme, grammatikai érzéke a nyelv és stil, Aristoteles logikája pedig a gondolkozás törvényeit nyitotta fel
előtte. Talán legfőképen ez az utóbbi terelte őt az alexandriai (plátói alapokon nyugvó) bölcsészeti irányt követő Origenosszel ellenkező ösvényre. Talán a szir nép jelleme és
theol. iránya, talán az edossai theol. iskolában nyert benyomások is irányították amúgy is szigorúan józan értelmét,
melyet felfogott és terjesztett utána hasonló tudományos
készültséggel egész sereg kiváló tanítvány, úgyhogy az
antiochiai grammatikai-históriai exegetikai irány csakhamar
egyenrangú versenytársként ós ellenfélként állt szembe az
alexandriaival. Mit akart, az a két jelző a nevében elég világosan megmondja. Azt, hogy az órigenesi hármas értelem
helyett csak egyet keressünk a szövegben, azt, melyet a
nyelvtanilag tisztázott értelem, a históriai alap és logikai
összefüggés szerint kifejez. Ez legtöbbször egyenlő a szószerinti értelemmel. Ez az eset pl. a históriai előadásban,
hol az adatok vagy tények mögött más jelentést keresni,
mint a mit a szavak szószerint kifejeznek, nem szabad. —
Máskor azonban a szavak nem betűszerinti, hanem átvitt
jelentésükben veendők, a mikor tehát szintén csak egy az
értelmük, mert az első ilyenkor beleolvad a másodikba. Ez
az eset a képeknél, melyeknél két értelem egy vonatkozásban egyesül, 1 ) melyekkel tele van a nyelv, még a közönséges
beszédben is, főként azonban a költői és szónoki előadásban.
Ezt mindenki tudta akkor is, azután is — elméletben, de a
gyakorlatban még is összezavarták. Az antiochiai iskola
érdeme, hogy a beszéd e sajátságát, mely oly régi, mint maga
a beszéd, a bibliában is erősen megkülönböztette, mint Hadrián
példája is mutatja, ki pedig nem tartozott ez iskola kitűnőségei közé.
Ily módon ez az exegesis sem a betűhöz nem tapadt,
sem a fellegekben nem járt, 2 ) hanem az egész mű gondolati
összefüggése és históriai alapja szerint, a grammatikai ós
stilisztikai törvények érvényesítésével állapította meg a
megfelelő értelmet. Röviden: nem a magyarázót, hanem az
írót akarta érvényre juttatni. Ez a hermeneia, vagy exegesis
célja ma is, más nem is lehet soha. Ε mellett ez irány hivei
(Lucián, Dorotheus, Eustathius, Meletius, Diodor, Chryso*) Tropus . . . . componendus est e duobus intellectibus. Quint. VIII. 6.)
Épen e fellegekben járására céloz az alexandriai irányúaknak egy
h e l y é n Hadrián: „Világos — úgymond — hogy azoknak, a kik föltették
magukban, hogy repülnek, nem pedig úton járnak, fölösleges és haszontalan
a jeleknek ez a mutogatása, p"édig általában nagyon szükséges erősen ragaszkodni az akoluthiához" . . . stb.
Theol. S aklap

VII. éíf.
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stomus, Mops. Theodor, Theodoretus, Nílus, Cassianus stb.)
kitűnően fel tudták használni az igy megtalált értelmet a
gyakorlati építésre is. Érdemük tehát kétségtelen, ha talán
módszerük s eszközeik hiányai miatt nem mindenben érték
is el az igazságot. Hadrián exegesisóben is, művének módszertelensége és rendszertelensége mellett is, annyi józanságot, egészséges irodalmi felfogást találunk a biblia iránti
pietasszal párosítva, hogy ha kereteitől megfosztva önma
gában tekintjük műve anyagát, el kell ismernünk annak
helyességét, hasznosságát, értékét, bár egyszerűen, csaknem
szegényesen tárgyal, hiányosan bizonyít nem mindig jól megválogatott példáival.
Görögsége elég tiszta κοινή, stilusa azonban nagyon
tömör s e miatt nehézkes, néha épen homályos. Ezt azonban
aprólékos tárgya s csaknem lexikális tárgyalása is okozza,
mely mikor az utolsó részletben általánosabbá ós szélesebbé
kerekedik, stilusa is világosabbá és kellemesebbé válik.
Szövege nem kerülte el a régi könyvek, különösen tankönyvek
szövegének sorsát: a lacunákat ós toldásokat.

Eucherius: Formuláé spirítalis intellegentiae. —
Instruetionum libri duo.
Ε két mű révén került Cassiodor introductorai közé
Eucherius, a kegyes ós tudós lyoni püspök, ki lyoni vagyonos
senatori családból származott és maga is senatora lőn szülővárosának. Felesége Galla, fiai Salonius ős Veranus, kiket a
saját és kora hajlama ós szelleme folytán a lerinumi kolostorban neveltetett, Gallia Narbonensis tengerpartja mellett
eső szigeten, (maS.Honorat) mely a környező szigetekkel együtt
kedvelt helye volt a nyugaton is elszaporodó anachorétáknak.
Talán e réven ismerte és kedvelte meg még jobban a szerzetesi életet, olyannyira, hogy maga is e kolostorba vonult
(422-ben, mások szerint már 410 vagy 415 táján) feleségével,
ki meg apáca lett. Itt nevelték gyermekeiket. Később együtt
Lero szigetre (ma S. Marguerit) mentek, hol egészen remete
módra éltek. Nagy kegyességének hire eljutott Lyonba, hova
püspöknek hívták meg. (434.) Ez állásának, melyben rósztvett
az orangei zsinaton, (441.) tiszteletet szerzett úgy őszinte
kegyességével, mely gyakorlati egyházi intézmények bőkezű
alapításában is nyilvánult, mint tudományos képzettségével
ős irodalmi munkásságával. Művei közül Gennadius, első
életirója, (De vir. ill. 63.) a Cassianus ( 1 4 3 5 körül) munkáiból készített egy kötetes kivonaton kívül említi még
Valerianus nevű rokonához intézett levelét : De contemptu
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inundi et saecularis philosopliiae, melynek szónokias és
értelmes előadását emeli ki. Aztán a címben említett két
művét, Veranus, ill. Salonius fiához intézve. — Egyéb, a
régiektől neki tulajdonított munkák közül csak még a
Hilarius volt lerinumi baráthoz (később arlesi püspök) címzett
Do laude eremi címíí levél és a Passió martyrum Agaunensium való tőle.
Meghalt, mint Gennadius feljegyzi, (III.) Valentiniano
(nyugatrómai császár 425—455.) ot Marciano (keletrómai
császár 450—457.) principibus, tehát 450—55 közt. Veranus
fia utóda lőn a lyoni püspökségben, mig Salonius genfi
püspök lett.
Eucherius exegetikai irányelvét mindjárt a Formulák
elé tett, Veranus fiának szóló Praefatio ') első soraiban
határozottan kifejezi: „Universam scripturam tam veteris
instrumenti. quam novi ad intellectum allegoricum esse
"sumendam admonet nos vei illud, quod in veteri testamento
legimus: „Aperiam in parabolis os meum, loquar aenigmata
antiqua", (78. zs. 2.) vei illud quod in novo testamento
scribitur: „Haec omnia locutus est Jesus in parabolis ad
turbas es sine parabolis non loquebatur eis." (Mt. 13, 34.)
Nem is csoda, folytatja tovább, hogy az Isten igéje az
embereknél szokásos irásmodortól nagyon eltért, a mennyiben
a könnyű dolgokat látni engedi, a nagyokat pedig belsejébe
rejti, mivel valóban az volt megfelelő, hogy Istennek szent
szavai egyéb iratoktól, miként lényegben, úgy külsőleg is
különbözzenek, hogy az égi titkok különbség nélkül mindenkinek nyitva ne álljanak. (Mt. 7, 6.) Tehát a közönséges
szemek elől égi mysterium takarja lepelként.
Ezzel Eucherius nyilvánvalóan a Cassiodoriusnál, Tyconiusnál és Augustinusnál megismert alexandriai írásmagyarázati irány hívének vallja magát. Fel is sorolja mindjárt
annak felfogása és felosztása szerint a szentírásban megkülönböztetni szokott hármas értelmet: a betüben levőt, mely
a szentírás corpusa; a morális vagy tropikus értelmet,
melyben van a szentírás lelke (anirna); és végül a magasabb
órtelmot, mely anagogenak neveztetik, melyben van a szelleme. (spiritus.) Ε hármas beosztást egybeveti a pliilosophia
három részre, u. m. physikára, ethikára és logikára, vagyis
természeti, morális és rationalis részre való osztásával.
Ezeknek felel meg a szentírás mennyei philosophiájában a
história, mely a tényleges ; a tropologia, mely az élet jobbítására szolgáló ínystikus; az anagoire, mely az égi órtelmot
adja. Negyedikül némelyek az allegóriát veszik fel, mely
') Corpus Scriptorum Eeclesiasticorum Latinorum. Vol. 31. S. Eucherii
Lugdunensis opera omnia. Ex recensione C. Wotke. 18Ü4.
15»
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szerint a történt dolgokban a jövendők vetik előre árnyékukat.
Ennek azonban az előbbi kettőhöz való viszonyát nem állapítja meg Eucherius. Bajos is volna. Még a példákban sem
mutat rá, hogy e háromféle átvitt értelem közül melyik
van jelen.
Ő a szentírás neveinek és szavainak ilyen írásmagyarázati módszer szerint való, vagyis u. n. szellemi (spiritalis)
megértésére ad 10 formulát, melyekben egészen gyakorlati
módon, a szentírásból vett bőséges példákon mutogatja
megnevezés nőikül a bennük található átvitt értelmet, a
szószerintivel mitsem törődve. „Ipsas nunc nominum atque
verborum significantias, secundum quas vei maximé in allegoriam trahuntur, explicemus." Pl. az elsőben, mely e címet
viseli: De his, quae appellantur
membra domini, vei quae
de eo significantur,
megmagyarázza, hogy az Isten jelölésére
használt anthropomorphistikus bibliai vonások közül az Úr
szeme az isteni megtekintést jelenti, (34. zs. 16.) füle a
meghallgatást, (34. zs. 16.) szája az emberekhez intézett
beszédet, (És. 1,20·) fegyverei a szentekhez való segedelmét
(35. zs. 2.) stb. Ε példákban a metonymia értelmét egészen
helyesen fogja fel. De hamisan értelmezi pl. a 45. zs. 2-ben
Isten igéjét a Fiúnak, ugyancsak az És. 53, x-ben Isten k a r j á t
is a Fiúnak, ki által mihdent művelt; hasát annak a rejteknek,
melyből a Fiút előhozta, (110. zs. 3.) lábát az örökkévalóság
szilárdságának a 18. zs. 10-ben. stb.
A De supernis creaturis című szakaszban az égi világból vett természeti képeket teljesen allegorice magyarázza,
így a 19. zs. 2-ben az egek szerinte az apostolok vagy
szentek, mert az Úr lakik bennök; az Ézs. 5, 6 .-ban a felhők
a próféták vagy szentek, mert az Úr szavát csepegtetik; a
77. zs. 19-ben a mennydörgések az evangelium hangjai,
mivel az égből hangzanak. Es így tovább. Ezek után nem
lep meg, ha a Sap. 5, r ,-ban: sol iustitiae non luxit nobis —
a nap J. Krisztus, a 104. zs. 19-ben : fecit lunam in tempóra
— a hold az egyház stb.
A De terrenis c. részben, mely az előbbivel szemben
a földi világból vett dolgokra utal, több a realitas. Legalább
megelégszik a Mk. 4, 8., 1. zs. 4., Mt. 13, 24 . s köv. 1. Kor.
10, 4 . metaphoráival s nem allegorizálja még ezeket is, mint
Augustinus tette. De már a 133. zs. 3-ban hamis a hegyekről vett természeti kép értelmezése, mely szerint ezek az
Urat, az egyházat, az apostolokat vagy szenteket jelentik,
viszont Jer. 13, l ß -ban ellenkezőleg az eretnekeket. A hasonló
példák közül elég még csak az erdők értelmezésére utalnunk
a 132. zs. 6-ban: Invenimus eam in campis silvae. Ez erdők,
mondja, a népek, melyekből ment ki az a két medve, (v. ö.
a 2. Kir. 2, 2 3 . negyei) vagyis két királya a rómaiaknak,
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(Vesp. és Titus) az Elizeus által ábrázolt J. Kr. parancsára,
és 42 évvel az δ mennybemenetele után a zsidó gyerekeket
megették. Ez elég ötletes magyarázat s derültséget is okoz,
de a szerző bizonyára nem ezt akarta.
A De animuntibus
cím alatt az állatok szimbolikus
jelentését adja. A madarak a szentek, mivel szivükben a
magasabb regiókba szállnak. Mk. 4, 32 . A sasok szintén a
szentek Luk. 17. 37-ben. (Ennek ennél hamisabb magyarázatát
még nem adták.) Rossz értelemben a Póld. SO, , 7 -ben. A pelikán az Úr Kr., szenvedésében, vagy a szent férfiú magánosságában. 102. zs. 7. A galamb a Szentlélek, de Hos. 7, n - b e n
más. A tyúkot a Mt. 23, 37 -ben a világos értelem ellenére a
bölcseség, vagy az egyház, vagy a lélek jelképének tartja.
Az oroszlánnak az Apok. 5, ft-ben az Úrra való vonatkozását
megtartja. De már a farkast, a Mt. 7, lft -ben levő világos
metaphora vonatkozásának (a ha nis prófétákra) megtagadásával az ördög, vagy az eretnekek jelképének tartja rossz
értelemben, míg jó oldaláról a Gen. 49, 27 . alapján Pál apostolénak. — Ezt nein köszöni meg Pál, azért hogy Beniamin
törzséből való.
De variis nominum appellationibus
cím alatt különböző átvitt jelentésű szavak közt megmagyarázza, hogy a
férfi a szellem, (spiritus = ;ινεύμα) vagy az ész, az asszony
pedig a lélek, (anima = ψνχί) vagy az emberi test az 1. Kor.
11, 3 -ban (az asszony feje a férfi.) Viszont rossz értelemben
a Gen. 24, í 6 -ban a férfi az ördög, ki az értelmet többnyire
gondolkodással rontja meg. Teljesen hamis. Ugyanilyen,
mikor a 45. zs. 10. királynéját, vagy az Énekek-éneke 4, 8
menyasszonyát az egyházra, vagy a 19. zs. 6-ban a napra
basonlatképen felhozott vőlegényt a Krisztusra magyarázza.
Jó, mert megtartja az eredeti kép értelmét a Gal. 4 , 2 c - n á l :
az anya az egyház, vagy a mennyei Jeruzsálem stb. — Ez
anyag nem kívánna külön fejezetet, sem ily általános, tág
címet.
De interiore homine c. fejezetében mindjárt megmondja,
hogy a belső ember a rationalis lélek az Ef. 3, 16. 17 . szerint.
Ezt azonban teljesen a külső ember tagjai szerint rajzolja
tetőtől talpig, az egyes tagoknak sorban belsőre vonatkozó
jelentését keresve. Ez persze nem egyformán sikerül. Fejét
a Krisztusban találja az 1. Kor. 11, 3 . szerint, a mi voltaképen
csak a férfi fejéül jelöli meg. Aztán néhány metonymiát
helyesen értelmez, (pl. a szem a biztos és természetes értelem Mt. 13, 16 -ban, rossz oldaláról Mt. 6, 2 3 -ban; a száj és a
nyelv maga a beszéd a 37. zs. 30-ban; a kéz a cselekedet
a 26. zs. 6-ban stb.) másokat helytelenül. (Pl. hogy a jobb
kéz a jó, a bal a rossz cselekedeteket jelöli a Mt. 6, 3 -ban ;
vagy a láb az élet folyását, vagyis az észnek és hitnek
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stabilitását a 122. zs. 2.-ben ; a stóla a keresztség, vagyis a
hit öltözetét a Luk. 15, 22-ben.)
De Iiis, quae in usu atque in medio habentur cím
alatt, miután különböző szerencsével megkereste egy csomó
közhasználatban levő dolog nevének átvitt jelentését, mielőtt
tovább folytatná, egy érdekes kis kitérést tesz, mely kiegészíti
és illustrálja a Praefatioban adott általános elveket. A neveknek ő eddig rendesen egy jelentését adta. Most megjegyzi,
iiugy «"ok a szentírásban előjövő nevek legtöbbnyire úgy
értendők, a mint ő előadta, de néha a személy, vagy idő,
vagy hely szerint különböző jelentésűek és helyüknek megfelelő figurákat képeznek az allegoriai Írásmagyarázat ratiója
szerint. Példaképen megpróbálja néhány szónak jelentéskörét
minél teljesebben összeállítani. Pl. abyssus az iratok mélysége,
(42. zs. 8. abyssus abyssum invocat) ós a víz mérhetetlensége,
(Gen 7. u . ) ugyancsak Isten kimondhatatlan Ítéletei, (36. zs.
7.) majd az alvilág, (Róm. 10, 7 .) végül az embereknek a
bűnöktől sötét szive. (Jób. 28, , 4 .) A tűz jelenti a szentlelket,
(Csel. 2, 3 _ 4 .) de a tribulatiot is, (66. zs. 10.) a haragot is,
(Ezék. 22, 3l .) a gyönyört is. (Hós. 7, 4.) stb.
Néhány példa után azonban bevallja, hogy e sokféle
jelentést kinyomozni nagyon nehéz, sőt lehetetlen. Ezt szívesen
elhiszszük neki, sőt mondhatjuk: felesleges is volna ily módszer szerint. Ő azonban megelégszik azzal, hogy visszatér
előbbi methodusa szerint az (úgyvélt) általános jelentés feltüntetéséhez.
Pl. De variis verborum vei nominum
significationibus
c. szakaszában e szavak átvitt jelentéseiként megmagyarázza,
hogy építni = jó cselekedetoket követni el, vagy jól tanítani,
(1. Kor. 3, 12.) rombolni ennek ellenkezője, (Eccí. 34, 28.) futni
= a jó cselekedetekben sietni. (1. Kor. 9, 24.) Felmenetel =
Isten elé járulás, (84. zs. 6.), lemenetel = Iátentől való elszakadás, (Luk. 10, 3o.) az út = Krisztus, (Ján. 14, 6 ) máskor
az ember élete, (119. zs. 26.) egészség = észbeli épség,
(30. zs. 3.) lepra = a bűnöknek szennye. (Mt. 8, 3.) Néhol jól
érti a bibliai képet, néha képet lát ott is, hol nincsen. Ε
szakasz általános címe bármelyikre, sőt az egész műre is
ráillenék. Különösen rokon az 5-ikkel.
De Hierusalem vei adversis eius. Zsidó üdvintózmenyek
s azok eszközei által jelképezett eszmék és dolgok, főként
magasabb, keresztyén jelentésben és vonatkozásban. Mennyi
igazsággal, néhány példából kiderül. Jeruzsálem, vagy Sión
az egyház, vagy a lélek a 147. zs. 1 v-ben, mert szerinte
a mely helyek az egyházra általában illenek, azok a lélekre
is vonatkoztathatók. Mi alapon, nem mondja meg. Hamisan
magyarázza a 19. zs. 6-banr a természeti képként felhozott
sátort (a nap sátra) az Úr testőre, vagyis az egyházra.
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Pusztán csak szimbólumként, nem pedig valóságként jelölheti
a két kőtábla a két testamentumot, vagy az Isten ós felebarát szeretósének két parancsolatát. (Ex. 34, ,.) Helyesen
értelmezi a praeputiumot a pogány életre az I. Kor. 7, 18-ban,
a circumcisiot a bűnöktől való megfosztásra a Kol. 2, „-ben,
a szombatot lelki nyugalomra a Gen. 2, 2"ken> Babylont a
világnak, vagy Rómának (ez utóbbit helyesebben) az Apok.
16, 10 -ben. A pascha azonban nem az Úr átmeneteiének
(transítus) 1 ) előrejelzése az Atyához, (Ján. 13, ,.) hanem a
Jahve átmenetele Egyiptomon. Ε szót a Instr. II-ben is hibásan fejti meg, de másként: a nép átmenetele E.-ból az
igéret földére.
A végső fejezet De numeris számszimbolikát ad, természetesen vallásos, főként ker. vonatkozással, hogy ebben
is további kutatásra ösztönözze és képesítse az olvasót.
1-től 10-ig sorban, aztán csak válogatva adja a szent számokat 100-ig, a szerint, a mint valamelyiket valami dologgal ós
valami bibliai helylyel vonatkozásba tudja hozni. Ez utóbbiban
rejlik épen az erőszak gyakran, mert a számok szimbolikus
jelentésének űzése-fűzőse magában véve még ártatlan kedvtelése volt ο kornak, miként a fentebb tárgyalt íróknál is
bőven volt alkalmunk látni. Pl. 1 az Isten egységére vonatkozik a Deut. 6, 4 -ben; 2 a két testamentumra az I. Kir.
6, 23 -ban, a két cherubban; 3 a trinitasra az I. Ján. 5, 8 -ban,
(aqua, sanguis, spiritus,) melynek kiegészítése is a hires
toldalékkal, mint tudjuk, a trinitas-tan érdekében történt;
4 a négy evangéliumra Ezék. 1 5 négy állatjában. (Az egyházi
szimbolizálás a képzőművészetekben, mint tudjuk, e hely és
ennek újtestamentumi visszhangja az Apok. 4, 7 . (v. ö. Ezék.
1, lo-zel) alapján ábrázolja az evangélistákat. Persze jogtalanul. (Lásd fentebb Augustin. De consensu ev.-ban!) 5 Mózes
öt könyvére I. Kor. 14, l9 -ben : 5 szót szólni értelemmel stb.,
10 a decalogra a 144. zs. 9. tízhúrú hegedűjében; 12 az
apostolokra Mt. 10, 2 "ben; 50 a pünkösdre Csel. 2, 1 -ben.
Ez utóbbi helyen már a szó egyenesen az ünnep neve, minden számbeli jelentés nőikül. A többiben általában kőpleges
megfejtés váltakozik reálissal.
Ε kis mű, a mint végigtekintettük, anyagában, tárgyában
sokszor érintkezik Hadrian munkájával, de más szellemben
és methodusban van tartva. Ezért értékben, sikerben még
az előbbi mögött is messze marad.
Tíz kategóriája, mely szerint a biblia fogalmait csoportosította, meglehetősen szegény ős egyoldalú s a biblia gazdag világát távolról sem meríti ki — és mégis soknak és
') Ján. 13, ,-ben ugyan μ υ α β ^ van, de, egyebütt felmenetelről van szó,
pl. Ján. 20, 1 7 . Luk. 24, 51 . Csel. 1, ,,-ben stb.
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fárasztónak találja az ember felsorolásait és példáit, a kellő
módszer híján. A dolog t. i. úgy van, hogy itt bizonyos elvont
rendszer lexikonszerű részletezéssel párosul a kivitelben,
csakhogy elméletileg biztos eligazodásra képesítő elveket nem
nyújt, gyakorlatilag pedig hiányzik a teljesség. A szerzőnek
meg kellett volna elégedni azoknak a (tropusokra ós figurákra vonatkozó) stilisztikai szabályoknak rövid előadásával
és a bibliára való alkalmazásával,') melyeket az antik rhetorika teljesen tisztázott, melyek nyomán, kellő illustrálás
után, az olvasókra kellett volna bíznia az előforduló allegóriák, képek stb., kivánt felismerését és megoldását, mint
a hogy ma is teszi a tudomány. Csakhogy ez esetben szükséges előfeltétel, hogy úgy a szerzőnek, mint az olvasóknak
józan felfogása legyen a bibliai képes beszéd természetéről,
minden képzelmi csapongás nélkül. Ez azonban akkor mindkét félnél hiányzott. A nyugoti egyházban u. i. teljesen az
allegorikus Írásmagyarázat uralkodott, igy hát nem csudálkozhatunk, ha e józanabb és egyszerűbb útra nem lépett a
szerző. De még igy is találhatott volna egy megfelelőbbet a
követett methodusnál, t. i. a lexikonszerűt, melyen azt a
teljességet is, melynek szükségességét érezte, mint a megkezdett, de abbahagyott kísérletből láttuk, elérhette, vagy
legalább megközelíthette volna, terhelés nélkül. Igaz, hogy
az alexandriai exegesis mellett ennek sem lett volna sok
haszna.

Instructionum libri duo.
Ε munka eredetét s célját a Saloniushoz intézett Praefatio magyarázza. Ε fia, ki alig 10 éves korában jutott a
pusztába, a szentek seregébe s azok közt nevelkedett Honoratus atya, Hilarius, akkor szigeti újoncz, később püspök,
majd Salvianus és Vincentius szent és tudós férfiak vezetése
mellett, — tőle, atyjától is többször kérte a biblia nehezebb
helyeinek megfejtésót. Ezért hát összegyűjtötte emlékezetből, nem a saját kitalálásából, hanem nála kiválóbb tudósok
tanításából egy „sereg bibliai quaestionak egyszerű, világos
megfejtésót, az Ó. T. és U. T. legtöbb könyvéből, hogy fia
tudásvágyát kielégítse és honorálja. Ez a munka egészen
hasonló természetű és irányú Augustinus már ismert Quaestioihoz.
') Ilyen pl. Beda De tropis Sacrae Scripturae
Rhetores Latini, v. Rhetores Pithoei, Paris, 153J.)

c. kis

műve.
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Ε művében nem a Formulákban követett methodust .
használja Eucherius, hanem könyvek szerint szemelgeti ki
és tárgyalja kérdések és feleletek alakjában a nehezebb
quaestiokat. Lássunk ezek közül néhány jellemzőt.
Az elsőben a trinitas szentírási bizonyítékait keresvén,
a Gen. l , j . 2 - ő t is ilyennek tekinti s egészen Augustinust
követve magyarázza, hogy in principio, azaz a Fiúban, a Fiú
által teremté Isten a mennyet és földet. Neki mondja Isten
a Gen. 1, 2ß -ot is. A vizek felett pedig Isten lelke lebegett,
— íme, itt van előtted a trinitas.
Helyes azonban Gen. 2, 2S szójátékának, mely a régi
latin fordításban elveszett, a zsidóból (is — issa) való megértetése, melyet az új fordítással is illusztrál: haec vocabitur
virago, quia ex viro sumpta est.
A De Levitico egyik quaestiója ez: Mit kell megtartani
az 0. T.-ból és mit n e m ? És egészen helyesen felel meg r á :
Meg kell tartani az élet és erkölcsök javítására való parancsolatokat s el kell hagyni a cerimonialis és rituális dolgokat,
melyek akkor még jövendő dolgoknak voltak árnyképei.
A Királyok könyvével
kapcsolatban arra a kérdésre,
hogyan hívhatta elő Sámuel árnyát a Pythonissa, (1. Sám.
28, 14.) azt feleli, hogy vagy hamis árnyat mutatott akkor
a szemlélőknek az ördög, vagy ha igaz volt, csak az Úr
engedelmével tehette, ki bizonyos rejtett okok miatt, vagy
próba kedvéért megengedhette ezt neki, mikor még a Megváltót
is a templom párkányára állíthatta ós Jóbot is megkísérthette
az Isten engedelmóből.
íme dogmatikai szempontból való vizsgálata és igazolása
oly dolognak, a melyet csak irodalmi szempontból lehet
megérteni.
Teljesen rosszul érti és magyarázza az És. 61, l0 -ben
levő gondolatismétlést: Sicut sponso imposuit mihi mitram
et sicut sponsam ornavit ine ornamento. Hogy lehet — kérdi —
ugyanaz vőlegény és menyasszony? És megfelel rá Tyconius
módszere szerint, a próféta helyett a Krisztusra ós az egyházra vonatkoztatván a két mondatot: A fejről a testre
megy át. A fej u. i. Krisztus, a test az egyház, de mégis
mindkettő a Krisztusban van. Megjegyzendő e szabály: a
prófétáknál gyakran tér a fejről a testre, vagy a testről a
lejre a beszéd rendje.
A Zsoltárok
könyvéből
a 16, i . e pontjában: Non
congregabo conventicula eorum de sanguinibus —, de sanguinibus helyett latinosabb volna szerinte: de sanguine. Hogy
mégis pluralisba tette a fordító, a görög szövegből fejti meg,
hol (Í£) αιμάτων
van. Sajnos, hogy az eredetire nem ment
vissza; ott látná, hogy az egész mondatnak más értelme
van, mint a mit itt a LXX után a Vulg. fordít, t. i. ez: nem
viszem fel az ő véres italáldozataikat.
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A 19. zs. 3.-ban: dies diel eructat verbum azt teszi,
hogy az apostolok a hívőknek hirdetik a Megváltót. Et nox
nocti indicat scientiam, inikor Júdás a zsidóknak gonosz
tanítást ad.
Hasonló a 40. zs. 8 ο mondatának: in capite libri
scriptum est de me —, mint messiásinak tartott helynek a
Gen. 1, j-re, vagy Ján. 1, j-re vonatkoztatása.
Az Énekek-éneke
1, 5. e mondását: fusca sum et speciosa —, egészen Tyconius 2-dik regulájának megfelelőleg
az egyházra vonatkoztatja, mely inegrostáltatása előtt két
részből áll: a bűnösökben fusca, a szentekben speciosa. Így
nevezhető mindkettőnek, miként Jeruzsálem is majd szentnek,
majd bűnösnek mondatik.
Belássunk az újtestainentumi quaestiok közül is néhányat.
így mindjárt a Máté evangeliuma megkezdésekor azt
az érdekes (már ismert) kérdést veti fel, miért jelöltetnek
az evangélisták az Ezék. 1, 5 négy állatjával. Azért nyer,
mondja, Máté emberi formát, mert J. Kr.-nak emberi származásával (Dávid Ha, Ábr. fia) kezdődik (1,,.); Márk oroszlán
symbolumot, mert, mint oroszlán, hatalmas szózattal kezdi
(1, 3 .); Lukács borjút, mert az áldozópapsággal ós áldozatokkal
foglalkozik (1, 5 . sköv.); János sast, mivel lélekben az égiekhez szárnyalva, magasan kezdi: Kezdetben vala az Ige.
(1, j.) Ε magyarázatot, melynek művészettörténelmi jelentősége
van, v. ö. Augustinus kiegészítéseivel a De Consensu Ev.-ban.
Hogyan értendő az, bogy J. Kr. Dávid fiának mondatik
(Mt. l,i·), holott ő nem a Dávid törzséből eredott Józseftől
származott ?
A zsidók akkor a törvény szerint vórrokonságukból a
legközelebbi nőket vették feleségül 1 ) s nem kétlendő, hogy
e ratio szerint Mária is ugyanazon törzsből származott, mint
József t. i. Dávidéból. 2 ) A szentírás azonban nem a nők,
hanem a férfiak sorozatát állítja össze a genealógiában.
Máriának azonban rokona volt Erzsébet, (Luk. 1. S6.) ki Áron
leányának mondatik. (Luk. 1, 5.) Így hát világos, bogy Krisztusban egyesűit testileg a királyi és papi származás.
Ura anyjának érkeztére hogyan repeshetett a még
érzóknólküli János anyja méhében? (Luk. 1, 4l .)
Némelyek szerint anyjának érzókletére, vagy öröme
folytán történt, vagy ha inkább Jánosiba viendő vissza, akkor
isteni csoda, miként a Num. 22, 28 -ban foglalt eset.
') Ez így n e m igaz, sőt a törvény célzata épen a legközelebbi vérrokonok közt való házasság gátlása. Lev. 18, β s köv. — De, úgylátszik, megengedtetett az unokatestvérek, a nagybátya és unokahúg közt, az anyai nagybátya vagy unokaöcs özvegyével, az elhunyt asszony nővérével s az elhunyt
férj fivérével való házasság. (L. Riehm Ehe c. cikkét).
J
) Ezt s e m m i v e l sem bizonyítja s n e m is bizonyítható.
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Hogyan értendő Ján. 2, 20 -ban a zsidóknak az az állítása,
hogy 46 esztendő telt el a templom építősében ?
Salamon csak 7 évig építtette a templomot. (1. Kir. 6, 38.)
A 46 év tehát nem erre, hanem ennek a fogság után való
restauratiójára kellett, vélekedik Eucherius, és pedig azért,
mert a körüllakó népek ellenséges támadásaikkal folyton
akadályozták a munkát. Eucherius tehát nem tudja, hogy
itt a Herodes-féle templomról van szó,' — hiszen ez volt
Jézus idejében —, mely Kr. e. 19-ben kezdott épülni s Jézus
idejében bár használták már, nem volt még teljesen befejezve
s csak Nagy Heródes dédunokája II. Heródes Agrippa fejezte
be és szentelte föl Kr. u. 64-ben. A 46 óv tehát Kr. e. 19-től
Kr. u. 28-ig, vagyis ab u. c. 735—781.
A Luk. 10,3 . s köv. (az irg. samaritánus) magyarázatában Augustinusóhoz hasonló ailegorizálást találunk: Jeruzsálem = visio pacis, (valósággal = Béke-lak.) Jericho pedig
saeculum. (E név jelentése ismeretlen,) Az az ember, ki Jeruzsálemből Jerichóba ment le, Ádám, ki az Úr színétől e világba
vettetett s rablókra bukkant, azaz az ördögre, ki őt kifosztott a
és megsebezte, azaz halhatatlanságának öltözetét elvette és
halálos bűnökkel halmozta el. A pap és a levita Mózes és
Áron, kik Ádám sebeit, azaz a pogány bűnöket nem gyógyították meg. A samaritánus Jézus, ki sebeit megkúrálta,
azaz a mi sebeinket meggyógyította, bort ós olajat, azaz
vérének ós chrismájának sacramentumát töltvén beléjük, ős
a megszállóhelyre, azaz az egyházba vezette, hol a vendéglősök a püspökök, kiknek jutalmat fog adni megjövetelekor.
Hasonló felfogással dolgozza fel a tékozló fiú történetét:
a két fiú Ádám és Krisztus stb.
Az 1. Kor. 11, 2 i . értelméhez megjegyzi, hogy a korinthusiaknál egykor az a rossz szokás harapózott el, hogy az
egyházat lakomákkal dehonestálták, melyekon az úrvacsora
előtt ettek-ittak s a gazdagok részegen járultak az eucharistiához, míg a szegények éheztek. Ez a szokás még pogány
maradvány volt.
Erre csak azt jegyezhetjük meg, hogy ez az ismeretlenként leírt lakoma az agape volt, mely hogy megelőzte
volna az eucharistiát, a szövegből nem derül ki, sőt a 33. v.
inkább arra enged következtetni, hogy követte s az úrvacsora
ünnepélyes vételéhez kellene egymást bevárni. Egyébként a
másik felfogás is megvan ma is.
Az apostolok eloszlására vonatkozó egyházi hagyományt
Eucherius így közli: Bertalan Indiába, Tamás a parthusokhoz, Máté Aethiopiába, András a scythákhoz, János Ázsiába,
(t. i. a prov.) Péter Kappadociába, Galatiába, Bithyniába,
Pontusba és a határos provinciákba ment, a zsidóknak prédikálva, míg végre Kómába ment, hogy híressé tegye (Romám
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inlustraturus accessit.) Pál Jeruzsálemtől Illyricumig annyi
népet meghódított. — Jellemző a nyugoti püspökre, hogy
míg Pál római útját nem említi, addig Péter Rómára dicsőséget árasztó szerepéről már tud ós burkoltan szól is.
Arra a kérdésre, miórt keresztelto meg Pál a 12 jánostanítványt, (Csel. 19.) ezt feleli: azért, mert nem a Szentháromság nevében (in nomine trinitatis) kereszteltettek volt
meg. János keresztsége, jóllehet arra történt, a ki eljövendő
volt, mégis sajátlag Jánosénak neveztetett. — Ezért az eretnekek közül jövőket sem kereszteljük meg, mondja, ha
bizonyos az, hogy a Szentháromság nevében megkereszteltettek, csak kózrátételt alkalmazunk az igaz hitre tértekre,
hogy ezáltal kapják a Szentlélek kitöltetését.
Ez utóbbi értesítés igen érdekes az akkori egyházi
szokásra nézve. A jánostanítványokra nézve azonban nem
veszi észre Eucherius, hogy azok nem a Jézus nevére voltak
megkeresztelve, mert hiszen csak Pál kereszteli meg őket
erre, (19, 5 .) nem pedig a trinitasra, még kevósbbé a trinitas
nevében.
De ne folytassuk tovább. Az eddigiekből is világos már,
hogy Eucherius exegesise e könyvben is teljesen megfelel
az első Praefatioban előrebocsátott elveknek, valamint a
Tyconiusnái s Augustinusnál látott kivitelnek. Ugyanaz a
szellem és ugyanaz a módszer van itt is, úgyhogy mivel a
kor ós a hely is megengedi, nem hallgathatom el azt a föltevést, hogy az említett két író valószínűleg hatással volt e
könyvre, mit sok pontnak frappans egyezése kétségtelenné
tesz. Egyébként, úgy látszik, bizonyos allegorizálások az
egyházban annyira átmentek a köztudatba, hogy közkincscsó
(— ha ugyan e szót megérdemlik —) váltak, különösen az
egy irányzat, pl. az alexandriai iskola körén belül. Ezért
bukkanunk hol ennél, hol annál az irónál reájuk, még újabbaknál, sőt legújabbaknál is.
Többnyire dogmatikus szellem és érdek irányítja ezt
az exegesist. Meglepő ós bántó érzéketlenséget találtunk β
kis műben is a biblia naiv, költői, csodás dolgai iránt. Az
ember érzi, hogy ezeknek a magyarázóknak más szellemök
van, mint a magyarázandó Íróknak, objectivitásuk ós irodalmi, kritikai érzékük pedig kevés, tehát hiányzik e művelethez az alapfeltétel, hogyan érthetnék meg hát őket, főként
az ó-testainentumiakat ? A történelmi tévedések is gyakoriak.
Ez a kor, bár közel volt hozzá, nem ismerte sem Izráeí, sem
az apostoli kor történetét. Ez teszi érthetővé, hogy az exegesisben oly könnyen elvesztették a talajt maguk alatt.
Az Instructiok I. könyvének a szerkezete is zavaros egy
helyen, t. i. az evangéliumok tárgyalásánál. Miután u. i. az
evangéliumokból kánoni sorrendben bemutatott több-kevesebb
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quaestiot, János után minden cím, vagy jelzés nélkül ismét
Mátéból közöl egyet, (2,
de
12 .) aztán Márkból Incipit
evangelio Marci címen kettőt, aztán megint Mátéból cím
nélkül többet, végül Lukácsból Incipit secundum Lucám
címen szintén néhányat. Jánosból nem ad újból. — Minthogy
ezek a quaestiok mindkét sorozatban hasonló természetűek,
de soha sem azonosak, nem tekinthetők ugyanazon részek
különböző kiadásainak, az sem képzelhető, hogy akár a
szerző hagyta volna őket ily pongyolán egymás mellett,
akár később bontották volna szót az egységes rendet ily
párhuzamosra. A codexek összehasonlítása úgy a Formulákban, mint itt, az anyag folytonos gyarapodását tünteti fel. Minthogy ugyanis e kis művek a középkori theologiai oktatásban vezórfonalakul szolgáltak, a később ekként gyűlt hasonlótermészetű anyagot is hozzáírták aztán a leíró barátok a
maguk ízlése szerint. Ez az oka, hogy — mint Wotke kimutatja (Praef. 11. lapján) — a codex Parisinusban 141 quaestioval több van, mint a codex Sesso'rianusban. — Innen érthető meg a kérdéses fejezetek előállása is.
A kánoni sorrend is, melyben az egyes könyvekből
quaestioit veszi, (— a nélkül, hogy mindegyekből igyekeznék
valamit venni —) egészen elüt, főként az Ó. T.-ban, az előttünk ismert typusoktól s így egészen sajátlagosnak kell
tartanunk. 1 )
Az ó-testamentumi apokrifusokat is idézi.
Az Instractiones
II. könyve az eddigi katechizáló módszer megváltoztatásával tulajdonképen egy kis bibliai lexikont képez, mely 15 cím alatt nyelvi és tárgyi magyarázatát
adja a leggyakrabban előforduló tulajdonfőneveknek ós
fogalmaknak, per species suas dividens ac titulis suis subdens.
Csakhogy rendszerét nem viszi következetesen keresztül.
Pl. De nominibus Hebraicis
cím alatt előbb héber-aram,
aztán görög-latin tulajdon főneveket ad. íme válogatás nélkül
néhány: Adonai = dominus, Ádám = homo sive terrigena.
Éva = vita sive calamitas. (Ez utóbbi értelmezős hamis!)
Csodálkozik, hogy e névnek a hébereknél ily különböző
magyarázata van, melyet vagy abból lehet levezetni, hogy
Éva egyfelől szőlőse által életet szerzett az embernek, másfelöl a tilalom áthágása által szerencsétlenséget; vagy abból,
hogy az asszony némelyekre nézve élet, másokra nézve
szerencsétlenség. — Mózes =
adsumptio vei liniens =
') A sorrend e z : Mózes 5 könyve után Jób, Kir. (Sám. és,Kir. együtt),
a próféták, (e cím alatt cäak Mik. 1, 3 -mat magyarázza,) aztán Ézsaiás, Ezékiel külön, majd a Paralipomena, Zsoltárok, (ebből ad legtöbbet,) Proverbia,
Ecclesiastes, Enekek-éneke — Máté, Márk, Lukács, János, aztán az előbb
tárgyalt pótlék Mátéból, Márkból, Lukácsból, majd Rom., I. II. Kor., Ef.,
I. Thess., Kol., Tim. I. II., Hebr., Csel., Jak., Ján. 1, Apok.
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elfogadás, vagy bekenő. (— Az előbbi értelmezés nyilvánvalólag a királylánytól való adoptioján, (Ex 2, l0 .) az utóbbi
pedig a másah (kfhúz) igének a másach-hal ( = ken) való
összetévesztésón alapszik.) Aaron = mons fortitudinis.
(— Nyilvánvalólag tehát a hegy =
és erő = P's összetételét
látja az Aharonban, mely azonban teljesen alaptalan.) Hasonló
a Pharao név megfejtése = denudans eum sive dissipator
eius, valósággal pedig — nagy ház, (v. ö. a török fényes
portával.) Azt azonban helyesen emeli ki, hogy e név, miként
az Augustus, a méltóságot jelöli, tehát nem személynév.
A Vörös-tengerbe veszett faraót Cenchresnek mondja.
(— Valósággal pedig Mineptah, II. Rarnses fia volt.)
A felhozott görög nevek közül Petrust (kőszikla)
agnoscensnek, Philippust ( = lókedvelő) os lampadarum-nak
értelmezi, a mit csak fogyatékos görög nyelvi tudás mellett
tehet. — Érthetetlenebb, hogy a latin Paulust mi alapon
értelmezi mirabilis-nek, Pontiust declinans consilium-nak,
Pilátust os malleatoris-nak, Romani-t sublimes vei tonantesnek, holott Rómát a görög §ώμη-nak véve, virtusszal fordítja,
a mihez persze megint sok szó férne.
Ε magyarázatokat, a hol a szó jelentósével nem volt is
tisztában, azért fogadta el, mert igy e nevek megfelelnek a
tényeknek. Ε harmonizálás irányítja tehát az etymológiát.
Hogy a gondolat teljes legyen, még hozzáteszi : nem csoda,
hogy azok a jövendőt hirdethették, kiknek még a neve is
jövendölést jelent.
De variis vocabulis cimű fejezetében helyesen értelmezi
alloluiát = laudate dominum, ia ugyanis Isten ; osannát,
teljesebben : osiannat = osia salvifica és anna kérő szócska,
együtt — salvum fac. — De már a Rhámá alapjelentóse
foglyul ejti, mikor, bár felemlíti, hogy van ily nevű város
is, mégis excelsa-nak fordítja a Máté 2, 18 -ban.
Az expositio diversarum reram-ban szintén sok ismeretlen fogalomnak adja magyarázatát. Kár, hogy minden
rendszer nélkül. Pl. a mandragóra a Gen.-ben egy a sárgadinnyéhez hasonló alakú ós szagú gyümölcs szerinte. Valósággal pedig nadragulya. A byssus vastagabb ós erősebb
fajta selyemszövet. Valósággal finom gyolcs, vagy gyapot.
Nablum citerához hasonló, deltaalakú húros hangszer;
alabastrum egy drága márványfaj stb. Aztán egybeveti a
bárkára, tabernaculumra és templomra tartozó szavakat a
régi latin fordítás és az új (a Hieronymuse) szerint, hogy
kimutassa, mennyivel homályosabbak, mert görögösebbek az
előbbiben ugyanazon fogalmak nevei, mint az utóbbiban.
Okára azonban nem terjeszkedik ki, sem a két fordítás
jellemzésere. De véleménye már az utóbbinak kedvez.
A De gentibus c. rövid fejezet súlyos dolgokat feszeget:
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népek s városok eredetét. Osztályozza is őket Jáfet, Cham
és Sem szerint, a Gen. 10. alapján. Gomort vagyis Gomert
a galata népnek tartja, melynek nevéről ezt a sajátságos
magyarázatot a d j a : id est Galli, qui a candoro corporis primum Galatae appellati sunt. Talán a γάλα szóval kombinált
népetymologia van itt. Kautzsch és Bommel ]) a gomert
vagy gamirt a kimmeri (thrák) néppel tartja azonosíthatónak.
— Magogot helyesen tartja Eucherius scytha 2 ) népnek, (— már
Josephus ennek tartotta —) nem pedig gótnak, mint Gógot
ős Magógot némelyek vélték, tudomása szerint. Tubal alatt
azonban nem a spanyol hiberusok, mint ő véli, hanem a
Feketetenger déli partján élt Tibarenusok keresendők. A
genealógia további tagjai közöl Thiras = Thraces. (Josephus
szerint is, ma azonban a pelasg eredetű tyrseneknek tartják.)
Thogorma = Phryges, (Josephus és Hieronymus szerint is,
ma inkább Armeniára gondolnak.) Madai = Medi, (helyesebben
Media), Javan = Jon. általában görög. Cetthii, Citii (tulajdonkép Chittim) = Cyprii (és természetesen a körüle eső
szigetek lakói is), Dodanim = Rhodii. (Kautzsch is Rodanim-ot
olvas, a héberben nagy lehetőséggel, ugyancsak Rhodus
sziget lakóira gondolva.) Hae omnes gentes de Japliet S t i r p e
(vagyis az árja népcsaládból) descendunt, mondja Eucherius.
Tovább haladva a Gen. 10. táblázatán, melyet sem az
eddigiekben, sem a következőkben nem merít ki, a chámita
népeket veszi elő. Chus = Aethiopia, (Hőmmel szerint (i. m.
16.1.) eredetileg Közép-Arábia;) Mesraim (=Mizraim) Aegyptus.
Chasloim ( = Casluhim), qui postea Philistini nunc Palaestini,
idem tarnen et Allophyli, idem et alienigenae appellati sunt.
Helyes meghatározás, amennyiben a flliszteusok Caslochból
vagyis Kasiotisból (a Nildelta és Philistaea közt eső tengerpartról, hová talán Kaphtorbó! = Krétából költöztek volt)
vonultak följebb Palesztinába, mely tőlük kapta e nevét.
(Peléset = bevándorlás, bevándorló hely, pelistim = bevándorlottak). Chami eredetük azonban valószínűtlen, de ugyancsak a másik két nyelvcsaládból való származásuk is vitás még.3)
Saba = Arabia. (Ez esetben a Boldog-Arabiában volt
Sebára ( s ? f ) kell gondolni, de azonosítják az aethiopiai
Szobával («??) is.) Sémita teríiiet mindkettő. Evila (=Havila
') Kautzsch a Riehm-féle Handwörterbuch-ban, H ő m m e l a Grundriss
der Geographie und Geschichte des alten Orients I. München, 1904. c. m. 211.1.
') A scytha népek az általános és hazai közfelfogás szerint uralaltái,
vagyis velünk rokon népek voltak. Ekkor persze itt nincs helyük. Más felfogás
nyilvánul meg azonban Hőmmel, i. m. 210. s köv. lapjain, mely szerint
erani nomád népek voltak. Ha ez igaz, akkor itt nagyon is helyükön vannak
a rokon kimmeriek után.
3
) Baur G. cikkeit lásd Riehmnél és Hőmmel i. m. I. 28. 1. Ez utóbbi
helyen inkább Kis-Ázsia alarodi őslakosságához számíttatnak, mely sem nem
sémi, sem n e m indogermán.
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= Gaetuli. Ez északnyugoti afrikai terület helyett ma inkább
Boldog-Arabiában keresik. Labain ( = Lehabiin v. Lubim)
= Libyes. De már erősen téves, különösen nyugoti írótól
Tarsisnak (a bisp. Tartessus zsidó neve) Carchedonnal, vagyis
Carthagoval való azonosítása s mégis a chamiták közé sorolása, holott a Gen. 10-ben a jafetiták közt van. Természetesen
az alternative felemlített cilíciai Tarsushoz sincs köze.
Aztán egy kis kitéréssel Afrikát Ábrahámnak Keturától
származott unokájától, (Gen. 25, 4.) Afertól származtatja.
Nyilvánvaló azonban, hogy Ephernek, Midian fiának, kitől az
arabok egy törzse ered, Aferrel való azonosítása nem bizonyítható. Ép ily kevéssé a saracenoknak Sárától való eredete
és nevezete, ellenben a liagarénusokat tényleg Hágár
ivadékai társaságában látjuk (Gen. 25, 12-15-öt v. ö.
1. Kron. 5, 10. 19-cel és 83. zs. 7-tel) s tudjuk az
izmáelítáknak Izmáéitól (Gen. 25.) és a nabatheusoknak
Nabathtól, ( = Nebajoth, Gen. 25.) Izmáéi fiától, a kananeusoknak Kanaantól, Cham fiától való bibliai genealógiáját.
(Gen. 10, 6 .) Ez utóbbival ismét visszatért a Gen. 10. megszakított sorozatához. Hi de origine Cham veniunt, mondja
a végén, jóllehet épen az utóbb említett népek is sémi népek 1 )
A sémiták közül megemlíti a Sem fiától Assurtol eredő
asszírokat, kik Ninivót alapították és nevezték Ninus királyukról, mely város eredetét a Gen. 10, n . Nimródra vitte
vissza. Megemlíti csupán, hogy a syreket némelyek Assurimról, Ábr. és Ketura ivadékáról (Gen. 25, 3.) nevezetteknek
tartják. Ez azonban, az összefüggés szerint, (Gen. 25, 3.) arab
törzsnek látszik. — Megemlíti még Úzt, mely Aram fiáról,
Sem unokájáról, (tehát nem proneposáról,) neveztetik, (Gen.
10, 23 .) melyről helyesen jegyzi meg: quae et Auxitidis regio
(— Ausitis) circa Coelesyriam; az elamitákat, kikről a
Gen. 10, 2 2 . alapján megmondja, hogy Sem fiától, Elámtól
erednek, de azt is, hogy perzsák, a mivel nyomban akaratlanul ki is rekesztette őket a sémiták közül.-) Végül következnek a Sem ivadéka, Heber után nevezett héberek, aztán
a chasdeusok, vagy chaldeusok, kiket Ábrahám testvérének
Nachornak Caseh nevű fiától származtat, mely adatnak bibliai alapja nincs (— a genealógiákban u. n. ifj. Nachor fiairól
nincs tudósítás —) s valamely más forrásból ered.
Ezzel végződik ez a kis katalógus, mely hiányai mellett
*) Általában a Gen. 10. u. n. chamita nyelvcsaládját, m e l y b e ott túln y o m ó l a g arab és más sémi törzsek soroztattak, mint az árja és sémi népcsaláddal egyenlő osztályt, az ethnologia már feladta. Lásd Hőmmel i. m.
16. és köv. 1.
2
) A dolog tulajdonkép úgy áll a m a i tudomány szerint, hogy Elám
őslakossága sémi volt, da ezt korán, Kr. e. 2300 táján kiszorította egy más
nép, melyet Hőmmel (i. m. 33. 1.) az alarodiak közé számít, m e l y a délikaukázusiakkal volt rokon.
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is nagyon érdekes és becses a tudomány szempontjából,
mert az ethnologia akkori állásáról tájékoztat bennünket.
De locis és De üuminihus
vei aqais c. alatt földrajzi
dolgokat magyaráz. Jeruzsálemről, Jebus városáról, melyet
Melkicedek Salemjének tart, megjegyzi, hogy most Aelius
Hadrianusról Aelianak neveztetik. Hogy a bárkának némi
ismertetőjelei az Ararát hegyen még az ő idejében is megvoltak, korának mondás hangulata mellett érthető. Ugyancsak az is, hogy a Nilust és Gangest a paradicsom két mythikus folyójának: a Gihonnak (Geon) és Phisonnak tartja.
Sok helyes meghatározása mellett vannak hamisak, mint pl.
hogy Riblath (nála Reblatha) egy a későbbi Antiochiával,
vagy hogy a Jordan ( = rohanó) azért neveztetik Jordánnak,
mert benne két forrás, u.m. Jor és Dan egyesül. (Népetymologia.)
A zsidó hónapokat egészen helyesen sorolja fel De mensibus c. fejezetében, csak az 5-iket (Ab) nem említi, valamint
a minden 4-ik évben felvett pótlékhónapot (Adar batraah)
sem. Helyesen jegyzi meg — a Sivan kivételével — a Jar
( = Ijjár) Tammúz, Tisri és Maresvan ( = Marchesvan) hónapoknál, hogy a kánonban nem találhatók meg, épen ezért
külön csoportban sorolja fel őket.
A zsidó ünnepekről szóló szabatos magyarázatában
(.De solemnitatibus)
csupán a pascha értelmének megfejtésében hibázott, mikor az ur Egyiptomon való átmenetelével
szemben előnyt ad a nép átmeneteiéről (Egyiptomból az
ígéret földére) szóló értelmezésnek.
De idolis c. fejezetében a bibliában előforduló bálványistenek neveit próbálja értelmezni. Belphegor bizonyára Baal
Peor akar lenni, mit mutat a hozzáadott magyarázat, mely
szerint moabita bálvány, melyet simulacrum ignominiae-vel
interpretál s Priapusszal vet össze. Megemlíti alább Beelzebubot is, melyet a Baal első értelmének felhasználásával
vir muscarum-nak fordít e helyett: légyűző Baal, az ekroniták
istene. ( = Ζεις Άηόμνιος.)
Beel ( = Baal, görögül Βήλ,
Βήλος,)
quod interpretatur vetustas, idolum est Babyllonium;
egyszersmind Ninus asszír király atyja. Adramelech az
asszírok bálványistene, kit a samaritánusok is tiszteltek.
(Tulajdonkép = Adar király, röviden Adar, ki azonos a
Kewan v. Chíjjun ( = Saturnus) istenséggel.) A sidoniak
Astarteját, nem tudni, micsoda forrás után factura superflua
jelentéssel fordítja latinra, holott a Baalnak megfelelő nagy
sémita istennő Astoreth neve egyesülést, közösülést jeleni,
mig Aserah neve = szerencséthozó, más magyarázat szerint
= összekötő. Diabolus szerinte deorsum íluens = alá v.
alant folyó, holott tudja, hogy a görögben criminatort jelent.
Satana (heb. Szátán) értelmét helyesen állapítja meg aclversariusban, de már transgressor csak átvitten.
Theol. Szaklap VII. évf.
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Néhány ruhanem, főként a zsidó főpap ruháinak {De
vestibus) és néhány madár ós rovar, (De avibus vei volaiilibus) állat és csúszómászó (De bestiis vei
repentibus)
rövid és színtelen leírása után a nevezetesebb súlyok és
pénznemek (De ponderibus),
valamint a különféle bibliai
mértékek (De mensuris) rövid ismertetésével befejeződik e
lexikon reális része. Az utolsó fejezet (De Graecis
nominibus)
már nem csak a bibliában, hanem az egyházi nyelvhasználatban meghonosodott görög szavak jelentéseit akarja feltüntetni. Természetesen nem teljes és nem is mindenben pontos,
de általában véve jő. Az olyan etymologiai kísérlet, mely a
.Wg-t, deust a Οεάσασΰαι igéből vezeti le, még nem rontja
le hitelét, sem a gazophylaciumnak divitiarum custos-szal
való fordítása. 1 ) Sajátságos képzésű szava a sexsimplicia a
hexapla fordítására, a sexcupla helyett. Benne nem a πλους
képzőt, hanem a απλούς melléknevet látja s adja vissza.
Ez utolsó könyvre csakugyan joggal ráillik, a mit a
szerző az egészre vonatkozólag mond a zárószavában, hogy
t. i. mintegy seminariuma a szentírás ismeretének. Ha ilyen
módszerrel dolgozott volna mindig ő is, más is, nem vadult
volna úgy el az exegesis. A sok hasznos anyagon kívül
általában kora reális bibliai ismereteinek mértékét találjuk
itt hibáival együtt s ez történelmi szempontból teszi értékessé. Ε könyv különben több tekintetben rokon a Formulákkal s miként az, ez is inkább érvényesülne lexikális
alakban. Eucherius még általában a régi latin fordítást
használta, de Hieronymusét is tekintetbe vette. Egyszeregyszer hivatkozik a zsidó szövegre, a LXX-nak s Aquilanak
ebből készült görög fordítására is. (Instr. I. De Gen. 5. De
Exod. 29. Psalm. 5.) Nem szükséges ebből az eredeti nyelvek
alapos tudására következtetni, de bizonyára teljes nemtudására sem szabad.
Latinsága elég tiszta, folyékony, csak egy kicsit érzik
már rajta az egyházi-bibliai latinság színezete. Stilusa egyszerű, világos, szabatos.
Végül e hermeneutikai s lexikális természetű könyvekre
nézve is megállapíthatjuk a fentebbiek alapján, hogy ezek
csak oly kevéssé tartoznak a mai isagogikai (irodalomtörténeti) tudomány körébe, mint az eddigiek.
Budapest.
Marion Lajos.

') Megjegyzi, h o g y e szó „compositum de lingua Persica et Graeca".
Előbb cellulae parvae-nak értelmezte az Exp. div. rer. c. fejezetben.

A revideált Biblia.
III.
Eddigi két rendbeli hozzászólásomra a következő levelet
kaptam:
K e d v e s b a r á t o m ! Hosszú ideig gondolkoztam,
megírjam-e e levelet. Végre mások bíztatása is hozzájárulván
a bennem megfogamzott szándékhoz, megírtam és íme itt
veszed.
A Theologiai Szaklap 1909. I. számában megjelent, „Λ
revideált biblia" c. cikkedhez akarok hozzászólni, ha még
nem késő. Nem bírálatot akarok írni rá, nem személyes
indokból, nem is hivatalos megbízásból teszem, hanem tisztán
az igazság érdekében. — Kijelentem, hogy nagyon szükségesnek tartom az ilyen nagyfontosságú és hatású irodalmi
munka szigorú megbírálását ós nagyon sajnálom, hogy az
egyházi sajtóban, melyet legközelebbről érdekel a dolog,
eddig jóformán csak Te szóltál hozzá. Ha engem az utolsó
időben bele nem vontak volna a munkába, én írtam volna
róla a legtüzetesebb bírálatot. Igy nem tehetem, de szívesen
várom másoktól. Tegyék alapos tanulmány tárgyává, inert
méltó arra ós van is benne elég megbeszélnivaló. A bizottság
pedig vegye ad notam az érdemes igazításokat, megjegyzéseket, melyeket akár most, akár később a szakemberek
tesznek s ezek felhasználásával minden újabb kiadást jobbá
tehet. — Mert hiszen csak nem akarjuk, hogy ez a szöveg
is hibáival együtt megcsontosodjék!
Azonban másfelöl szükséges, hogy a bírálat igazságos
legyen. A tied pedig nem az. Először azért, mert Te az újszövetségi rész bírálásánál más szöveget vettél kezedbe,
mikor az összehasonlításokat megtetted, mint a milyent az
átdolgozók kötelezően használtak. Te Tischendorfót, vagy
Nestleót, szóval kritikai kiadást vettél elő, pedig, mint
bírálónak, utána kellett volna járnod, hogy a revisiót eszközlő
bibliatársaság, melynek dépötja épen a ti házatokban van,
a líeceptust írta elő a revisoroknak kötelező textusul, mint
a mely a Károli korabeli görög szöveghez legközelebb áll.
Ezt az eljárását a bibliatársaságnak tudományos szempontból
bírálhattad volna, de legalább a revisorokat nem sértetted
16*

230

Raffay Sándor.

volna meg tudományos reputatiójukban ilyes megjegyzéseiddel: „Ha az átdolgozó az eredeti szöveget is megnézte
volna" — „Honnét vette a fordítás" ezt meg a z t ? stb.
A másik ok az, hogy Te olyan mértékkel mérsz, mintha
új fordítást akart volna adni a bibliatársaság, nem pedig
csak átdolgozást. Az a „mindenképen elsó'rendö fordítás,"
„mely a mai szövegkritikai eredmények felhasználásával
javítgatja a Károli-féle fordítás tévedéseit ós elsimítsa gyöngeségeit" már a kritikai szöveg mellőzése miatt sem lehetett
az átdolgozás, aztán meg egy külső és egy belső ok miatt
sem. A külső ok a bibliatársaság előírása, mely a Károli
szövegén változtatást csak ott engedett meg, hol vagy nem
felelt meg az eredetinek, vagy nyelvi szempontból esett
kifogás alá. De még e mellett is megóvandókul jelölte meg
a szállóigékké lett locusokat, valamint a nyelv antik zománcát.
Ε rendelkezésnek, melynek megismerése után sok dolgot
másként Ítéltél volna meg, alapja az a belső ok, mely a
restauratio természetéből következik. Kell, hogy a revideált
szöveg megőrizze az eredeti charakterét, hibái nélkül, csakúgy. mint a renovált műemlék. Ez pedig kizárja a nélkülözhető változtatásokat, de természetesen a modern fordítás
mértékének alkalmazását is.
Ám e korlátokon belül is még marad elég tere a kritikának. Igy legfőképen annak megvizsgálása, hogy az átdolgozók megfeleltek-e a restauratio művészi kellékeinek, elég
kegyeletesen és mégis elég alaposan végezték-e munkájukat
úgy a tartalmi értelmezés, mint a forma (stylus, orthographia,
interpunctio, tartalmi összefoglalások ós parallel helyek felrakása stb.) szempontjából.
Reménylem, az igért folytatásnál ezek figyelembevételével fogsz eljárni s hibádat jóváteszed. Ε levél publikálására
az ügy érdekében kérlek. Budapest, 1909. jún. 22. Szerető
híved: Marton Lajos th. akad. tanár.
*

A levélíró tisztelt barátom kívánságának megfelelően
ime nyilvánosságra hozom ezt a levelet. S mert igen fontos
ügyről van szó, tisztáznunk kell az eszméket annál inkább
is, mert kemény hangon azt mondja a levél, hogy bírálatom
nem igazságos, hogy a revisorokat tudományos reputatiójukban megsértettem s fel is szólít, hogy hibámat tegyem
jóvá.
Az első hiba, a levél szerint, a miből aztán igazságtalanságom is származik, az volna, hogy én más szöveget
használtam, mint a revisorok, holott tudnom kellett volna,
hogy a gyülekezetem házában dópötval bíró angol bibliai
társaság a Receptus textust jelölte meg a revisió alapjául.
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Hogy a dépöt itt van, azt tudtam, de ebből még nem következtethettem, hogy a Receptus textushoz ragaszkodik a társaság. Hiszen boltjában nemcsak a Receptust kaphatja meg az
ember, hanem Tischendorfot, (Gebhardt), Nestlét is. Mindhárommal rendelkezem magam is. De azt igazán nem tudtam,
hogy a Károli revisiójánál ki volt kötve a Receptus használata. Ha hát más szöveget használtam a bírálatnál, nem
igaztalankodás szándékával történt. Sőt ellenkezőleg. Én
attól a naiv hitből indultam ki, hogy ma már akár fordít
valaki, akár revideál, föltétlenül csak a legújabb kritikai
szövegeket használhatja. Ezért nem is jutott eszembe a
textus receptus.
A bibliatársaságot a Receptus használatának a kikötésére a levél szerint az vezette, hogy ez a szöveg áll
legközelebb a Károli korabeli görög szöveghez. Hát ebben
igaza is van a társaságnak, mert Tischendorf csak a múlt
század hatvanas éveinek végén, Nestle pedig egy évtizeddel
ezelőtt adta ki a tudományos kutatások eredményeivel
számoló görög szöveget. De abban nem volt igaza a társaságnak, hogy elavult és — a tudományos eredményekkel
számolni nem akarva, — helytelen szöveget kötött ki a
revisió alapjául. Hát akkor minek a tudományos kutatás,
minek a sok emésztő munka, miért dúlják fel a régi ker.
sírokat, miért hatolnak be ősi kolostorok rejtett zugaiba,
ha a kutatás eredményeit értékesíteni nem akarják ? Vagy
nálunk is Vulgatává akarják szentesíteni a Receptust minden
gyarlóságával együtt? Nekünk is lesz ezután szent szövegünk,
amely dönt az igazság dolgában ? És hogyha a társaság akármely okból a Receptushoz ragaszkodni akart, a tudós revisoroknak, mint akik a legújabb kritikai szövegeket ismerik,
kellett volna tiltakozniok e szöveg kanonizálása ellen. Én nem
érzem magamat bűnösnek abban a vádban, hogy igaztalanul,
sértés szándékával tettem fel az ilyen kórdóseket: „Honnét
vette a fordítás" ezt, meg azt, — mert igazán nem is gondoltam arra a képtelenségre, hogy a XX. században még
mindig az előző századok kritikátlan szövegeit vegyék alapul
egy nemzet bibliájának az átdolgozásához.
Ebből következik a másik „hibám" mentsége, hogy t. i.
„mindenképen elsőrendű fordításra" vártam. Nemhogy sérteni
akarnám ezzel a tudós revisorokat, hanem ellenkezőleg olyan
sokra tartottam és tartom őket egyenként ós együttvéve,
hogy igen igen csodálkoztam a gyarló fordításon. Most már
per.sze értem a dolgot: hibás szövegből nem lehet hibátlan
fordítást készíteni. De azt ma is vallom, hogy velem együtt
mindenki tökéletesebb fordítást várt és joggal várhatott is.
Marton Lajos kollegám és barátom is azt vallja, hogy „az
a mindenképen elsőrendű fordítás, a mely a mai szöveg-
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kritikai eredmények felhasználásával javítgatja a Károli-fóle
fordítás tévedéseit és elsimítja gyöngeségeit, már a kritikai
szöveg mellőzése miatt se lehetett az átdolgozás."
Hát igen, nem lehetett. De ez a vallomás nekem ád
igazat és nem kötelez arra, hogy „hibámat jóvátegyem." A
magyar protestántismus joggal elvárhatta, hogy ha már az
angol bibliatársaság revideáltatja a magyar fordítást, s kegyes
jóakarattal ezreket költ erre a fontos, szükséges és áldott
munkára : akkor nem gördít mindjárt e jóakarattal egyidejűleg
olyan akadályt a teljes siker útjába, a melyet elhárítani a
tudós revisorok se voltak képesek és a melynek káros
hatását ismét évtizedekre, talán évszázadokra tűrni leszünk
kénytelenek. Mert ha a régi, ósdi Károli helyett új szöveget
adunk a nép kezébe, akkor már teljesen mindegy, milyen
mértékben dolgozzuk azt át. Szerintem mindenesetre oly
mórtékben kellett volna átdolgozni, amint azt a tudományos
eredmények felhasználása lehetővé teszi és amint azt egy
kulturnép szellemi színvonala megkívánja.
Mindennek, legyen az ember, avagy annak alkotása,
megvan a maga történeti szerepe és jelentősége. Károli
fordításának háromszáz éves szerepet juttatott az isteni
gondviselés. Ezzel meg van adva a korok határait áttörő
jelentősége is. De hogy Károlit kanonizáljuk, annak semmi
értelme sincs. Aki több fordítást megfigyelt, tudja, hogy a
Károli-féle fordítás a leggyarlóbbak egyike. Azt is tudhatja
az irodalom történetéből, hogy Károliénál jobb fordítások
még a saját korában is voltak. Nem kisebbíteni akarom ón
ezzel Károli érdemét, hiszen semmi érdekem nincs ebben,
hanem egyszerűen egy irodalomtörténeti tényt mondok ki.
Ha lehet Károlit úgy revideálni, hogy nevét fenntartandó, a
mai kor szellemi és nyelvészeti érdekeinek megfelelően
szólaltathatjuk meg, ám tartsuk fenn nevét és emlékezetét.
De a fő ne az ember legyen, hanem az ügy, ne Károli nevének fenntartása, hanem a Biblia. És szóljon az a Biblia a
mi magyar népünkhöz a mai nép nyelvén, mert a „valák"
egész tömegével se szerettetjük rneg azt a Bibliát különösen
manapság, ha nem életszükségletet elégítünk ki vele a mai
nyelv és észjárás szerint.
A Károli-revisió bírálatánál én nem elégedhetem meg
azzal, amit Marton kollegám mond, hogy: „Ám e korlátokon
belül is még marad elég terve a kritikának. Így legfőképpen
annak megvizsgálása, hogy az átdolgozók megfeleltek-e a
restauratió művészi kellékeinek, elég kegyeletesen és mégis
elég alaposan végezték-e munkájukat úgy a tartalmi értelmezés,
mint a forma (stylus, orthographia, interpunctió, tartalmi
összefoglalások ós parallel helyek felrakása stb. szempont-
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jából." Ezek jobbára külső dolgok és mert népkönyvről van
szó, nagyobbrészt nem is fontosak. Orthographia, interpunctió,
parallel helyek felrakása a nép szempontjából nem első
rendű fontosságú dolgok. A stylus és a tartalmi összefoglalások jobban érdeklik, de ha azt a stylust az eredeti ósdi
szófűzósek és sajátosságok megcsontosításának érdeke befolyásolja, akkor nem sok értelme van a revisiónak. Egyáltalán nem tudok megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy
a magyar nyelvben is megteremtsük a bibliai tőt nyelv
mintájára a biblia magyar nyelvet. Az a körülmény, hogy a
maitól eltérő archaistikus formában idézgessük a nép előtt
a bibliai locusokat, a vallásosság nevelésére egyáltalán nem
szolgál, legfőlobb azt a megjegyzést vágják ki rá, a mit egy
szocialista tett egy ráidézett bibliai helyre: Lehet, hogy
akkor, mikor igy beszéltek, így is gondolkodtak, de ma
másként beszélünk és másként gondolkodunk.
Szerintem a Bibliát a mai népnek a mai nyelven kell
a kezébe adnunk. Ha e mellett a közmondásszerű kitételeket
az értelem veszélyeztetése nélkül meg is tarthatjuk, ám
tartsuk meg, de a mindenáron való megtartásuknak ós a
régies formákkal való tetszelgósnek nem vagyok barátja.
A Bibliát világos, érthető, tiszta magyar nyelven kell a nép
kezébe adnunk és sem a Receptus kedvéért, se Károli
kedvóért nem szabad lemondanunk arról a természetes elvről, hogy a Biblia úgy szóljon a néphez, mintha szent
könyveinek irói ma irták volna meg a ma élő nyelven.
Midőn bírálatomat irom, személyek nem állanak előttem,
igaztalankodni nem akarok, szent ügyet szolgálok önzetlen,
szabad egyéni meggyőződéssel, — azért hát tisztelettel
folytatom a revisió revisióját, s a hivatalos szöveget is
tekintetbe veszem.
*

Mt. 11 5 -ben se a Receptusban, se a kritikai szövegekben nincsenek névelők, és az átdolgozás mégis így fordít :
a vakok, a sánták, a poklosok stb. Pedig éppen az általánosításon van asuly : Jelentsétek Jánosnak, a miket
hallotok
és láttok: Vakok látnak újra (άναβλέηονσιν),
és sánták járpoklosok
tisztulnak és siketek halkálnak (περιηατοΐοιν),
lanak, holtak kelnek életre és szegények kapnak
örömhírt.
Itt a άνα és a ηερί is érvényesül, amint hogy érvényesülnie
is kell. Legnagyobb nehézséget okoz a πτωχοί
ευαγγελίζονται
szabatos lefordítása. A revideált szövegnek ez a kitétele: és
a szegényeknek
evangyéliom hirdettetik,
semmikóp se felel
meg az eredetinek. Sőt félreértésre is alkalmul szolgál. A fő
ugyanis az evangélizálásban nem a hirdetés, hanem az, hogy
szegények, elhagyottak, nyomorultak részesülnek gondozásban,
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hogy akik eddig elhanyagolva, csak a kellemetlenségeit érezték
az életnek, most örömhírt kapnak, a mely egy szebb, jobb,
boldogabb, emberségesebb, mert istenesebb jövendő előkészítéséről beszél. Nem mondom, hogy az én formulám mindenben
fedi az eredetit, de azt hiszem, jobban megközelíti, mint a
revisióé.
«
Még több nehézséget találunk a következő részletben.
A 12. v. a revideált szövegben így hangzik: A
keresztelő
János idejétől fogva pedig mind mostanáig
erőszakoskodnak
a mennyek országáért, és az erőszakoskodók
ragadják el
azt Elsőbb is megállapítom, hogy ez a vers a R.-ban teljesen
úgy hangzik mint a kritikai szövegekben. Joggal tehető hát
fel a kérdés, honnét vették a revisorok ezt a formát: erőszakoskodnak
a mennyek
országáért!
Mert az eredeti
Ebben
mindenütt így hangzik: ?) βασιλεία των ουραίων βιάζεται.
pedig egy hang sincs valamiért való erőszakoskodásról.
Mátéból tehát ezt a formát nem vehették. Hanem igenis,
mert nehéz volt a szöveg, megnézték a párhuzamos Lukácsot,
ahol a 16 l6 -ban ezt találták: x«t ηάς εις αυτήν (t. i.
βασιλείαν
των örgavcöv)
βιάζεται
— mindenki reá (t. i. a mennyek országára) törekszik. Igen ám, de itt meg van a βιάζεται
alanya
a 7f«t;-ban, de Mátónól ezen fordítás szerint először is nincsen
alany, másodszor meg az e;g-nek nyoma sincs. Mátéban a
β. τ. όν. nem cél, hanem maga az alany: ί. βασιλεία
βιάζεται
= az ország nyomul előre, ós nem az országért nyomakodnak előre vagyis erőszakoskodnak mások. íme itt van
mindjárt egy bizonyíték arra, hogy én se nem igaztaiankodom, se nem személyeskedem, se akkorákat nem hibáztam,
hogy sok jóvá tenni valóm legyen.
Máténál arról van szó, hogy Jézus kijelentése szerint
a Keresztelő nagyságának kulcsát az istenország előkészítésének a munkájában kell keresnünk. Ez az oka, hogy
asszonyok magzatai között nincsen nagyobb ő nála. S viszont
mégis kisebb, mint azok bármelyike, akik már benne vannak az
istenországban. Mert ő még csak az útját egyengette. De
örök érdeme, hogy a mióta ő fellépett, azóta az istenország
előretör, uralkodva előre nyomul, tért foglal, sőt uralkodik.
A βιάζομαι
igét Ross szerint csakis ebben a kót alakban
fordíthatjuk szenvedővel: βεβίασμαι
és έβιάσ9ην·
minden más
esetben s így a jelen esetben is rendes cselekvő jelentése
van. Nincs tehát értelme annak a formának, melyet a revideált szövegben találunk. Nincs még akkor sem, ha a Mayerfóle kommentár úgy magyarázza.
A revideált szöveg így folytatja: és az
erőszakoskodók
ragadják el azt. Az eredetiben ez áll: ·/αί βιασιαί
αρ.άζοισιν
αυτήν, a mi így van magyarul: és erőszakoskodók
zsákmányolják azt el. A kettő közt lévő különbséget nem szükséges
hosszasan fejtegetünk.
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A 13. v. így szól: Mert a próféták
mindnyájan
és a
törvény Jánosig prófétáltak
vala Az eredeti értelme e z :
Mert valamenyi próféta és a törvény Jánosig
prófétált,
vagy még magyarábban: Mert valamennyi prófétának és a
törvénynek Jánosig szólt jövendölése. Igy is, úgy is kétségtelen, hogy ez a vers a János jelentőségéről és hivatásáról
mondottakat egészíti ki. A 14. pedig be is tetőzi ezt: És ha
he akarjátok venni: ő az Illés, a kinek jönnie
kellett.
A 19. vers φάγος και οινοηότης
kitételét nem helyesen
fordítja a revisio: nagyétü és részeges szavakkal, mert ez
legfölebb csak ennyit mond: falánk és borissza. Sőt még
így is drasztikusabb a magyar kitétel, mint az eredeti.
A vers végén álló kijelentés nemcsak értelmezése,
hanem alakja szerint is igen vitás. A Ree. szerint így hangzik :
και εδικαιω&η
r, σοφία ώιο των τέκνων αντΐ/ς.
Α kritikai szövegekben pedig απ ο των έργων áll. Kétségtelen, hogy a tekintélyesebb kódexek ez utóbbit igazolják s Meyer szerint a
τέκνων csak Lukácsból csúszott be. Amúgy is, így is megmarad az értelmezés nehézsége. Wellhausen az ώιύ-t vor,
gegenüber értelmében veszi, a mi azonban merőben szokatlan
az új testamento mi nyelvhasználatban. Wellhausen vonatkoztatása különben sein helyes. Azt m o n d j a : Die Weisheit
Gottes, vertreten durch Johannes und Jesus zugleich, wird
gerechtfertigt vor oder gegenüber den Juden, indem deren
Einwendungen oder Anklagen gegen sie sich durch Selbstwiederspruch aufheben. (Das Ev. Matth. 55.)
A revideált szöveg így szól: És igazoltatók a bölcseség
uz ő fiaitól. Mi ennek az értelme? Ki tudná pontosan megmondani ? A közmondásszerű axiómákat más nyelvekből
nagyon bajos lefordítani. Hogy pedig ez itt ilyen axióma, az
kétségtelen. Helyzete is, formája is annak mutatja. Azt
akarta vele Jézus rövidesen kijelenteni, hogy legjobban jellemzi a kortársakat az a mód, a mint J á n o s t is, őt is megítélik. Jánost nem fogadták el, mert aszkéta volt, Jézust
pedig, mert úgy él, mint a közönséges ember szokott élni.
Olyanok, mint a tereken üldögélő gyerekek, akik mindig
másokat okolnak a játék elrontásával, do sohasem magukban keresik a hibát. Erre mondja Jézus azt a vitás kifejezést,
a mit mi persze ebben a formában nem ismerünk, nem is
értünk meg hosszas magyarázgatás nélkül, de a mit igen
jól tolmácsolhatunk ezekkel a formákkal: Bolond lyukból
bolond szél! Vagy: A milyen e kémény, olyan a
füstje!
Hogy ezt mondta volna-e Jézus, ha magyarul beszélt volna,
azt nem tudom ugyan, de abban egészen bizonyos vagyok,
hogy azt nem mondta volna, a mit görögül olvasunk ós a
mit a revideált szöveg olyan nehézkes formában tolmácsol.
A 27. vers ;:άνια μοι νιαρέόύΟτ] ίη() τον ηατρός μου kitétele
nemcsak halavány, hanem félre is érthető a fordításban így:
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Mindent nekem adott át az én Atyám.
Az átadáson arra
is gondolhat az ember, hogy Isten többé nem is kormányozza
a világot, de arra is, a mire az e mondatot követő kifejtésből gondolnunk kell, hogy a teljes, tökéletes ismerete a titkoknak és Istennek magának is, Jézus egyedüli birtoka. A
nuqá&oaig
mindig közlés. Ezért hát így kellett volna fordítani : Mindent közölt velem az én Atyám.
Akkor aztán
természetes a folytatása is: és senki se ismeri a Fiút, csak
az Atya, sem az Atyát nem ismeri senki, csak a Fiú és
a kinek a Fiú akarja, felfedi annak. A vers végét ugyanis
a revisio nem figyelte meg és helytelenül fordította í g y : és
a kinek a Fiú akarja megjelenteni,
t. i. az is ismeri az
Atyát. Nem erről van szó, hanem arról, hogy senki sem
ismeri az Atyát, csakis a Fiú, mert minden titkot egyedül
csak vele közölt az Atya. Ez a Fiú azután, ha akarja, felfedezi az Atyát, ha nem akarja, egyedüli birtokosa marad a
rábizott titkoknak. A βονλψαι
ós az ά/ιοχαλύψαι
közös alanya
a Fiú. Akinek a Fiú akarja, megjelenti, vagy felfedi annak
a nagy titkot, a mit csak ő tud. Erre következik azután a
biztató hivogatás: Jöjjetek ón hozzám ! stb.
A 12, 29 -ben a τά σ/.ενη nem kincs, hanem egész általánosságban minden eszköz ós felszerelés, tehát jó magyarul
holmi. Ilyenféle javítást sok helyen tehettem volna eddig is,
de nem akarom nagyon hosszúra nyújtani a revisiót.
12, 33 -ban ismét van egy olyan hiba, a mit egyetlen
görög szöveg se igazol. Úgy látszik, itt a revisorok Kübel
és Nösgen dogmatikus belemagyarázását követték, a mikor
így fordítottak: vagy legyetek jó fák — vagy legyetek rossz
fák stb. Igen de minden görög szövegben ezt olvassuk : η
ποιήσατε
τό Όένδρον
ν.αλόν etc. Α magyar fordításnak megfelelően azonban ezt kellene olvasnunk : ij γ ívtad-ε dtvöoa καλά etc.
A mai formájában csakis így lehetne még fordítani az eredeti
szöveget: Vagy tegyétek a fát jóvá. Igen de kétségtelen,
hogy itt frázissal van dolgunk, melyre vonatkozólag azt
mondja Passow: „Annehmen, den Fall setzen wie τιϋέναι, wie
facere für ponere und sumere
mit dem doppelten
Accusativus." Ugyanígy szól Schirlitz i s : „τιοιείν gewisser
Massen intransitiv, aber mit d. Acc. c. infin. bed. annehmen,
setzen dass u. s. w. Mt. 12, 33 . wo zu καλόν ein είναι zu
ergänzen ist." Nem is lehet másként. Nem az emberek jóvá
vagy gonosszá tóteléről van itt szó, hanem arról, hogy gonosz
szívből nem volna szabad ámításul szép szavaknak hangzaniok. Ezt az alapgondolatot szolgálja minden kitétel a 33.
verstől a 37-ig. S én ezt az egész részletet elhibázottnak
tartom. Nevezetesen a 33. versnek így kell hangzania : Avagy
vegyük fel, hogy a fa jó, akkor a gyümölcse is jó,
vagy
vegyük, hogy a fa romlott, akkor a gyümölcse is romlott.
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Ebből következik a 34. vers : Viperafajzat
ti, gonosz
létetekre hogyan beszélhettek jókat? Hiszen α mi a szivet
eltölti, arról beszél a száj. Itt a revisiót irányító társaság
ama kikötésével kell összeütköznöm, hogy a megszokott
mondásokat megtartsuk. Én nem tartom meg, ha jobbal
tudom helyettesíteni. Azt mondja a szöveg έχ του περισσεύματος
της καρδίας το στόμα λαλεί. Α régi alapján az Új fordítás is így
ülteti át ezt a közmondást a mi nyelvünkre: A szívnek
teljességéből szól a száj. Hogy ez nagyon színtelen ós bizonytalan kifejezés, azt mindenki érzi. De megszoktuk s ezért
használjuk. De sokkal világosabb és az eredetinek megfelelőbb volna ez a kifejezés: A mi a szivet eltölti, arról beszól
a száj, — sőt még ennél is megfelelőbb, bár szabadabb ez
a forma: A mi a szivet eltölti, az ád szót a szájba. Én
nem riadnék vissza néha-néha az ilyen gyökeresebb átalakítástól sem, mert a fordítás főszabályának azt tartom: Úgy
kell az eredetit megszólaltatni, mint a hogy a szerző mondta
volna, ha magyarnak születik.
A 35. vers már nehezebb. Kép ez, a mely csak kortörténetileg érthető. A mije az embernek volt, abban az időben,
zár alatt tartotta. Az apotheka vagy thesaurus leginkább
sziklába vájt üreg volt vagy a ház oly kamarája, amelybe
egyedül csak a gazda járt be. Ékszer, ruha, bibor, pénz stb.,
szóval minden érték ott volt felhalmozva. A gonosz ember
is, a ki rablásból és fosztogatásból ólt, ilyen kamarában
tartotta eszközeit. Erre vonatkozólag mondja Jézus, hogy a
jó ember a maga raktárába csak jót halmoz össze, s ha
egyszer megnyitja, csak jót adogat ki belőle, a gonosz ember
ellenben gonoszságokat gyűjt, de nem is adhat elő mást,
mint gonosz dolgokat. így van az ember a lelkével is. A mely
lélek gonoszsággal van telve, abból nem származhatik jó, s
viszont a mely lélek jósággal van telve, abból csak jő kerülhet napfényre. A revideált szöveg megtoldja az eredetit, hogy
az értelméhez közelebb férkőzzék, de olyan sokat alakít
rajta, hogy egész parafrázissá válik. Azt mondja: A jó
ember az ő szivének jó kincseiből hozza elő α jókat, és a
gonosz ember az ő szivének gonosz kincseiből hozza elő a
gonoszokat. Az eredetiben nincs szó καρ&'α-ΓόΙ, nincs névelő
a jó és a gonosz előtt, a ϋηαηνρός pedig első sorban nem
kincs, hanem raktár, a hol a kincset őrzik, a mit az is igazol,
hogy τίΰψι-tői származik. Ebből aztán másodsorban a beraktározott, az elrakott dolgot, a kincset is jelezzük vele.
A mondat szerkezete azonban ez: L· kívánja a ϋησανρός genitivusát, melynek appositiója az άγα&ον és a πονηρού. A fordítás tehát csak ez lehet: A jó ember a jónak
raktárából
jókat hord elő, a gonosz ember pedig a gonosznak
raktárából gonoszságokat
hord elő.
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Ennek büntetését jelzi a 36. vers, míg a 37. befejezi az
egész szakaszt, ne nem úgy amint a fordítás t a r t j a : Mert
a te beszédidből ismertetel
igaznak és a te
beszédidböl
ismertetel hamisnak, — hanem az eredeti szerint igy : Mert
beszédedből Ítélnek igaznak és beszédedből
kárhoztatnak
tégedet.
A 40. versben a fordítás megismétli a κο/λ/α-t, holott
a R. szerint is καρδία της γής áll a mondat második felében.
Jézus tehát nem a föld gyomrában, hanem a föld szivében volt.
13, !4 -ben jobb igy.· Hallgatván halljatok, de ne értsetek,
nézvén nézzetek, de ne lássatok.
A 32. versben έλϋ-εϊν nem rászállnak, hanem egyszerűen
jönnek.
A 36.-ban elég ennyi: Akkor elbocsátván a sokaságot,
hazament.
A 44. tömörebb igy: Hasonló a mennyeknek
országa a
szántóföldbe rejtett kincshez, melyet a ki megtalált
eltitkolt és örömében elmegy, eladja mindenét és megveszi azt
a
szántóföldet.
Az 52. versben a ύησανρός-t a revideált szöveg éléstárral
fordítja. Mi jogon és mi célból ? Igazán nem tudom. Hiszen
itt nincsen szó etetésről, nincsen szó régi ós új ételek kiszolgáltatásáról, hanem egyszerűen arról, hogy a ki tisztában
van az istenországgal, annak könnyű a régi és az új életfelfogást megvilágítani s másokkal is megértetni. Jézus is ezt
teszi most, a mikor tanítványait a példázat igazi értelmével
megismerteti. Így hát a θησαυρός itt is, m i n t á z eddigiekben:
r a k t á r vagy készlet.
55. versben nem azt olvassuk : Nem ez-e amaz ácsmester fia? Hanem ezt: Nem ez-e az ácsmester fia? Názarótben különben is aligha volt két ácsmester, sőt, — az
apokrifusok szerint — még József is vándormester volt, s
néha hónapokig volt távol a családjától.
14, 4-ben όνχ βξεστίν σοι ίχειν αυτήν így áll a Szentírásban : Nem szabad neked ő vele élned. Sokkal helyesebb,
rövidebb és megfelelőbb igy fordítani: Nem szabad őt bírnod.
6. versben iv τω μίοι<) áll, tehát nem előttük, hanem a
középen.
22.-ben nem jobb-e igy: Nógatni kezdte
tanítványait
hogy stb.
25. igy van helyesen: Az éjszaka negyedik
őrváltásakor
pedig hozzájuk ért Jézus a tengeren
járva.
ílaffay Sándor.

Lapszemle.
Zeitschrift f . neutestl. Wissenschaft. Herausgeg. E. Preuschen.
7. Jahrg. 3 H. Volz, ein heutiger Passachabend c. alatt rendkívül
érdekes cikket közöl a zsidók ma szokásos húsvéti vacsorájáról. Előbb Jeruzsálemben, majd hazájában Leonbergben vett
részt a rabbinusnál ilyen vacsorában, melynek lefolyása mindkét
esetben csaknem teljesen azonos volt. A zsinagógából egy feldíszített szobába mentek, ahol a család és a vendégek összegyülekeztek. A rabbi egy lefödött poharat mutatott Volznak,
amely borral volt megtöltve és Illésnek volt szánva. A családfő
fehér templomi köpenyt vett magára és az asztalfőre ült. Előtte
az asztalon a következő tárgyak : 3 darab páros laska, melyeket
egymástól kendők választottak el; egy tányéron hamuban sült
tojás, egy tyúkcomb s egy pohárban a barna „Haróset"; távolabb
egy tál sósvíz, egy másik tál saláta, illetőleg torma és egy
harmadik petrezselyemmel, esetleg retekkel. A gazda ezek jelentőségét így magyarázta meg: a zöldségféléket azzal a gondolattal
költik el, hogy az ember eredetileg növényi táplálékokkal élt;
a sósvíz az emésztés könnyítésére; a torma a nyomorúság keserű
kenyere; a barna mártás, melyet dióból, gyömbérből, és almából
édesre készítettek az agyagra és a vakolatra, vagyis az egyptomi
rabszolgaságra emlékeztet; a tojás az első étek, amelyet böjt
vagy gyász után élvezni szabad; a csirkecsont pedig a templom
pusztulása és az áldozatok megszűnése óta a húsvéti bárányra
emlékeztet. A háznép minden tagjának részt kell vennie a húsvéti
vacsorában, amikor is a családfő köteles részletesen elmondani
a szabadulás történetét. Minden felnőtt ünneplő előtt egy nyomtatott lyturgia és egy pohár áll a bor számára. Az ünnepet a
borért való hálaadással kezdik, amelynek végeztével megisszák
az első poharat. Azután megmossa a házi úr a képet, vesz egy
darabka zöldséget, belemártja a sós vízbe, elmondja a hálaadást
a föld terményeiért és megeszi. Hasonlókép tesznek az asztaltársak is. Azután a családfő a középső laskából letör egy darabot
és ezt fehér selyem párna alá teszi a tulaj donképeni vacsora
kezdetére. Azután felemeli a nyomorúság kenyerével telt tálat
és közben ezt mondja arám nyelven: „ez a nyomorúság kenyere,
amelyet a mi atyáink Egyptomban ettek, aki itt éhezik, jöjjön
és egye, aki szűkölködik s ünnepelje velünk a húsvétot, ezt az
esztendőt itt, a következőt Izrael tartományában; ezt az évet
mint szolgák, a következőt, mint szabad emberek." Erre kitöltik
a második poharat s az asztal legfiatalabb tagja megkérdezi,
miért ünneplik ezt az cinorat oly ünnepélyesen. A válasz a
kivonulás csodáját közli. Azután a húsvét ünnepélyek magasz-
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talása, az ünnep jelentőségének elmondása következik. Minden
beszédhez a családfő adja meg a hangot, a többiek mind vele
beszélnek majd erősen, majd halkan, majd mormognak, majd
felkiáltanak szenvedélyesen amivel a tenger hullámzását jelképezik. Mindezt pedig héber nyelven mondják el. Ezután
kezdenek énekelni ős a patriachák történetét elejétől elbeszélni.
Ez az elbeszélés tarkítva van híres rabbinusok mondásaival és
anekdótákkal is. Ezután magasra emelik a másik poharat és
eléneklik a „Haliéi" kezdetét a 113 és 114. Zsoltárt, aztán baloldalra hajolnak és megisszák a poharat. Ekkor kezdődik a
tulajdonképeni húsvéti vacsora, amikor is minden jelenlevő megmossa a kezét és hálát ad a kézmosás parancsáért, aztán a
családfő fogja a felső laskát, hálákat ad, majd a középső laskát,
melynél másik imát mond, mindkettőből letör egy darabot,
megeszi, a többit tovább adja az asztaltársaságnak. Mikor aztán
egy szelet tormát a „Karoset"-tálba mártanak és az alsó laskából letörött darabbal elköltenek, akkor az ünnepség első,
történeti része bevégződik. A második rész régebben a húsvéti
bárány elköltése volt, ma pedig ünnepi vacsora lett belőle.
Először a tojást és a párna alá rejtett laska darabot eszik meg.
Az eddigi egész szertartásoskodás alatt bohókás húsvéti játékot
játszanak, hogy a kis gyermekeket ébren tartsák, nevezetesen
az egyik fiú az atya közelébe telepszik ós mindig azon mesterkedik, hogy hogyan lophatná ki a párna alá rejtett laskát. Az
anya segítségével ez sikerül is neki. Mikor aztán az apának
szüksége van a laskára, alkudozásba bocsátkozik a fiával, aki
azt csak megfelelő húsvéti ajándék fejében adja át. A vacsora
mintegy 2 óra hosszan tartott, melynek végeztével kitöltötték a
3. pohár bort, asztal-áldást mondottak, hosszú dicsőítő énekeket
énekeltek, segedelemért és Illés elküldéséért fohászkodtak, azután
balra dűltek és megitták a 3. pohár bort, miután előbb hálát
adtak a szőlőért és megátkozták a nemzsidókat. Ekkor kitöltötték
a 4. poharat és az ünnepély legszebb része következett: a 115.
és 118. zsoltárok gyönyörű harmonikus eléneklése. Végül hoszszasan hálát adtak a húsvétért és megitták a 4. pohár bort.
Volz megkérdezte, hogy váljon a régi időben nem ittak-e
közös pohárból, amire a rabbi azt felelte, hogy nem valószínű.
Jézus tehát az utolsó vacsorán eltért e tekintetben az ősi szokástól, amiből kétségtelen, hogy a közös kenyérből való töréssel
és a közös pohárból való ivással a benső szoros összetartozás
gondolatának akart kifejezést adni. Ő maga azonban se nem
evett, se nem ivott, mert maga volt a kenyér és a bor. Volz azt
hiszi, hogy a bűnbocsánat, valamint az érdemszerző halál gondolata később kapcsolódott össze az úrvacsorájával. Jézus még
nem akart az úrvacsorájával egyebet elérni, mint a válás órájában
lelkébe vésni a hozzátartozóknak, hogy ők mint fők és tagok
örökre összetartoznak.
Közli: Raffay S.

Könyvismertetés.
Dr. Révay József. Commodianus élete, művei és kora.
Budapest. Franklin társulat. 1909. (142 1.)
Alapos philologiai készültséggel és nem közönséges szakértelemmel megírt könyv jelent meg a Franklin társulat kiadásában, melynek szerzője dr. Révay József, a késmárki ev. lyceum
tanára. A mű tárgya Commodianusnak, a legelső keresztyén latin
költőnek élete, művei és kora. — A munka bevezetésében azokat
a szempontokat tárja fel a szerző, amelyek őt a mindez ideig
eléggé nem ismert költő személyének, életviszonyainak és munkásságának tüzetesebb megállapításában vezették. A második rész
a kéziratokat ismerteti, amelyek Commodianus műveit tartalmazzák. A harmadik azoknak a kiadásoknak alapos ismertetése,
amelyek a költő Commodiánussal foglalkoztak. A negyedik rész
tisztán belső adatok alapján annak rationábilis bizonyítása, hogy
nemcsak az Instructiones, hanem a Carmen apologeticum is
Commodianus munkája. Az ötödik a költemények tárgyával,
időrendjével és szerkezeti sajátosságaival foglalkozik. A hatodik
rész C. korának megállapítása. A hetedik Eutemesus ős Lukianos hatását tárgyalja. A nyolcadik rész C. eschatologiájának
forrásai: az Apocalypsis, a ker. és zsidók mondák. A kilencedik az Oracula Sybillina hatása és hasonlatossága C. műveivel.
A tizedik a költő életviszonyaival foglalkozik. A következő rész
C. rövid theologiája, a chiliasmus, monarchianismus és docetismus. A tizenkettedik C. forrásainak felsorolása. A tizenharmadik
stílusának és verselésének ismertetése. Végül a Commodianusra
vonatkozó rendkívül gazdag irodalom repertóriuma és tüzetes
mű- és tárgymutató fejezi be az érdekes munkát.
A mű részletesebb taglalása nem szorítható a rövid ismertetés keretébe, miért is csupán pár szóval összegezem azt a
tudást, amelyet annak tanulmányozásából szerezni lehet.
A Krisztus születését követő századokban a római császároknak nem szellemi hatalma, hanem fegyveres ereje képviselte
a művelt világ egységét, nem a szellem, hanem a fegyverek
élével uralkodtak. A classicus aranykor régen lejárt, az irodalom
és költészet hanyatlásnak indult. A régi római cultus harcra kelt
a fiatal kereszténységgel, s az ütközetből emez került ki győzedelmesen. Az üstökösként feltűnő keresztyén morál fensége és
erélye eltemette a classicus kor költészetét fattyú hajtásaival
együtt. Az irodalom a ker. Egyház kebelében leli fel új otthonát,
s annak képviselői a kereszténység nagy eposza, az Evangelium

248

Κ öny vismertetés.

körül csoportosulnak. A legtöbb ker. író Afrikából lép az új
irodalom sorompójába. Commodianus, aki — Cyprianus pár költeményétől eltekintve — a legelső ker. latin költő, szintén onnan
való. Élete körülményeiről ami biztosat állíthatunk, azt csak
írásaiból tudjuk. Születési helyét nyelvéből és stílusából következtetjük, amely „Africanae ferociae rusticitatem sápit." Szerzőnk
szerint afrikai származásúnak kellett lennie, mert a barbár latin
nyelv bélyegét viseli magán C. nyelve is. A „nomen Garei" nem
a syriai Garát jelenti, hanem egyértelmű Commodianusnak a
„mendicus Christi"-nek latin nevével, amennyiben a görög „gara"
és latin „commodum" szavak synonim jelentésűek.
Az időről, amelyben élt, szintén nincs biztos tudásunk.
Egyesek (Germadius) szerint Sylvester pápa idejében élt. De a
költemények hangulata nem mutat Sylvester korára. Sokkal
valószínűbb az a nézet, hogy a 267—270-ig terjedő években írt.
Erre utal C. maga is az Instr. I. 6-ban.
Szerzőnk a 280—297 közötti éveket állapítja meg terminusoknak, amelyekben C. művei keletkeztek. Meggyőző fejtegetései
alapján okom nincs, hogy ez újabb nézetet el ne fogadjam.
Nem különben áll a dolog annak meghatározását illetőleg,
hogy ki és mi volt C? — Saját vallomása szerint pogány volt,
majd zsidó proselyta, azután keresztény. Valószínű, hogy valami
magasabb egyházi hivatalt viselt, talán püspök volt, amint hogy
a Carmen apologeticum egyik kéziratában annak is van feltüntetve.
C. költői munkásságának első nagyobb felét az Instructiones,
másik kisebbik felét a Carmen geologeticum alkotják. Az Instructiók 80 költeményből állanak és 2 könyvet töltenek be. A
tartalmi összefüggés folytán 3 részre oszthatók s az első a
pogányokhoz szól, a második a zsidókat, a harmadik a keresztényeket oktatja.
Az 1060 versből álló Carmen apologeticum a kereszténység
hathatós védirata a pogányok és zsidók ellen, mondhatni az
akkori keresztény vallás rövid erkölcstana.
A költemények formája a hexameter, melyekben a rhythmus
sokkal többet ér, mint a metrika. Az achrosticonok és telestichonok kedvéért C. túllép a poetica licantia határán s a költői
játékok kedvéért elrontja a formát.
Úgy az Instructiók, mint a Carmen Apologeticum telve
vannak dogmatikai ritkaságokkal és theologiai tévedésekkel.
Ilyenek a „crassus" és nem „subtilis chiliasmus, a Patripassianismus, a Monarchianismus.
Az előadottak röviden a munka vázlata. A széleskörű
forrástanulmánnyal, és nagy philologiai apparatussal készült
munka méltán tarthat számot a philologusok élénk érdeklődésére.
Budapest.

Szarneczky
tanár.

Ferencz

A vallások osztályozása.
A minden jelenségben rendet kereső s a jelenségeket
hasonlóságuk s eltérésük szerint osztályozó emberi lélek a
vallás jelenségével szemben is indíttatva érzi magát, hogy
a történelmileg feltűnt vallásalakokat megegyezésük, vagy
hasonlóságuk alapján bizonyos osztályokba sorozva s így a
vallástörténelmi megjelenési formáinak tarka sokféleségébe
bizonyos rendszert hozzon.
A vallások osztályozása azonban sokkal nagyobb nehézségekkel jár. mint a természeti világ tárgyainak, vagy jelenségeinek osztályozása. Mig emitt az osztályozás alapja rendszerint a külsőleg felismerhető tulajdonságok tényleges megegyezése, vagy hasonlósága, tehát az osztályozás a tárgyakban
vagy jelenségekben levő objektiv szempontok után indul :
addig a vallások osztályozásánál alig kerülhető el, hogy
subjektiv szempontok ne éreztessék hatásukat, melyeknek
kiküszöbölése s a történelmileg megjelent vallásalakoknak
tisztán objektiv szempontok szerint való osztályozása alig
lehetséges.
A vallások osztályozásánál ugyanis észrevétlenül is
bele játszik az a momentum, hogy mily értéket tulajdonítunk
az egyes történelmi vallásalakoknak, ha a vallás eszménye
szempontjából mórlegeljük azokat. Tehát az értékelés, — a
legerősebb subjektiv szempont, — alig kerülhető ki, ha a
vallások osztályozásáról van szó. Igyekeznünk kell mégis e
szempont lehető háttérbe szorításával, tisztán a tárgyi szempontokat érvényesíteni e téren is s ezért eleve is tudományos
szempontból értékteleneknek kell mondanunk mindazon
osztályozásokat, melyek a subjektiv értékelést félreismerhetetlenül magukon hordják, vagy amelyeknél éppen ez az
értékelés képezi a felosztás alapját.
így, ki kell zárnunk a tudományos osztályozásból azt
az osztályozást, amely a vallásokat igaz ós hamis vallások
kategóriájába sorolja. Nyilvánvaló, hogy e felosztásnál nem
tudományos szempontok, hanem gyakorlati szempont: az a
törekvés érvényesül, hogy saját vallásunk kiválóságát más
vallásokkal szemben felmutassak. A vallás eszményéhez
mérve az egyes történelmi vallásalakokat,
kétségtelenül
Theol. Szaklap. V I I . é r f .
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arra a következtetésre keli jutnunk, hogy ezt az eszményt
egyes vallásalakokban jobban megvalósulva látjuk, mint
másokban, de mivel ennek a kérdésnek tárgyalása inkább a
vallásbölcsészet, vagy dogmatika, mintsem a vallástörténet
körébe tartozik, világos, hogy a vallások osztályozásánál
ez a szempont felosztási alapul nem szolgálhat.
Hasonló nehézségek állanak elő, ha a vallásokat egy
régebben kedvelt felosztás szerint kijelentett
ós természeti,
vagy pogány vallásokra osztjuk. Ε felosztás eredete és célja
a keresztyén vallásnak s az ennek előlépcsőjét képező
zsidó vallásnak, a többi vallások felett való kiemelése volt,
végeredményben tehát ez a felosztás is épúgy az egyes
vallásalakok értékelésén nyugodott, mint az előbbi felosztás,
amellyel lényegileg össze is esik. A kijelentett vallás, mint
isteni közlésen alapuló, természetszerűleg a hit-igazságnak
is birtokában van, tehát igaz vallás, míg a természeti vallás,
melyhez az emberek különös isteni kijelentés nélkül saját
természetükben levő képességeknél fogva jutottak : az igazat
csak a tévessel elegyesen tartalmazza s így a hamis, vagy
téves vallás kategóriájába tartozik.
Hegel volt az első, ki e régebbi s tisztán subjektiv
értékelésen alapúló felosztásokkal szemben a vallások osztályozásánál is az objektiv szempontok figyelemre móltatását
sürgette. Ezek közül az objektiv szempontok közül azonban
nem szolgálhatnak felosztási alapúi azok, amelyek bizonyos
tekintetben külsőlegesek, esetlegesek. így pld. az a felosztás,
mely alapúi azt veszi, hogy az egyes vallások
szentiratokon
alapúlnak-e, vagy szentkönyvek
híjával vannak, ilyen esetleges, külsőleges szempontot vesz felosztása alapjául. Hogy
egy nép a maga vallását, a kultura magasabb fokán szentírásokban feljegyezte-e s hogy ezek a szentirások egészben,
vagy töredékesen reánk maradtak-e, ez nem magában a
vallás lényegében rejlő, hanem ettől idegen, tisztán külsőleges
szempont. A kulturának minél magasabb fokán áll valamely
nép, annál valószínűbbnek tarthatjuk, hogy mint szellemi
élete egyébb nyilvánulásait, úgy vallását is írásban örökítette
meg; viszont a kultura alacsonyabb fokán álló népeknél a
legintensívebb vallásos életnél sem várhatjuk, hogy vallásuk
írott emlékekben maradt volna reánk. De még az írott
emlékek fennmaradása is annyira a történelmi eseményektől,
azt mondhatnók véletlentől függ, hogy éppen ezért, ennek
a szempontnak felosztási alapúi vevése a legnagyobb mértékben helytelen volna.
Összefügg ezzel, s éppen azért miután esetleges, külsőleges ismerhető jegynek s nem a vallás lényegében fekvő
objektiv mozzanatnak tekinthetjük azt, hogy valamely vallás
eredetét képesek vagyunk-e vallásalapítóra
vinni vissza,
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vagy pedig az illető nép vallását külön vallásalapító
személyiség nélkül, tisztán népiesen,
a nép körében előállottnak kell-e tekintenünk. Ε szempont szerint a vallásalapítókra visszavihető vallások közé kellene soroznunk a
mozaismust, Zoroaster vallását, a buddhismust, Laotse és
Kongtse követőinek vallását, a keresztyónséget és az izlamot,
mig a másik csoportba kellene soroznunk — nem is szólva
a félvad állapotban élő, vagy általában nem történeti népek
vallásáról — az egyptomi vallást, a brahmanismust, a görög,
római, germán, és szláv vallásokat. Ez a szempont két tekintetben is elégtelen. Egyrészt azért, mert csak történelmi
ismereteink fogyatékosságának tulajdoníthatjuk, hogy pl. az
egyptomi, görög vagy római vallásoknál nincs oly vallás
alapítóról tudomásunk, mint pl. a khínai vallásnál, amennyiben
kétségtelen, hogy minden vallás képződósénéi kiváló személyiségek fontos szerepet játszottak; másrészt, mert a vallásalapító személyiségek is nem tisztán ujat alkottak, hanem
tanításaikat a nép körében már meglevő képzetekhez csatolva,
részben ezeket fejlesztették tovább.
A felosztások e csoportjához számíthatjuk azt a felosztást is, mely Kuenen felolvasásai révén az ujabb időben
bizonyos fokú elterjedtséget nyert, s mely szerint a vallásokat
két csoportba: a nemzeti vallások ós világ vallások csoportjába kellene osztanunk. Ezt a felosztást a mult század első
felében Von Drey hangoztatta először s azon a mindenesetre
figyelmet érdemlő tényen alapúi, hogy a legtöbb vallás az
egyes nemzetek határaira korlátozva marad, mig a buddhizmus,
a keresztyénség és az izlam, az emberiség legkülömbözőbb
fajtákhoz tartozó népei között el vannak terjedve. Azonban
ennek a felosztásnak is több lényeges fogyatkozása van.
Első sorban is nem veszi figyelembe a nemzetileg ós területileg
határolt vallások közötti külömbséget; éppen így nem ügyel
az egyes nemzetek kebelében élő törzsekre, melyek különálló életet folytattak, anélkül, bogy egységes nemzetté alakultak volna ki. A világvallás fogalma is határozatlan s éppen
ezért félreértésre alkalmas. Ha a világvallást mennyiségi
szempontból tekintjük, vagyis abból a szempontból, hogy
az egyes vallások a keletkezési helyükön kívül lakó népek
körében hódítottak-e s mennyiben, nyilvánvaló, hogy a puszta
számot felosztási alapúi venni nem lehet, mert tudjuk, hogy
nemcsak az emiitett három vallásnak, hanem egyébb vallásoknak is megvolt a maguk hódító ereje; így csinált prozelitákat
a zsidóság, voltak idegen népek között is hivei a brahmanismusnak, s a római császárság korában előkelő prozelitái
voltak a mitra-vallásnak. Szóval a három vallás csak nagyobb
számban nyerte prozelitáit, mint emezek s így a különbség
nem lényegben gyökerező, hanem csak relatív. — Viszont
17*
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ha a világvallás fogalmát nem mennyiséginek, hanem minőséginek vesszük, világos, hogy olyan vallás, mely mint a vallás
eszményének igazi megvalósítója az egész világot meghódítani
hivatva van, csak egy lehet.
Ide volna sorolandó a vallások genealógiai
felosztása is,
mely az egyes vallás alakokat azon népek szerint csoportosítva
tárgyalja, amelyeknek életében ez a vallás történelmileg
először megjelent, vagy történelmének befolyásos tényezőjévé
lett. Ε felosztás is nem a vallás lényegéből veszi a felosztási
alapot, hanem egy ezen kivül álló s egy bizonyos fokig a
vallás lényegével a szorosabb kapcsolatot nélkülöző szempontból, t. i. abból, hogy a kérdéses vallásalak mely népnek volt
a vallása. Mindamellett is ez a felosztás az eddig tárgyaltaknál két okból is megfelelőbb. Előszőr is, bár a vallás az
egész emberiség egyetemében megnyilatkozó szellemi életjelenség, kétségtelen, hogy külső kifejezésére befolyással
vannak mindazok a tényezők, melyek az egyes népek életét
befolyásolják s ezt más népek életétől elütővé, vagy legalább
is megkülömböztethetővé teszik. Ezért, amily joggal szólhatunk görög-olasz, vagy németalföldi művészetről, époly
joggal szólhatunk egyes népek vallásáról. De alkalmasnak
mutatkozik ez a népek szerint való felosztás főleg az áttekinthetőség szempontjából. A vallások története ugyanis
azt tanúsítja, hogy azonos, vagy legalább rokon vallásos
képzetek találhatók a hasonló míveltségű népeknél a föld
legkülönbözőbb részein. De egyúttal tanúsítja azt is, hogy
ugyanazon népnek vallásos képzetei bizonyos fejlődési
folyamatot futnak meg. mely fejlődési folyamat egyes
mozzanataiban más és más népek vallásos képzeteivel azonos,
vagy azokhoz hasonló alakot nyernek. Az áttekinthetőség
rovására szolgálna tehát, ha ugyanazon nép vallását, ennek
fejlődési fokozataihoz mérten, más és más népek vallásával
együttesen, mintegy részekre szaggatva tárgyalnók. Igy bár
a genealógiai szempont a vallás lényegével alig hozható
szoros kapcsolatba, methodikai okokból ennek, mint másodlagos felosztási alapnak igénybe vétele helyén valónak látszik.
A tulajdonkőpeni felosztási alapot azonban, magából a
vallásból kell vennünk s mivel a vallás külső nyilvánulásaiban
lesz láthatóvá előttünk és így alakja, amelyben történelmi
kifejezésre jut, lesz megítélésére nézve irányadó, ezért az
alaktani morfológiai szempont az, mely a felosztás legbiztosabb
alapját szolgáltatja.
Ε szempontnál azonban elbírálandó első sorban is az
a kérdés, hogy az egyes vallásalakokban mit tekinthetünk
lényeges vonásoknak, s mely vonások azok, amelyek lényegteleneknek mondhatók. Alaktani felosztásunk, u. i. csak
akkor lesz helyes, ha nem lényegtelen, hanem lényeges
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tulajdonságok képezik felosztásunk alapját. Mint Hegel mondta:
„a felosztásnak nemcsak subjektiv értelemben vettnek kell
lenni, hanem a szellem természetének megfelelőnek objektiv
értelemben." Amit mi lényeges tulajdonságnak tekintünk,
annak tényleg a kérdéses vallás lényeges, a külső alakban
is kifejezésre jutó tulajdonságának kell lennie.
Leglényegesebb vonás az egyes vallásokban annál a
központi helynél fogva, melyet minden vallásban elfoglal :
az Isten fogalom. Am ezt az istenfogalmat is tekinhetjiik
külömböző szempontokból.
Ha a mennyiség kategóriáját
alkalmazzuk az istenfogalomra, úgy az egyes vallásokat a szerint osztályozzuk,
hogy hány Isten imádása szerepel bennük. Azokat a vallásokat,
amelyek egy legfőbb lény imádását teszik követőikre
kötelezővé, egyr Isten hivő (mónotheistikus), azokat a vallásalakokat pedig, melyekben több Isten szerepel, sok istenhivő
(polytbeistikus) vallásoknak nevezzük. Monotheismus
és
Polytheismus volna tebát a k é t csoport lényeges megkülömböztető felosztási alapja, melyekhez a perzsa vallásra tekintettel a dualismus járulna. A monotheistikus vallások köze
sorozhatnék a zsidóságot, keresztyénséget és izlamot, dualistikus volna Zoroaster vallása, a többi összes vallások
pedigapolytheistikus vallások osztályába volnának sorozandók.
— Ez az utóbbi körülmény magában is eléggé mutatja, hogy
a mennyiségi szempont nem nyújt megfelelő felosztási alapot,
mert hisz emellett egy kategóriába tartoznék a teljesen
műveletlen polynéziaiak vallása a görögök vallásával. Ε
szerint a felosztás szerint is híjával volnánk egy oly szempontnak, melynek alapján a polytbeistikus vallások nagy
számát bizonyos rendszer szerint csoportosíthatnók.
Ezen a hiányon csak úgy s e g í t h e t ü n k , ha az istenfogalmat
nem mennyiségi, hanem milyenségi szempontból véve tesszük
a felosztás alapjává. Erre is Hegel tette meg az első lépést,
ki a maga filosofiai s különösebben logikai fogalmait a vallástörténetre alkalmazva, a vallást az istenfogalom fokozatos
magasabbra emelkedésének folyamatában mutatta be. Természetesen nem annélkül, hogy a logikai séma következtében
a történelmileg megjelent vallásalakok önkényszerűleg ne
szoríttattak volna egyik vagy másik logikai kategóriába.
Ha az istenfogalmat milyenségi szempontból tesszük a
vallások felosztásának alapjává, közelfekvő s egyúttal a lehetőségeket is teljesen kimerítő az a kőt kategória, mely a természeti és szellemvilág nyilvánvaló különbözőségén alapulva,
a vallásokat is természeti
ós szellemi vallások csoportjába
osztja, a szerint amint az istenfogalom a természeti jelenségek ős erők nagy világából, vagy a szellem világ külömböző erőiből s nyilvánulásaiból veszi a maga symbolikus
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kifejezését. Ε két főcsoport alsóbb részekre osztása azután
azok szerint a szempontok szerint történhetik, melyeket úgy
a természeti, mint a szellemi világ jelenségei a maguk
alacsonyabb vagy magasabb fokú nyilvánulásaiban nyújtanak.
Tudományunk története tényleg azt tanúsítja, hogy
többé-kevésbbé kifejezetten a vallások osztályozása e két
kategória alapján történt mindenütt ott, ahol a felosztás
alapjául az istenfogalom — milyenségi szempontból tekintve —
szolgált.
Az alábbiakban néhány osztályozást mutatunk be,
anélkül, hogy e tekintetben teljességre tartanánk igényt,
sőt a rokon jellegű felosztásokat szándékosan mellőzzük.
Hegel.
I. A természeti
vallás.
1. A közvetlen vallás. (Varázslás.)
2. Az önmagában való tudat ketté válása. A lényeg
vallásai.
a) A mérték vallása. (Ivhina.)
b) A képzelet vallása (Brahmanismus)
c) Az önmagában lét vallása (Buddhismus.)
3. A természeti vallás a szabadság vallásához való
átmenetben. Az alanyiság küzdelme.
a) A jónak vagy világosságnak vallása. (Persia)
b) A fájdalom vallása (Syria.)
c) A rejtély vallása (Egyptom.)
%

II. A szellemi egyediség
vallása.
1. A fenség vallása (zsidók.)
2. A szépség vallása (görögök).
3. A célszerűség, vagy értelem vallása (rómaiak.)
III.

Az absolut

vallás

(keresztyénség.)

Von H a r t mann.
1. A
2. A
a)
b)
c)
3. A
a)
b)

I. A
naturalismus.
naturalistikus henotheismus.
henotheismus emberies megszellemisítése.
Aesthetikai finomítása (hellének.)
Hasznossági világiasítása (rómaiak.)
Tragikus ethikai mélyítése (germánok.)
henotheismus theologiai rendszerezése.
A naturalistikus monismus (Egytom.)
A seminaturalismus (Persia.)
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II. A sápra
naturalismus.
1. Az abstract monismus, vagy az idealistikus váltságvallás.
a) Az akosmismus (brahmánok.)
b) Az absolut Illusionismus (buddhisták.)
2. A theismus.
a) A primitiv pantheismus (próféták.)
b) A törvény vallás, vagy a heteronomia vallása (mozaismus, zsidóság, reform kísérletek, ezek közt az izlam)
c) A realistikus váltságvallás (keresztyénség.)
R u η ζ e.
1. Természeti megfogható tárgyak tisztelete (varázslás,
vagy samanismus.)
2 Hegyek, folyók, erdők, tenger, szél és fellegek tisztelete
(Physiolatria)
3. A nap, hold, csillagok tisztelete (sabäismus) az ég
tisztelete (uranolatria) a világosság és sötétség tisztelete
(ó persa dualismus.)
4. Átmenet a természeti lények tiszteletétől (hylosoismus)
szellemi lények elismeréséhez : állatok tisztelete (zoolatria.)
5. S/.ellem és ember imádás (polydämonismus; anthropolatria.)
6. Áz ember erkölcsi, értelmi lényének imádása (anthropologismus és anthropo-morfismus.)
7. Az istenfogalmából a véges természeti elem kiküszöbölése (a legfőbb fokú theismus.)
S i e b β c k.
1. Természeti vallás, a természeti világ vallása minden
erkölcsi meghatároztatás nélkül (a műveletlen vallások).
2. Erkölcsi vallás számos fokozatban (Mexikóiak, peruiak,
akkadok, khinaiak, egyptomiak, hinduk, perzsák, germánok,
rómaiak, a legfelső fokot képezi köztük a görög vallás.)
3. Az átmenetet az erkölcsi vallásról a váltságvallásra
képezi a zsidóság.
4. Váltságvallás egyoldalulag a világ megtagadása
értelmében: a buddhismus.
5. Positiv váltságvallás: a keresztyénség.
6. Visszaesés az erkölcsi vallásba: az islam.
Τ i e 1 e.
I. Természeti
vallások.
1. Polyzoikus naturalismus (feltételezett).
2. Polydämonistikus varázsló vallások az animismus
uralma alatt (a vad népek vallásai).
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3. Tisztult, vagy rendszerezett varázsló vallások. Theriantropikus polytheismus.
a) Nem rendszerezett. (A japánok, a draivák, a finnek
és esztek, a régi arabok, a régi pelazgok, az ó-itáliai népek,
az etruszkok (?), a régi szlávok vallása.)
b) Rendszerezett (Amerika félművelt népeinek vallása,
a régi khinai birodalmi vallás, az egyptomiak vallása).
4. Emberi alakú, de ember feletti hatalmú s félig erkölcsi
lények tisztelete. Anthropomorfikus polytheismus. (A vóda
korabeli hinduk, a semi kulturnépek, a kelták, germánok,
hellének, görögök és rómaiak vallása.)
II. Erkölcsi vallások.

(Spiritualistikus—
vallások).

erkölcsi

kijelentés-

1. Nemzeti nomistikus (nomothetikus) vallásközösségek.
(Taoismus és konfuciánismus, brahmanismus, jainismus, inazdeismus, mozaismus ós judaismus, a két utóbbi már átmenet
a következő fokozathoz)
2. Universalistikus vallásközösségek (Buddhismus, keresztyénség; az islain a maga partikularistikus és nomistikus
alkatrészeivel csak részben tartozik ide.)
V o n Ο r e 11 i.
I. Természeti

vallások

(pogány

vallások).

1. Esetleges természeti dolgok tisztelete: fetisizmus
pl. Afrikában.
2. Esetleges természeti erők és szellemek tisztelete:
animismus (Afrika, Amerika, mongolok stb.)
3. A természet tisztelete, annak általános ható erői
alapján: polytheismus. Egyptom, kanaaniták, babyloniak stb.
4. A természet tisztelete annak általános törvényei
alapján: Csillagimádás, babyloniak, egyptomiak.
5. A természetnek, mint ilyennek tisztelete: pantheismus.
India brahmanismus.
6. A természet feloszlásának tisztelete: Buddhismus.
7. A jó fizikai, erkölcsi hatalmának tisztelete. Parsismus.
8. Az aeszthetikai erkölcsi hatalmak tisztelete. Hellének.
9. A politikai erkölcsi hatalmak tisztelete. Rómaiak.
II. Természettől
független
vallások.
1. A természetfölöttinek tisztelete a teremtmény fölött
való fenségében. Mosaismus.
2. A természetfelettinek tisztelete a teremtménnyel való
kiengesztelődósében. Keresztyénség.
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A vallások osztályozása.

3. A természetfelettinek tisztelete, a természetbe való
visszaesésében. Izlam.
Ha ez osztályozásokat jobban szemügyre vesszük, azt
látjuk, hogy mindegyik bizonyos fejlődési sémát mutat az
alacsonyabbról a magasabbra, úgy hogy az osztályozással
egyúttal a vallás fejlődési törvényei is mintegy jelezve vannak.
Kétségtelen azonban másrészt az is, hogy ez osztályozásban
az egyes vallásalakok, a maguk legkifejlettebb alakjában
szerepelnek, s hogy pl. görögök és rómaiak vallását ezek
az osztályozások úgy állítják be, mint ahogyan a legkifejlettebb alakjukban, a görög és római irodalom termékeiben
reánk maradt. Egyedül Tiele az, aki a maga osztályozásában
különbséget tesz a pelasgok, az etruskok, az ó-itáliai népek
és a rómaiak vallása s a hellének és a görög nép vallása
között. Már pedig az újabb kut atások kétségbevonhatlanná teszik, hogy az egyes népek vallásának azt a fokát,
melyet legmagasabbra emelkedésében elért, egy hosszú fejlődési folyamat előzte meg, mely fejlődési folyamat alatt az
alsóbb fokú vallásalakokon a nép épúgy átment, mint a
kifejlett ember, a csecsemő és gyermekkor egyes fázisain.
Épen ezért a vallások leggondosabb osztályozásának is csak
nagyon viszonylagos értéket tulajdoníthatunk, mert abstrahálnunk kell igen sok vallásnál a megelőző fejlődési fokozatoktól.
Még egy más szempontból is vizsgálat tárgyává tehetjük
a vallások osztályozását. Mint jeleztük, legmegfelelőbb az
Isten fogalomnak milyensógi szempontból felosztási alapúi
vevése s a fentebb felmutatott osztályozások mind ebből a
felosztási alapból indulnak ki. Érdekes azonban megfigyelni,
hogy az e felosztási alapról legmagasabbnak
feltüntetett
vallások nagyjában összeesnek a quantitativ szempontból
eszközölt felosztás monotheistikus vallásaival s épúgy, részben legalább, a világvallásokkal. Ebből a vallás fejlődési
irányára vonhatunk következtetést, nevezetesen hogy a vallás
a szellemi monotheismus irányában fejlődik s ha ezt a fokot
elérte, természetszerűleg igyekszik világvallássá lenni.
Dr. Antal

Géza.

Magyar coccejanusok a 18. században.
A „coccejanismus története'1, (Budapest, 1890. 1—177. 1.)
c. munkám, mely részletes rajzát adta a magyarországi coccejanus mozgalmaknak is, alig néhány sorban foglalkozott volt
a kizárólag a 18. században működött ily irányú magyar
ref. theologusokkal. Erre az időre ugyanis a theologiai gondolkozás tekintetében egyébként pár évtizeddel többnyire elmaradt Magyarországon is jóformán el kellett már terjednie
annak a felfogásnak, mely Németalföldön, a coccejanismus
származási helyén régtől fogva mind egyetemesebb jelleget
öltött, hogy t. i. nem eretnekségek a coccejanismus elvei s
hirdetőik korántsem törnek az egyház romlására. Az ilyen
hangulat mellett szokásos synkretismus és eklekticismus
oda hatott aztán, hogy bizonyos idő multával csak elvétve
akadtak olyanok, akiknél határozottan meg lehetett állapítani
a coccejanismus követőinek valamelyik csoportjához vagy
csak magához a coccejanismushoz való tartozást, avagy akik
épen támadásoknak voltak kitéve egy vagy más jellegzetesebb elvökórt.
Már a 17. század vége felé mutatkoztak olyan jelenségek,
amelyek lassú bár, de egyre gyarapodó enyhülését tanúsították az ellentéteknek. így Tótfalusi Kis Istvánnak
még
1685-ben igen nagy felindulás ós zúgolódás ellen kellett védekeznie, mikor a coccejanismus gyanújába esett amiatt, hogy
biblia-kiadásában javítgatott a szövegen. Coccejanus tanárnak:
Dézsi Mártonnak levén tanítványa, könnyű volt a gyanúnak
keletkeznie, de már aránylag meglehetős könnyűséggel ki
is tudta magát alóla menteni, 1 ) s a bibliája iránt később is
megnyilvánult ellenszenv nem ebben találta eredetét. Még
könnyebben sikerült igazhitűségét bebizonyítania
Szilágyi
TönkőMárton
debreceni tanárnak, akit még 1673-ban „kegyes
philosophus" gyanánt dicsért voetianus tiszttársa: Martonfalvi
Tóth György. 2 ) Előbb egy szabolcsmegyei nemes, 1692-ben
pedig több tiszántúli lelkész emelt vádat ellene coccejusi
elveiért. Első alkalommal a püspök előtt, másodszor az egy*) Dézsi Lajos:
Magyar író és könyvnyomtató
Budapest, 1899. 67. s köv. 1.
*) A coccejanismus története. 125. 1.

a

17.

században.
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házkerület jegyzője és a debreceni egyházmegye esperese
előtt azonban meggyőzőleg kimutatta igazhitűsógét, úgy,
hogy az utóbbi ízben szigorú határozatot hozott vádlói ellen
a közzsinat, 1 ) sőt néhány év multán egyenesen püspökké
választotta.
A 18. századbeli magyar theologusok még bátrabban,
mert háborítatlanabbul foglalhattak állást a coccejanisinus
mellett, mely kutatásainak módszere ós vezérelve ellenére
is orthodoxus maradt, eredetileg is, hát még az ujabb és
ujabb theologiai eszmékhez képest! Ennek tulajdonítható,
hogy már csupán egyes feltűnőbb esetekben került hivatalos
eljárás alá valakinek valami ilyen irányú elve, de ilyenkor
sem az volt a vád, hogy coccejanismust hirdet az illető,
hanem inkább, hogy eltér tőle, t. i. általánosan ismert jellegétől. Semmi megszólás, semmi bántódás nem érte p. o.
azokat az említett munkámban behatóan ismertetett coccejanus tudósokat, akiknek a 17. században kezdett működésűk
átterjedt a 18-ra is, vagyis Debreceni Ember Pált ós Szathmárnémeti
Sámuelt?)
vagy azokat az ugyanott felsorolt
lelkészjelölteket (kik természetesen különféle egyházi állás o k b a j u t o t t a k később), akik a 17. század vége felé coccejanus
szellemű értekezéseket tartottak részint egyik-másik külföldi
egyetemen, részint itthon valamelyik kollégiumban, llyenekül
fölemlítém a többek közt Veresegyházi
Tamás, később
tiszántúli püspököt, EnyediIstván,
később nagyenyedi tanárt,
Csepregi Tnrkovics Mihály, később kolozsvári tanárt és
lelkészt, akiknek mindegyiköknek átment a munkássága a
18. századba. Melléjök sorozhatók azok is, akiknek egyes
holland coccejanus tanárokkal való bensőbb ós tartósabb
összeköttetése kizárólag hasonló elvüségök esetén keletkezhetett és állhatott f e n n ; ilyenek voltak p. o.:
Szathmárnémeti
Mihály (11.) kolozsvári tanár, 3 ) Bogdányi
Sajgó
Mihály máramarosszigeti lelkész, egy kéziratban maradt
„Onomatologia ecclesiastica" szerzője, 4 ) Udvarhelyi
Mihály
előbb máramarosszigeti, majd kolozsvári tanár, 5 )
Baczoni
Incze Máté kolozsvári tanár és lelkész, 6 ) valamint azok a
megnevezetlen, de bizonyosan jókora számmal levő magyarok,
*) Sárospataki Füzetek 1857. 702. 1. Tóth Sámuel:
Adalékok a tiszántúli ev. ref. egyházkerület történetéhez. Debrecen, 1894. I. füzet 68. 1.
J
) 1 6 2 - 1 6 4 . , illetőleg 164—173. 1. — Az utóbbinak Roíiil franekeri,
majd utrechti tanárhoz való viszonyára élénk világot vetnek azok a levelei,
melyeket »Brieven van nederlandsche geleerden v a n hongaarsche geleerden«
(Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenes 1902. 423—436. 1.) c. közleményemben adtam közre emettől.
3
) Nederlandsch Archief . . . 1902. 427., 429., 431. 1.
4
) U. o. 431 - 4 3 3 . 1.
5
) U. o. 431. 433. 1.
·) U. o. 4 3 3 - 4 3 6 .
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akik minden ellenkező irányú törekvés és lebeszélés dacára
hallgatásukra mentek a nevesebb coccejanus egyetemi tanároknak. 1 ) Ám ez azt is bizonyítja másrészről, hogy némely
körökben még mindig élénk volt az ellenszenv tanításuk
iránt.
Kaptak is rajta, ha alkalmok nyílhatott belékötni
valakibe valami elve miatt, kivált ha másképen is rossz
szemmel nézték az illetőt. így j á r t ifjabb Csécsi János sárospataki tanár, akinek személyes jellegű küzdelmeit nem itt
a helye rajzolgatni, 2 ) s közülök csupán egyetlen-egyről, s
erről is csak annyiban emlékezhetünk meg, amennyiben
coccejanus elvei miatt is érték támadások annak folyamán.
Mindjárt tanári működése elején nagy felháborodást okozott
annak a roéll-féle tannak nyilvános iskolai disputatién való
védelmeztetésével, amelynek értelmében „az ember józan
esze a hinni valók princípiuma ós normája, annyira, hogy
semmit se kell elhinni, ami képtelenségnek ós lehetetlenségnek tűnik fel előtte." A legszabadabb elvű protestantismus
hazájában : Németalföldön nem okozott túlságos viharokat
ez a Spinoza hatása alatt hirdetett elv, de már a magyar
ref. egyház történetében annyiszor megnyilatkozott reactionarius hajlandóság nem hagyhatta botránkozás, sőt hivatalos
eljárás nélkül. Csécsinek idősebb tiszttársa: Füleki András
döbbent meg először a neki újság-számba menő nézeten, a
sárospataki p a p : Azari Nagy István pedig kész eszközül
állott rendelkezésére az amaz elleni actióban. Az 1714-iki
nagytoronyai zsinat állást foglalt a Csécsi tanításával szemben
ő azonban nemzeti zsinat elébe kívánta terjesztetni az ügyet.
Csakhogy ezt önként érthetőleg nem bírta kivinni; nagyon
alkalmatlanokká váltak reá az országos állapotok is. A
következő 1715. évben az iskolai felsőbbség szintén elég
érthetőleg ellene nyilatkozott Csécsinek, aki újítást hozott
be azzal is, hogy hasonlóképen holland coccejanusok (Van
Til Salamon, Andala Ruard stb.) példájára tanítani kezdett
theologia naturalist is, nemkülönben előadásokat tartott a
Cartesius bölcsészeiének alapelveiről. A tudomány haladásának nagyobb dicsőségére e miatt eléje szabták itten, hogy
mely szerzők művei nyomán tanítson. 3 )
Azarinak nemsokára megismételt izgatásai és a Csécsi
„eretnekségeiről" megszaporított vádjai már 1716-ban ismét
hivatalos tárgyalásokra adtak okot. Most már az említett
alapelvi jelentőségű tételen kivűl az a másik Roéll-féle tétel
is ott szerepelt vádul felhordott állításai lajstromán, hogy a
·) U. o. 432. 1.
) Különben is elvégezte ezt a meglehetősen háládatlan munkát Horváth
Cyrill »A Csécsi-világ Patakon« (1907.) c. jeles tanulmányában.
*) Sárospataki Füzetek 1905. 3., 5., 7. 1. Horváth Cyrill közleménye.
2
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Fiúnak öröktől fogva nemzotéséről sehol sincs szó a bibliában.
Az is szájába volt adva, hogy az ószövetségi szertartások
semmiféle typikus mysteriumot nem foglaltak magokban, ami
már a józanabb coccejanusok álláspontját tükrözte vissza
pártjok egyik csoportjával: a typusok keresésében fáradhatatlan irásmagyarázókkal szemben. Még azt tanította állítólag, hogy a keresztség szentségének körülbelül ugyanaz a
lényege, ami az ószövetségi mosakodásoknak, — és aztán
olyanforma nyilatkozatot tett volna, hogy fölösleges az Istenhez való könyörgés *).
A mindezt részletesen elbeszélő és Apologia czimmel
ellátott emlékirat sok példányban terjedt el az érdeklődők
között. A buzgó gömöri benefactor: Szentimrei Sámuel teljes
hitelt adva az azt szerkesztő Azarinak, egész könyv-számba
menő s coccejanus tudósokra is többször hivatkozó értekezéssel mutogatta nagy szörnyülködések közt, hogy minő bűnöket
rejtegetnek méhökben a Csécsi állításai. 2 ) Ellenben Rádai
Pál, a magyarországi ref. egyház egyetemes főgondnoka állásához és egyéniségéhez méltó bölcseséggel tárgyalva az intézkedés, illetőleg utasítás-adás végett hozzá terjesztett ügyet,
meglehetős szabadelvűséggel fogta fel a fővádat, t. i. a józan
észre vonatkozó roellista tételt. 3 ) Ez adta meg irányát aztán
az egész eljárásnak. Az 1717. febr. 15.-én kezdődő „consistorium" megtartván a Csécsi ellen emelt vádak dolgában a
vizsgálatot, a leginkább neheztelt tételre nézve elfogadta
ennek azt a mentségét, hogy ő csak gyakorlás czóljából
védelmeztette azt, nem pedig a saját meggyőződéseként; a
többi vádakat pedig be nem igazoltaknak nyilvánítva, egyáltalában semmi eretnekséget nem talált Csécsiben. Mert igy
követelték az épen akkor tekintetbe veendő érdekek. 4 )
Csécsi egyébiránt szintén az őt különösen kedvelő 5 )
mesterének, Roéllnek a hatása alatt élénk rokonszenvvel
viseltetett a „komoly", vagyis morális és e szerint gyakorlati
irányú coccejanusok iránt is, akik közül hasonló kedves
emlékű tanára: Vitringa Campegius 6 ) ugyancsak maradandó,
talán még maradandóbb befolyást gyakorolt szellemi fejlődésére, ami annyival könyebben történhetett, mivel emez sem
idegenkedett a cartesiusi bölcsészettől, habár nem is volt
követője. Csécsinek kéziratban fenmaradt theologiai munkái
tényleg sok részben magokon viselik a Vitringa hatását.
*) U. o. 13. 14. 77. 1.
) U. o. 14.- 15. 1.
s
) Szentimrei Sámuelhez írt levele, 1717. jan. 26. Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár 1902. 11,—15. 1. Zovdnyi Jenő közleménye.
*) Sárospataki Füzetek 1905. 77. s. köv. 1.
5
) Utrechtből távoztakor egész a csatorna torkolatáig elkísérte. Szombathi: Biographia professorum (kéziratban). 401. 1.
·) Csókkal búcsúzott el tőle. U. o. 402. 1.
2
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Volt Vitringának több híve is Magyarországon. Közéjök
tartozott az a Vásárhelyi
Baba Ferencz is, aki 1716-ban
megjelent „Typus theologiae practicae" című művét lefordította magyarra és „Lelki élet, azaz az Ur Jézus Krisztusban
igaz hit által beoltatott és őbenne élő embernek lelki állapotjának rövid leírása" c. a. 1722-ben, tehát épen a Vitringa
elhalálozásának évében napvilágra is bocsátotta Oderafrankfurtban. Az idevaló egyetemen töltött ugyanis néhány évet
és tudtunkkal nem is járt sohasem holland egyetemeken,
hogy közvetlenül hallgathatta volna Vitringának az előadásait.
Erre a könyvre is tanára: Noltenius János hívta fel a figyelmét, 1 )
de ha nem értett volna vele egyet, s nem becsülte volna a
tartalmát nagyra, bizonyára nem tölti vala idejét a lefordításával. Német, holland és francia nyelveken már kiadták
volt előzőleg, s igy illő is volt, hogy a Vitringa szellemi befolyását nagyban érező magyar reformátusok is olvashassák
a saját nyelvükön, és ha nem akadt számos, e nemzetbeli
hallgatója 2 ) közt, aki ezt lehetővé tegye, annál nagyobb az
érdeme benne ennek a szerencsétlen sorsú ifjúnak. A könyv
88-1-341 nyolcadrétű lapra terjed a fordításban; első része
ajánlólevelet, előszavakat, üdvözlő verseket foglal magában,
a második pedig maga a mű.
Hasonlóképen nem hallgatta Vitringát, s igy szintén nem
állott személyes befolyása alatt br. Daniel István, aki élete
vége felé, 1750-től fogva világi volta dacára theologiai irodalmi
működésre adva magát, annyira megkedvelte a már akkor
régen sírjában nyugvó, de műveiben és hatásában — úgy
látszik — még mindig élő híres tudósnak a Jelenések könyvéhez irott commentariusát, hogy hozzáférhetőbbe igyekezett
tenni erdélyi hitsorsosai számára, s e végett ugyancsak latin
nyelven kivonatot készített belőle. A munka eredetileg „Anacrisis apocalypseos Joannis apostoli" címet viselt, ő pedig
„Commentarius in apocalypsin S. Joannis" címet adott a
maga kiadásának.
Még hathatósabban törekedett a Vitringa szellemének
terjesztésére Csepregi Turkovics Ferenc kolozsvári tanár,
aki mikor 1737-ben átment a theologia tanszókére, a maga
theologiai irányának jelzéséül, előadásai vezérfonalául és
tanítványai részére tankönyvül, tehát többszörös érdektől
vezéreltetve, magyar fordítást rendezett sajtó alá a Vitringa
dogmatikai fő művéből, melynek három első kiadása „Aphorismi, quibus fundamenta theologiae comprehenduntur" (1688,
1690, 1695.) címmel jelent meg, a negyedik kiadástól (1702 )
pedig „Doctrina christianae religionis per aphorismos sum') Elűljáró beszéd c. 7. 1.
*) Névsorukat közölte Szilády Áron (Révész Figyelmezője 1874. 43 s köv.l.)
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matim descripta" címet viselt. 1 ) A röviden Aphorismák néven
emlegetett munkának hatodik kiadásában némi változást
szenvedett a praedestinatio tanának tárgyalása, és mint utolszor javított szöveget, épen ezt akarta alapul venni Csepregi
a fordításához.
Ám résen állott az erdélyi ref. egyházi főhatóság. A főconsistorium egyenesen rossz néven vette, hogy a felsőbbség
revisiója nélkül kezdett hozzá a nyomtatáshoz. Hiába mentegette magát vele Csepregi. hogy hiszen oly sok kiadást ért
már ez a könyv, hogy fölösleges vele szemben minden további
ellenőrzés: a főconsistorium elrendelte a megsemmisítését
azoknak az íveknek, amelyek a kifogás alá esett részleteket
tartalmazták, s megkövetelte, hogy ívenként az egészet felküldözze a püspökhöz revisióra. Magok a főconsistorium
censurás lovagjai is érezhették ez intézkedésnek kissé komikus voltát, mert kimagyarázni iparkodtak az erdélyi ref.
egyház specialis helyzetével, mely több óvatosságot igényel.
Csepregi azonban sehogy se volt képes belátni, hogy mi az
értelme ennek az eljárásnak, és méltán kétségbe vonta a
jogosultságát, miért is újra meg újra utasításokat kényszerűit
kibocsátni hozzá a főconsistorium ebben az irányban. 2 ) Valószínűleg Θ miatt aligha jelent is meg a tervezett ős megkezdett könyv, legalább ma nem ismerjük egyetlen példányát sem.
Hogy mindamellett is mennyire nagy és tartós volt
a Vitringa tekintélye, elegendő bizonyítéka az a körülmény, hogy Kazinczy Ferencznek sárospataki tanulása idején,
tehát a század hetvenes öveiben még mindig kellett az ő
műveit is olvasgatni a theologia tanulása közben. 3 )
Vitringának is, Roellnek is hallgatója volt
Szathmári
Paksi Mihály, de azért nem tartott egyikökkel sem, nem
követte tehát sem a gyakorlati coccejanusoknak, sem a
cartesianus coccejanusoknak az irányát, hanem e tekintetben
apósa: Debreceni Ember Pál után haladt, s a typikus bibliamagyarázat terén munkálkodva adta bizonyságait coccejanus
álláspontjának. Magyar kortársaióhoz viszonyítva eléggé jelentékeny irói működésének ilyen szellemű termékei: „Tyrocinium emblematico-propheticum seu meditationes in S. Ijobi
cap. XXXVIII " (Franeker, 1732 ), „Meditationes in Josuae cap.
X. vers. 12. 13. 14." (Az előbbivel egy kötetben, de külön
lapszámozással), „Dissertatio de arbore scientiae boni et mali
seu vite ferali" (Franeker, 1736.). Exegetikai fejtegetéseiben
először is az a buxtorf-féle alapelv irányadó reá nézve, hogy
») fílasius: Godgeleerd Nederland. III. k. 1856. 518. 1.
) Török István:
A kolozsvári ev. ref. kollégium története. II. k.
1905 . 7—8. 1.
®) Levelezése, I. k. Budapest, 1890. 155. 1.
s
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egyetlen jota vagy ékezet sincs a bibliában, amit ki ne nyilatkoztatott volna a Szentlélek. Ilyen alapon építi fel mystikus
értelmezéseit, amelyeknek nagy tömegét és képtelen túlzásait
megsokalta még a censurát teljesítő franekeri theologiai
fakultás is, de minthogy mások is sokan cselekedtek igy,
nem látta szükségesnek meggátolni a dolgozatok vilái? elé
bocsátását, annál is inkább, mivel úgy se talált bennök olyat,
ami beléütköznék a confessiókba.
Első helyen említett s még 1724-ben írt munkájában
132 lapon foglalkozik a Jób könyve XXXVIII. részével, melyet
a legapróbb részletekig megmagyaráz, versenként, bőséges
nyelvészeti fejtegetések kíséretében, még az arab nyelvből
is véve hozzájok bizonyságokat. Eközben óriási mennyiségű
typust fedez föl, amire tág tere nyílott már csak annálfogva
is, hogy Jóbot az újszövetség typusának tartja, míg Elifáz,
Bildád és Sófár az álkeresztyóneket jelzik szerinte, mint
amilyenek a gnóstikusok és ebioniták voltak az apostoli korban, Elihuban pedig Pál apostolnak látja az előképét.
A második dolgozat csak 12 lapra terjed, de ugyanannak
a szellemnek jellemzetes terméke. Elég e tekintetben annyit
megemlítni róla, hogy a Jézus előképének tekinti Józsuát s
ebből a vélekedéséből folynak aztán azok a furcsa következtetések, amelyeket csak elképzelhetett a Józsua könyvéből
magyarázásra fölvett három vers nyomán.
A harmadik műben hasonló exegetikai elvekre támaszkodva, azt mutogatja, hogy a jó és gonosz tudásának fája
szőlőtő volt. Más bibliai helyekkel (p. o. „az apák ették meg
az egrest . . ." stb.) való összevetésekből és messzemenő
következtetésekből állapítja meg ez állításának helyességét,
amely egyébiránt saját beismerése szerint nem volt már
egészen új eszme az exegetáknál. A „sensus literalis" ilyetén
megállapítása után a „sensus mysticus" kifejtése következik,
melyben arra az eredményre jut, hogy azt a tudóst jelképezi
a paradicsomi fa, aki a jó ós gonosz tudásáért követelőzik,
s azt kívánja, hogy élet és halál ura legyen. Ezt pedig ő nem
másban találja meg, mint — a pápában. A 62 lapra terjedő
értekezéshez egy öt lapnyi függeléket is ad, amelyben a Jel.
XIII. 18.-ban említett fenevad rejtélyes számának: a sokat
találgatott 666-nak a jelentésére vonatkozólag közöl három
conjecturát.
Módszer, rendszer és felfogás tekintetében egyiránt jóval
fejlettebb már egyik fiának: Szathmári Paksi Istvánnak,
a
későbbi tiszántúli püspöknek az exegesise, akinek szintén
irodalmi munkássága vet világot coccejanus irányának természetére. Ő is a coccejanismus hivei közé tartozott még, de
miként nagynevű franekeri tanáránál: Venema Hermannál,
nála is elhalványulóban volt már ez az irány a felvilágoso-
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dásra törekvő ujabb kor szellemének hatása alatt, amely
mollett túlhaladottá vált ugy ez, mint ellentéte: a scholastikus
jellegű voetianismus. Franekerben tartott és kiadott értekezései egyikében a zsidókhoz irt levél II. 13. versével s a
III. és IV. rész „apostoli argumentatiójának szövegével" (1743.),
másikában pedig a Dániel-féle jóslatok közöl a negyedik birodalomról szólóval foglalkozik a II. 33., VII. 7. 8 ós VIII.
8 . - 9 . alapján (1744). Az utóbbiban bőven lett volna alkalma
a typusokban való tobzódásra, de nem levén rá hajlama,
többnyire történelmi fejtegetéseket ad helyettök. Az ujabb
eszmék befolyása abban a türelmessógben is meglátszik rajta,
amelynek az értekezéseihez csatolt tételek közül kettőben is
kifejezést ad. Az egyik szerint isteni jog levén a lelkiismereteken való uralkodás, ennek jogosulatlan bitorlói a föld
urai, minélfogva még aa alaptételekben másként gondolkozókat sem kell üldözni, azokat pedig, akik kisebb dolgokban térnek el a theologusok vélekedésétől, gyűlölni vagy
csak meg is támadni, enyhén szólva értelem nélküli buzgólkodás. A másik szerint az urvacsorája és praedestinatio tanában egymástól különböző felfogású protestánsok, vagyis az
evangélikusok és reformátusok ellentéteit kiegyenlíthetőknek
véli a mérsékeltebb álláspontu theologusok által.
Ilyen gondolkozása mellett nem csodálható, hogy mindjárt hazájába visszatérte után, 1745-ben, mint aszalói lelkészt,
valami, már itt hirdetett nézetéért
kérdőre vonta a borsod"
r
gömörkishonti egyházmegye. Ο aztan a Venemára való hivatkozással menté ki magát, akinek valószínűleg az egyházmegye
vezetősége is meghajolt a tekintélye előtt, mert semmi
nyoma többé a Szathmári elleni eljárásnak. 1 )
Venema tényleg nagy tiszteletben állott a magyar ref.
egyházban/) és egyáltalában nem felelt meg a valóságnak
groningeni kollegájának: Driessen Antalnak az az állítása,
mely szerint az erdélyi ref. egyház gyanakodó szemmel nézte
volna tanítványait, sőt nagy mozgalmak is történtek volna
kebelében miattok, mint akik tovább adták volna az ő állítólagos remonstrans tanait. Főleg Csepregi
Tarkovics
Ferencre és Verestói Györgyre vonatkozhatott ez az állítás,
mert miután előbb 1733. dec. 28-án Venema, azután pedig
1734. nov. 8-án Driessen is írt ez ügyben Erdélybe a tényállás pontos és hiteles megállapítása végett, őket kettőjöket
hallgatta ki a püspök három főgondnok jelenlétében ós az
*) Sárospataki Lapok 1888. 530. 1.
2
) BaTcker J följegyzé a róla irott emlékbeszédben, hogy számos magyar
hallgatója révén általánosan ismeretes volt a neve Magyarországon. Bakker
előtt úgy nyilatkozott valamikor egy magyar, hogy honában még a gyermekek
között s e m ismeretlen a Venema neve, melyet annyira tisztel sok tudós,
mintha az atyjáé volna (43 - 44. 1.).
Theol. Szaklap ΥΠ. évf.
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ők hitvallástétel-szerű nyilatkozatuk alapján állította ki a
hivatalos bizonyítványt, mely teljes elégtételt szolgáltatott
az alaptalanul megvádolt Venemának. Rétyi István és Szombati Gergely groningeni egyetemi hallgatókat szintén kihallgattatta Driessen ebben a tárgyban, de ők is legfeljebb
holmi szállongó hírecskék felől tehettek tanúságot. 1 )
Hallgatója volt Venemának Bányai István sárospataki
tanár is, aki szintén tartott értekezést Franekerben a Dánielféle jóslatok egyikéről, még pedig a II. 32 és VII. 4. alapján
a szobor arany fejéről és az első vadállatról (1742). Theologiai
álláspontja felől azonban, csak úgy, mint a Szathmári Paksi
Istváné felől az értekezéséhez fűzött tótelek tájékoztatnak,
inkább; ezek nála is előhaladottabb felfogásról tanúskodnak
így p. o. a ratiót a revelatio mellett a theologia másik kétségtelen s egyenjogú princípiumának mondja, — a pentateüchusról a mózesi szerzőség hangoztatása mellett elismeri,
hogy későbbi betoldások is vannak benne, —- és ellene nyilatkozik annak a kiváltképen némely coccejanusoktól, p. o. egyik
tanárától: Szathmári Paksi Mihálytól kultivált véleménynek,
hogy az ószövetségből ki lehetne olvasni az újszövetségi
egyház sorsát és történetének jellemzőbb vonásait. Bányai
különben eredetileg Lampénak a művei iránt érdeklődött
melegebben, akire egy más pataki tanára: Sárkány
Bávid
irányozta rá a figyelmét. Ez annyira Lampe után haladt, hogy
az ő megfelelő tartalmú munkája után állította össze kéziratban maradt „Theologia practicá"-ját. 2 ) Ugyancsak a Sárkány biztatására fordította magyarra Bányai Lampénak egy
művét „Gileadi balsamom a döghalál ellen" (1741.) címmel. )
Ám a gyakorlati irányú coccejanusokhoz való vonzódásában
a Csécsi hatásának is lehetett része.
Lampét, kit a gyakorlati coccejanusok közt a legkiválóbbnak ismert el a közvélemény, mások is követték a magyarok közül. „Compendium theologiae naturalis" c. munkáját
az erdélyi iskolák használatára Kolozsvárott is kinyomtatták
1730-ban, — nemkülönben Tatai Csirke Ferenc, később
tiszántúli püspök „A kegyelem szövetségének titkaiba való
bevezetés" címmel egy káté-féle könyvecskét adott ki az ő
nyomdokain, mely 1744-től kezdve többször is napvilágot
látott.
Ennyi tudható a 18. századbeli magyar coccejanusokról.
De ebből is látható, hogy mindenfelé, főleg pedig a tudomány
fejlesztésére és terjesztésére első sorban hivatott tanári
*) Török·, i. m. 6—7. 1. — Diest Lorgion·. De nederduitsche hervormde
kerk in Friesland. 1848. 233 237. 1. — Glasius: i. m. III. k. 493. 1. — V. ö.
„A coccejanismus története". 70. 1.
2
) Szombathi: i m. 425. 1.
*) L. a könyv előszavát * * 1.1.
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körökben el volt terjedve s már uralkodóvá vált a coccejanismus. Kétségtelen bizonyítéka ez annak, hogy a magyar
ref. egyház sem zárkózhatott el az idők és gondolatok haladása elöl. A sok ideig uralmon lévő protestáns scholasticismus
híveitől kezdetben egyházrontó, vósztbozó, hithűségbe ütköző
eretnekségnek kikiáltott s ilyen gyanánt üldözőbe vett és
kárhoztatott coccejanismus az egymást követő évtizedek
teltével egészen más színben tünedezett fel a hivatalos egyház előtt, úgy, hogy vezérférfiai sem rettentek vissza a követői
közé soroztatástól és a szellemében való munkálkodástól.
Uj eszmék uj küzdelmei aztán végleg eltüntették az ily irányú
régi ellentéteket; feledésbe merült lassanként a sok tiszteletreméltó aggodalom, megszűnt a sok korlátoltságszűlte felháborodás és elmúlt a sok szégyenletes eretnek-üldözés, —
de mindez anélkül, hogy helyet adott volna a Gamaliel bölcseségének.
Sárospatak.

Zoványi

Jenő.
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Μ. Aur. Cassiodorius Senator isagogikai gyűjteménye. Junilius Africanus: Instituta regularia
divinae legis. (Libri duo.)
Ezt említi Cassiodorius utolsó helyen, mint bibliai introductort az Inst. div. litt. 10. cap.-ban. Munkája címet nem
említi, de ez is szerencsésen ránk maradván, tudjuk ós ismerj ü k a művet, melyet össze sem téveszthetünk másikkal,
mivel Junilíus másikat nem írt.
A szerzőről azonban vajmi kevés bizonyosat tudunk s
ennek is jórészét magának a műnek előszavából tudjuk,
vagy csak következtetjük. Kívülről csak pár adat járul
ehhez. x)
Neve Junilius, 2 ) mely nomen gentiliciumnak látszik,
prae — és cognomen nélkül; azaz hogy cognomenül ott
találjuk a codexekben, de nem a saját Praefatiojában az
Africanus vagy Afer jelzőt, mely kótségenkívül afrikai származását jelzi, a mit nincs is okunk kétsógbevonni. Sőt latinsága is erre vall, nemkülönben az Italának, e valószínűleg
afrikai fordításnak oly későn, a 6. sz. közepén való használata is. — Hogy azonban mikor és hol született s meddig
volt Afrikában, nem tudjuk, valamint azt sem, hogy milyen
volt pályafutása addig a pontig, a hol vele találkozunk. Azt
látjuk műve praefatiojából, hogy mikor ezt irta, Konstantinápolyban lakott, de hogy mikor ós hogyan került oda,
nem tudjuk, sőt foglalkozásárol is egészen téves véleményben volt a tudomány egészen az űjabb időkig. Néhány codex
s ezeknek alapján a szövegkiadások és életrajzok megtették
*) A Juniliusra vonatkozó adatok felkutatásában s helyesbítésében,
valamint mesteri combinatiójában, úgyszintén a szöveg recenseálásában s a
műnek a történeti keretbe való beillesztésében szerencsés és sikeres munkát
végzett dr. Kihn Henrik würzburgi theol. tanár, kinek Theodor von Mopsuestia
und Junilius Africanus
als Exegeten. Freiburg, 1880. című művét és szövegkiadását vettem alapul.
2
) Hogy egyes kéziratok Junillusnak, máskor Junilliusnak írták, ez csak
leírásbeli tévedés, mely kiejtésbeli hibán is alapulhatott. Ezt már Labbeus
(Labbé) észrevette 1660-ban megjelent s alább idézett munkájában.
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püspöknek, J) a mire egyfelől a mű tárgya, másfelöl a Primasius püspökkel való összeköttetés, sőt egyenesen összetévesztés is adott okot.
Gallandi 2) már észrevette ez összetévesztést s bár feliratában a De Junilio episcopo Africano címet megtartja,
magában a Prolegomenában erős kételyét fejezi ki Junilius
püspökségére vonatkozólag, épen a Praefatio hangja, (melylyel
a püspökhöz ős püspökökről a laikus módja szerint szól)
valamint J -nak az ekkortájt sűrűn tartott afrikai zsinatokon
nemszereplése stb. alapján.
Gallandi azonban még megállapodott csupán a kételynél
és az eddigi gyönge alapon nyugvó fölfogás helyébe nem
tudott jobbat, biztosabbat tenni positiv argumentumok híján.
Maradt tehát minden a régiben.
Kihn 1880-ban megjelent, idézett művében végre világosságot árasztott az egész kérdésre, miáltal Junilius alakját
történeti világításba helyezte az addigi hagyományos helyett.
Ο is a Primasius püspökhöz intézett Praefatiojából indul ki,
mint Gallandi, kinek negativ argumentumait elfogadja, sőt
kiegészíti az arra való utalással, a mit ez előszóban Junilius
maga az ő munkájáról és vállalkozása merészségéről mond,
melyből látszik, hogy nem tartja magát illetékesnek e munkára. Innen a szabódása, nem pedig csupán szerénységből.
Kihn arra az eredményre jut, hogy Junilius nemcsak püspök,
de ínég pap sem volt, hanem világi ember, és pedig igen
előkelő állami hivatalnok Konstantinápolyban a 6. század
közepe táján.
Ε positiv adatokat Fulgentius Ferrandus karthagéi
diakónusnak 3) Juniliushoz intézett (Kihnnél a 232. s köv.
lapon közölt) ajánló leveléből, melyben a levélvívőket s
ügyüket beajánlja széles körben ismert kegyeibe, főként pedig
ennek címzéséből vonja le, mely így hangzik: Domino merito
*) Két müncheni és két ílorenzi, 9 . 10. századbeli codex (I. Kihnnél a
225 s köv. lapon) nevezi először utóiratában (Junili(i) v. Junilli
epi
( = episcopi) etc. . . .) püspöknek, valószínűleg egy forrásból. Innen aztán
megöröködött ez a tévedés. Igy Trithemius
(-[- i516.1 Liber de eccl. scriporibus 46. lapon, iFabricius: Bibliotheca Eccl.c. könyvében, Han.b. 1718.1
ugyancsak az ő reá hivatkozó Labbeus (De script. eccl. Paris. 1660. 663. s
köv. 1.) így említik: Junilius episcopus cuiusdam urbis in Africa. De hogy
melyiké, azt bevallottan nem tudják. Fabricius az.onban (Bibliotheca Latina
mediae et iníimae aetatis, Hamburg, 1735. Vol. IV. lib. IX. 600 s köv. 1.)
már hozzávetőleg megmondja: Episcopus, incertum Uticensis an Adrumetinus, de ez nyilvánvalólag Labbeus Primasiusra tett megjegyzésének (quem
alii Uticensem, alii Adrumetium censent fuisse episcopuml félreértésén alapszik. Ezt kikerülik, de az előbbit fentartják a későbbi művek is. (L. még
Alzóg Patrologiája 1880 ban magyarul megjelent 3. kiadása II r. 353. lapján is.)
') Bibi. Vet. Patrum. XII. Venetiis 1778. Proleg. IV.
s
i Lásd Trithemius i. ni. 54. 1. Virágkora azonban nem 500-ra, hanem
Victor Tununensis Chroniconja (Migne 68. 958.) szerint 547 tájára esik.
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illustri, praestantissimo . : . . Junilio etc. — Az ekkori
udvari és állami hivatalok hierarchiájában a rang és titulus
épúgy meg volt állapítva, mint ma, s az illustris cím (illustrissimatus) csak az első rangúakat illette meg, tehát körülbelül a mi nagyméltóságú címünknek felelt meg. Ennek a
Fulgentius Ferrandus levele tárgyával s Junilius előszavával
való egybevetése alapján Kihn arra a következtetésre jutott,
hogy junilius vagy magister officiorum volt, vagy quaestor
sacri palatii, kik szintén az elsőosztályú méltóságok közt
voltak, illustris címmel. *) — És csakugyan Prokopius caesareai születésű (Palesztinában) rhetor 558—559-ben írt Anekdota c. munkájának 20. fejezetében ráakadt Kihn a libyai
származású Ίηνηλος ν.ναίοτωο-τΆ. Tribonianus és Constantinus
quaestorok között, ki 7 évig (545—552-ig) viselte e hivatalt
Justinianus császár idejében, egészen haláláig.
Ezzel egy csapásra sok minden tisztázódott. Azóta ogy
tudományos munka sem beszél többé Junilius püspökről.
Kora is. főként életének az az időszaka, melyben művecskéjót
írta, világossá lőn. 2) Kétségtelenné vált afrikai származása
is, melyre az Africanus cognomen utalt, mert Αίβνς = Africanus. ·) Afrikai származásával együtt járt latin anyanyelve
s latin irodalmi műveltsége, míg a görögöt, úgy látszik, csak
később s nem egészen tökéletesen sajátította el, 4) miután
') A magister officiorum a császári udvarban N. Konstantin óta körülbelül azt a szerepet vitte, melyet ma az udvari marsall, a kabinetiroda
főnöke, sőt részben a császári ház minisztere. Felügyelt és bíráskodott az
udvari személyzet fölött. Ο jelentette be és mutatta be az audienciára járulókat. Főnöke volt a császári kabinetiroda négy osztályának: scriiiium m e m ó riáé, epistolarum, libeüorum, dispositionum. — A quaestor sacri palatii N.
Konstantin óta a birodalmi kancellár, vagy igazságügyminiszter, ki a törvényadást előkészítette, a birodalomból a császárhoz intézett appellátiokat s folyamodásokat felvette s a titkos tanácsban (consistorium principis) referálta s a
császár nevében és döntése szerint elintézte. Ezért nevezték a császár szájának.
Jogköre és hatalma tehát igen nagy volt. — Mindketlő tagia volt a titkos consistoriumnak, illustris címmel. iKihn 241. s köv. Pauly Reálenc. i. v. cikkei.)
Bármelyik, de főként az utóbbi hivatal viselése esetén nagyon érthetők azok
a „tövisek," melyeket előszavában emleget, de F. Ferrandus protegálása is,
iigyesbajos emberei érdekében.
2
) Trithemius ti. m. 46. 1.) Junilius fénykorát Primasiuséval együtt
440-re teszi, a miben épen száz esztendőt tévedett. Ebben osztozik vele Sienai Sixtus is. ( + 1 5 6 9 . ) Pedig már Isidorus Hispalensis ( + 6 3 6 . ) helyesen állapította meg Primasiusról, hogy daruit Justiniano regnante. (De scriptoribus
eccl. 52. 1., Fabricius Bibi. Eccl.-jában.) Labbeus oszlatta el ezt a tévedést s
megállapította, hogy Junilius 550 körül élt. Ugyanígy Fabricius J. Alb. Bibi,
Lat. med. et inf. aet. IV. 9, 600. 1. is.
3
) Libya a görögöknél nemcsak a szorosabb értelemben vett ország
neve Aegyptumtól nyugotra, hanem az egész földrészé is szélesebb értelemben.
Ugyanilyen a rómaiaknál az Afrika név használata.
4
) Ezt a föntebb említett Prokopiustól tudjuk, ki ezt jegyzi meg idevonatkozólag: „A latin irodalmat ismerte, a görögért azonban sohasem járt
iskolamesterhez, sem a nyelv tekintetében elgörögösödni (έλληνίζ(ιι) nem tudott.

Magnus A u r e l i u s Cassiodorius Senator isagogikai" gyűjteménye.

271

keletre került. Hogy jogi tudományát hol szerezte, nem tudjuk. Szerezhette Afrika bármely nagyobb városában s bővíthette azon hosszú hivatalviselés alatt, mely e magas állását
kétségtelenül megelőzte. Hogy műveltsége általában, jogi
tudománya speciaíiter elégséges volt előkelő hivatalához, azt
kétségtelennek kell tartanunk, mert ezek nélkül az ekkori
császári udvar mindeddig el nem ért pompájában s a római
jogot kodifikáló Justinianus titkos tanácsában, ós épen a
híres jogtudós. Tribonianus után 7 évig nem maradhatott
volna hivatalában.
Végül afrikai származása magyarázza meg úgy Fulgentius Ferrandusnak, mint Primasius adrumetumi püspöknek
hozzá való bizalmát is.
Junilius művecskéjének keletkezési körülményeire a
Primasiushoz intézett prologus vet világosságot: „Domino
sancto ac beatissimo episcopo Primasio Junilius." — Elmondja,
hogy midőn Primasius több püspöktársával Konstantinápolyba
ment hivatalos dologban, udvariasságból ismeretségbe jutván,
Primasius szokása szerint azonnal a görög bibliai tudósok
iránt érdeklődött. Mikor pedig Junilius a perzsa eredetű
Paulust, a nisibisi theol. főiskola tanítványát és híres magisterét említette, Primasius addig faggatta, míg egyet és mást
el nem mondott Paulus tanításaiból, különösen a szentirásba
bevezető szabályaiból. Ez utóbbiak annyira megtetszettek
Primasiusnak, hogy megkérte Juniliust, ki Paulus e bevezető
(isagogikai) compendiumát olvasta, sőt valószínűleg könyvtárában is tartotta, hogy ebből készítsen egy latin kiadást.
Junilius, ki magáról a bevezető sorokban nagy szerényen azt
mondja, hogy „sicut divinae legis me Studium habere non deneSokszor nem törődött a hellen hang helyes kiejtésével, miáltal alantasai előtt
nevetségessé tette magát" Ε megjegyzésnek, mely Junilíustól nem a görög
n y e l v tudását, csak görögös kiejtését tagadja meg, teljesen hitelt adhatunk,
mert munkájából Ítélve ő latin anyanyelvű s minden valószínűség szerint
Africa proconsularisból való volt.
*> Ürokopius ugyan törvényismeretét is tagadja, ez azonban a föntebbi
okok miatt képtelen állílásnak látszik. Van azonban egy súlyosabb vádja is,
mely szerint Junilius „a rút kapzsiságra nagyon kész volt, ki legkevésbbé
sem szégyelte a császár írásbeli végzéseit nyilvánosan árulni. Egy arany
staterért a kezét odanyújtani a hozzát'olyamodóknak sohasem röstelte. N e m
kevesebb, mint 7 évig tette magát ez a kormányzás ily nevetségessé." — Ε
váddal Junilius bibliaszeretetét és F. Ferrandus dicséreteit ( - melyik kérelm e z ő nem dicsér ?) szegezni szembe. (1. Kihn 246. 1.1 naivság. De egész terjedelmében szintén nem fogadható el. A valóság az, hogy I'rokopius, ki kora
eseményeiről szóló Históriájában jól tudott nem szólni azokról, amikről n e m
volt tanácsos, sőt panegyrikost írni a császárra, e halála utáni kiadásra szánt
művében kiönti epéjét azokra, kiknek életében hízelegni volt kénytelen. A
kép, a melyet rajzol, nem alaptalan, csak túlzott, de így is bepillantást enged
az akkori világ fonákságaiba. Római tisztviselőről a császári korban n e m
nehéz elhinni a kapzsiságot, ha ez talán Juniliutnál nein nyilvánult is o'y
botrányosan, mint Prokopius mondja.
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go, ita doctorem dicere non praesumo", bevallja, hogy „excusantemque nie diu usque ad editionis impudentiam compulisti".
Két könyvben tette, kérdések és feleletek alakjában, melyeket hogy a leírók össze ne írjanak, a discipulus kérdései
elé odaírta mindig a görög J , a magister feleletei elé a görög
Μ betűt, azért görögöt, hogy a latin írásba minél kevésbbó
olvadhasson bele.
Szerénységében az evangeliumi özvegyasszonyhoz hasonlítja magát. Neki sincs több e két csekélységnél, ez is kölcsönzött; mikor tehát ezt az Űr perselyébe veti, mindenét
odaadja. — Ez a mentsége, de ez az érdeme is.
Ε prologus adataival kapcsolatban több kérdést tisztázhatunk e kis mű forrásaira és keletkezési körülményeire
vonatkozólag. Igy első sorban a Paulushoz való viszonyát.
Ez a Paulus, kinek biographiáját s e műhöz való viszonyát
Kihn is bőven elmondja, (254. s köv. lapokon) bassorai
származású, a nisibisi nestorianus iskola (s a híres Mar Abas)
tanítványa, majd kiváló tanára, végül pedig (553 táján már)
nisibisi metropolita, ki tulajdonképen szír eredetű, de mint
a perzsa sasanida birodalom polgára, perzsának neveztetik
a kor szokása szerint. Innen érthető meg a specialiter szír
nestorianus theol. iránynyal ós ennek nagy híveivel való
összeköttetése. — Nincs adatunk arra, hogy Junilius is a
nisibisi iskolában tanult volna s így onnan hozta volna ezt
a bibliai compendiumot. De ez a fölvétel nem is szükséges,
mert Paulus egy ízben, valószínűleg nisibisi professor korában
543—545 közt hosszabban tartózkodott Konstantinápolyban,
a mikor a tudósítások szerint Justinianus császárral a nestorianismus ügyében disputatiot, is folytatott, melyet egy szírül
írt levelében meg is örökített. 1 ) Ekkor találhatott alkalmat
') Kz adatok a fentebbiekkel együtt Assemanus: Bibliotheca Orientális
című (Rómában 1719. s köv. években megjelent) gyűjteményes művéből
valók. Ebben a többi közt Ebedjesus Sobensis sobai, vagyis nisibisi metropolita 1316 táján készült, szír eredetiben és latin fordításban is közölt Catalogus seriptorum Syrorum 65. caputjában (III. 1, 87. 88. Ιερ) Paulus Nisi
benus (Bassorensisnek is neveztetik szülővárosa utáni műveiként ezek soroltainak fel: 1. Commentaria in Scripturam,
melyek közé bizonyára odatartozik
a Juniliustól lefordított mű is, sőt Kihn értelmezése szerint (269. 1.) egyedül
ez értendő a helyesebben egyesszámban veendő commentarium alatt, a mit
már Assemanus így fogott fel. (III. 2. 928. 1.1 2. Disputatio adversus
Caesarem, melyhez magyarázatul ezt adja Assemanus. <III. 1, 632. 1.) „Hogy
a nisibisi Paulus a Justinianus császárral folytatott disputatióját megírta,
bizonyítja Abulbarcatus Declaratio Officiorum 7. caputjábau: De seriptoribus
Ecclesiasticis, e szavakkal: Paulus Bassorensis, Metropolita Nisibis, seripsit
epistolam, qua continetur Disputatio de fundamentis fidei ipsum inter et
Justinianum Romanorum imperatorem habita, quum ab eo accerssitus fűit.
Directa est autem ab eodem Paulo ad CbisoOm Regis tnedicum." (Szírből
fordítva.) Magyarázatul adja még Assemanus, hogy justiniamus az egyházi
szakadás megszüntetése érdekében úgy nestorianusokat, mint monophysitákat
magához hivatott. — A 3 , helyen említett Epistolae diversi yeneris most nem
érdekelnek.
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arra is, hogy a biblia iránt érdeklődő előkelők előtt görög
nyelven bibliai tárgyú előadásokat, magyarázatokat tarthasson,
melyek iránt akkor az érdeklődés oly nagy lehetett, mint
ma nálunk a világi tudományok köréből vett népszerű felolvasások iránt. Ekkor hallgathatta és jegyezhette fel Junilius
is a Római levél subtilis magyarázatát, melyről ama Prologus
végén említést tesz; ekkor kaphatta, talán privát érdeklődésére, Paulustól ezt a kis compendiumot is, mely mint a
nisibisi iskolában használt vezérfonal, mindenesetre szír
nyelven íratott, de görögül is megvolt, mert e szír írók a
nagy világ számára görögül írtak.
Természetes, hogy mikor néhány évvel később Primasius,
ki maga is írt Pál leveleihez és az Apokalypsishez, korábbi
latin írók (Hier., Ambr., Aug. stb.) művei alapján kommentárokat, (Migno 68. Cassiod. Inst. div. litt. 9.) a görög hasonló
irók után kérdezősködik, első sorban is ezek jutnak eszébe.
Semmi nyoma sincs annak, hogy a Római levél feljegyzett
magyarázatát is kiadta volna. Valószínű, hogy az emlegetett
„curarum negotiorumque spinae" mindvégig megakadályozták
ebben. De a másikat, melyet csak le kellett fordítani görögből latinra, miközben a célszerűbbnek tartott katechizáló
formába öntötte, könnyen elkészíthette szórakozásból is.
Mikor történhetett ez, a praefatio nem mondja meg,
de Primasius és püspöktársai említett konstantinápolyi útjából következtetni lehet rá.
Primasius adrumetumi ( = justinianopolisi) püspök volt
Byzacena afrikai provinciában. 1 ) 551-ben a híres Tria capitula
körüli vitában Justinián császár parancsára afrikai püspöktársaival együtt Konstantinápolyba kellett utaznia.') Ez az az
') Eletére nézve lásd Victor tununumi püspök (Afrikában, a 6. század
közepén) Chronicon c. művét, (Migne Patr. Lat. 68.) továbbá Isidorus Hisp.,
(i. m. 9. c.i Trithemius, Cave (Migne 68. 407. 1.) följegyzéseit.
') A Tria Capitula (Τρία xti/áíttiaj Mops. Theodornak, Tbeodoretosnak és
Ibasnak, valamint nestorianus irányú tanaiknak 3 pontban való kárhoztatása Justinianus császár 544-iki edicturriában, a monophysitáknak az egyházzal való kibékítése érdekében, melynek Kelet engedelmeskedett, Nyugat azonban Vigilius
pápával az élén ellenszegült. Külöuösen az afrikai püspökök, kik kitartottak
Vigilius pápa megingása után is. Ezért idézte magához megpuhítás végett őket
a császár, a mint Victor Tunonensis Chroniconjából tudjuk: „Post consulatum
Basilii v. c. anno 11. (a. 551.) Reparatus archiepiscopus Carthaginiensis
ecclesiae, Firmus, Nurnidatum episcoporum primates, et Primasius et Verecundus, concilii Byzaceni episcopi pro fidei causa ad urbein regiam e i u s d e m
praecepto principis evocantur." (Migue 68. 959. 1.) Az ügy azonban sem ekkor,
sem az 553 ban tartott konstantinápolyi (5-ik) egyetemes zsinaton nem intéztetett el mindenki megelégedésére, sőt Vigilius pápa, ki időközben egykissé
magához tért s a zsinatbnn sem vett részt, bár Konstantinápolyban tartózkodott. a császárnak egy Constitutumot küldött, (pro tribus capitulis melyben
a nevezett férfiak tanításait kárhoztatta ugyan, de személyüket nem. Ezt 16-od
magával aláírta Primasius is, mint Dei gratia episcopus civitatis Adrumetinae,
quae etiam Justinianopolis dicitur. Vigiliust azonban hamar megtörte és alá-
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út, melyre Junilius előszavában így hivatkozik: Sed dum te
inter alios reverendissimos coepiscopos tuos usque ad Constantinopolim peregrinari provinciáé coegisset utilitas, ex
civilitatis affectu in notitiam conloquiumque pervenimus.
Nagyon valószínű, hogy e találkozás után nemsokára megírta e munkát Junilius, tehát 551. vagy 552-ben. Korábbi
keletkezésére nincs adatunk, későbbre meg azért nem tehető,
mert Prokopius adatából következtetve Junilius 552-ben, vagy
553-ban már meghalt.
Junilius kis művét az egész közép- és újkor De partibus divinae legis címen emlegette egészen Kihn műve megjelenéséig, (1880.) holott ez csak az I. könyv 1. titulusa,
melyet, mint legelőbb szembe ötlőt, innen emeltek ki és
tettek az egész munka címévé — az elveszett helyébe — a
másolók, úgyhogy e miatt a titulusok számozásában zavar
is támadt. Kihn a bevezetés e szavaiban találta meg az igazi
címét: . . . . . in duos brevissimos iibellos regularia
haec
instituta collegi . . ." Bizonyosra vehető, hogy ezt, valamint
a caputok titulusait is Paulus görög szövegéből fordította
Junilius.
A mü tartalma. A mű maga megadja tartalmi felosztását az első titulusban: De partibus divinae legis. Az isteni
törvény, é r t s d : szentírás tudománya két főrészre oszlik: az
első ad ipsam speciem dictionis proprio pertinet, tehát
formális, vagy még helyesebben irodalomtört. rész; a másik
in rebus est, quas ipsa scriptura nos edocet, vagyis materialis, tantartalmi
rósz.
Az I. főrész csak az I. könyv 2 - 10. titulusát foglalja
magában. A többi, vagyis I. 11—20 és II. 1—3'Λ mind a II.
főrészhez és a befejezéshez tartozik. A két könyvre osztás
tehát a tartalommal semmi összefüggésben nincs, tisztán
mechanikus.
Az I. u. n. formális főrészhez 5 kérdés tisztázása tartozik
u. m. 1. species dictionis, 2. auctoritas, 3. conscriptor, 4.
modus, 5. ordo.
Az 1. a species dictionis, vagyis előadási forma lehet
a) História,
a mult és jelen dolgok elbeszélése. A
szenthistória 17 könyvben, u. m. a Mózes öt könyvében,
Jozsuó 1, Birák 1, Ruth 1, a Királyok 4, a héberek szerint
2 könyvében, továbbá a 4 evangéliumban s a Csel.-ben foglaltatik. Hozzájuk sorozzák még sokan a Paralip. (Krónikák)
2, Jób 1, Tóbiás 1, Ezsdrás 1, Judit 1, Eszter 1, Makkab. 2
írásra kényszerítette a császár. Primasiust a relegatio nem, de a primásságra
való kilátás később szintén a zsinat végzéseinek aláírására bírta s mégis
nyomorultul halt el. Áldozata lett ez ügyben való opponálásának Victor Tun.
is, (tsid. Hisp. 25. c.) ki a történtekről értesít.
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könyvét. 1 ) Ε könyvek azért nem számittatnak a kanonikusok
közé, mert a hébereknél is e különbséggel recipiáltattak,
miként Hieronymus és mások bizonyítják. Előfordul ugyan
más előadási forma is e könyvekben, de csak mellékesen s
eredeti alakja helyett történetként beszéltetik el, pl. Jákob
jövendőlésszerű áldásai, (Gen. 49.) a Bir. 9, 8 . parabolája,
Deut. 6, 4 . egyszerű tanítása stb. A többinek is alapul szolgál,
de a többi neki nem. sőt közös vonása is csak a tiszta tanítással van, a mennyiben mindkettő könnyen érthető külsőleg, de belsőleg sokszor nehezen.
b) A prophetia a mult, jelen, vagy jövő titkos dolgoknak
isteni inspiratio folytán való kijelentése. Példák: a múltra:
Gen. 1 j„ a jelenre: 2. Kir. 5,V6. Csel. 5, 3 , jövőre vonatkozólag: Ézs. 7, 14. Az adott definitióban a titkos jelző fontos,
mert ha valaki már tudott dolgokat mond, pl. a feltámadást
hirdeti, nem próféta, még ha jövendők is azok. Ha pedig
titkos dolgokat mond, próféta, még ha jelenre, vagy múltra
tartoznak is azok. Pál is az I. Kor. 14. ?3 _ 2fl -ben a titkok
kijelentésében jelöli meg a prophetia lényegét. Az isteni
inspiratio
azért hangsúlyoztatik, mert a kik daemonok inspiratiójából mondanak titkos dolgokat, azok, ha próféták is,
a szentkönyvek szerzői közó nem számíthatók. 17 próf. könyv
van, u. m.: Zsolt. 1, Hós. 1, Ézs. 1, Jóel 1, Arnos 1, Abd. 1,
Jón. 1, Mik. 1, Nah 1, Hab. 1, Zof. 1, Jer. 1, Ezék. 1 Dán. 1,
Hagg. 1, Zak. 1, Mal. 1 könyve. János Apokolypsisére nézve
Keleten még erős kétely van.") Előfordul a többi előadási
*) A mint láthatjuk., az újtest.-i históriai könyvek felsorolása teljps s
hitelességük is teljes. Az Ó T.-ból azonban 7 irat, melyeket csak ,,adjungunt
plures, non inter canonicas scripturas currunt
Ezek közül Tóbiás helyzete
kétes, mert Junilius művének régibb kézirataiban nincs meg, s Kihn csak egy
későbbi codex és tárgyi okok alapján vette fel ide. (351 s köv. 1.) Viszont
Esdrás alatt Nehemiás is olt rejlik, mert e kettőt már a zsidók is egy könyvnek
számították. Jóbot azért számiiia ide, mert Ezek. 14, 14. so . alapján történeti
alaknak veszi. Ε csoportból a Paralip. Jób, Esdrás (Nehemiással) és Eszter
már a héber kánonban is csak a ketubim közt foglaltak helyet, tehát csalt
harmadlagos tekintélyűek voltak. Tóbiás, Judit, Makkab. pedig egyáltalában
nem voltak benne. Josephus ezeket szintén mellőzi. (Contra .Apionem I. 8.)
A Pesito is, mely közvetlenül a héber kánon után fordíttatott. De viszont
a LXX-ban mind megvan. A Vulg.-ban is. Hieronymus Prologus Galeatusa
megint csak a Paralip, Jób, Esdrás (Neh.) Eszter könyveit veszi be a hagiographa közé, mint a héber kánon. Abban tehát igaza van a szerzőnek,
hogy „apud Hebraeos quoque super hac differentia recipiebantur,·' már t. i.
a mennyiben a kánon utolsó részébe, vagy még oda sem helyezték őket. De
azért amazok még benne voltak a kánonban. Hogy Junilius, illetőleg Paulus
mind kirekeszti itt belőle, (nem igy az 1.7-ben, hol csak mediae auctoritatis) ebben
részben a héber kánont és Josephus kánonát, főként azonban Mops. Theodor
kritikai .eredményét követi. A s s e m . III. 2, 236 s köv. (De sacra scriptura.)
A prof. könyvek s z á m a az ó-testamentomra nézve teljes, megfelel
a nebiim acharonimnak a héber kánonban, csakhogy még megtoldatik a
ketubimból a zsoltárokkal ι ez az első prof. könyv, melynek szerzőjét, Dávidot
is prófétának tartja) és Dániellel. Az utóbbira n é z v e egyetért vele a L X X s a
Vulg. is, (a Prolog. Gal. hagyja a hagiogr. közt> az előbbire nézve azonban
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forma is θ könyvekben, de szintén csak mellékesen s a
prophetia igazságának bizonyítására, Pl. Akház és Ezékiás
királyok históriája Ézsajás 7. 36. 37. fej.-ben. Vagy Jer. 22, 29 -ben
a földön proverbialiter (vagyis inkább metonymice) lakosait
kell érteni. Egyszerű tanítás van az Ézs. 58, fi. 7-ben, de
mintegy prófétai lélektől hajtva előre hirdeti ezeket. A többi
előadási forma közül csupán a példabeszédekkel van az a
közös vonása, hogy formai tekintetben mindkettő nehéz, de
értelmök többnyire nem.
c) A proverbium
„quaedam figurata locutio", mely
mást jelent, mint a mit mond s a jelenlevő időre nézve int.
A proverbialis speciesen tehát a képes előadást érti. Salamon
Példabeszédeit és Jézus, Sirach fia könyvét sorozza e műfaj
alá. Némelyek még a Bölcseség könyvét és az Énekekénekét is.1) Ε könyvekben még az egyszerű tanítás fordulhat
elő. de csak mellékesen, a példabeszédek magyarázatára, pl.
Péld. 1, 7 ; 9, 10.-ben. História és prophetia nem vegyül vele.
Ez utóbbival az a közös tulajdonsága van, hogy külsőleg
nehéznek látszik, de értelmileg többnyire nem az. Fősajátsága, hogy csak a proverbialis előadásban szabad és kell a
szavakat átvitt értelemben venni, míg a többi háromban
csak úgy, hogy az előadás hitelessége e mellett megőriztessék. Mert ha a proverbialis speciesen kivül is szabad utat
nyitunk az allegóriának az előadás igazságának gyengítésére
is, úgy az ellenségnek arra adunk alkalmat, hogy a szentkönyveket tetszése szerint magyarázza.
Ennek az allegóriának a szentírásban 4 faja ismeretes,
u. m. a metaphora, (translatio) melyet a biblia Istenre vonatkozó anthropomorphistikus kifejezéseiben (Gen. 11, 5 stb.);
imaginatio
vei typ ο «is, melyet a parabolákban (Luk. 10, 30 .
Máté 20, l-ig·); comparatio
vei similitudo,
melyet a rövid
hasonlatokban (Luk. 13, 19 . stb.), proverbialis modus, vagyis
a szorosabb értelemben vett példabeszéd, melyet a Péld. 5,
2
15 -tel szemléltet. )
t g y i k sem. Valószínű, hogy Jeremiás alatt ott rejlik a Siralmak könyve is,
sőt Kihn szerint Barueh is. (352 1.) Ε 17 prof. irat mind teljes kánoni tekintélyű, az U.-T egyetlen prof. könyvére, a Ján. Apokalypsisére nézve azonban
felemlíti a keletiek kételyét, miáltal az I. 7. szerint csak mediae auctoritatis,
m e l y a prófétai iratok szsmában (17) n e m is foglaltatik, tehát itt k á n o n o n
kivül áll. (I. 10.) A P e s i t o sem vette fel, a nestorianusok pedig még Ebedjesus
korában és kánona szerint sem. (Assem. III. 1, 3 — 12 .) A felsorolt prof. iratok
sorrendje teljesen különleges.
') Feltűnő, h o g y itt a Prédikátort mellőzi s csak a következő m ű f a j
(simplex doctrina) alá sorozza, holott hasonló chokma-termék. Jóbnak is itt
volna helye. Sirach (ia. Jézus könyvét a LXX és Vulg. példája szerint felveszi a kánonba, még ped.g teljes tekintélyűnek, mert a keresztyének is épú g y kedvelték, mint a zsidók. lEcclesiastieus a neve a Vuig.-ban.) Hogy az
Énekek-énekét csak adjungunt quidam, miként a Sapientiat, mely a L X X - b a n
é s Vulg.-ban szintén megvan, ebben is Mops. Theodor nézete nyer kifejezést.
a
) Ez mind a motapbora eseie. Más trópust, ha n e m sorol is fel, n e m
s zár ki. De nem ez itt a fődolog, hanem az allegoriai értelmezés j o g o s
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d) Az egyszerű
tanítás1)
a hitből vagy az erkölcsből
oktat a jelen időre nézve. Azért neveztetik így, mivel az
egész szentírás tanít ugyan valamire, de más formában,
mint fentebb láttuk. Ez azonban sem históriát nem sző közbo,
sem jövendölést, sem példabeszédben nem szól, hanem egyszerűen csak tanít. Ehhez a műfajhoz 17 kanonikus irat tartozik,
u. m. az Ecclesiastes (Prédikátor), Pál 14 levele (a mai sorrend szerint), Péter I., János 1. levele. Sokan még más 5
apostoli iratot is ide soroznak: Jakab, Péter II. Júdás, János
II. III. levelét,melyek kanonikusoknak (értsd katholikusoknak)
neveztetnek. 2 ) A többi előadási forma is előfordul e könyvekben, de csak mellékesen, a tan bizonyítására. Pl. a 2. Kor.
2, 12 -ben és Gal. 2, u . s köv.-ben história, az 1. Kor. 15, 6 r b e n
prófétálás, a Tit. 1, lv -ben példabeszéd, de mindez csak a
tanítás bizonyítására. A többi előadási forma közül csak a
históriával van egy közös vonása, az, hogy külsőleg könnyűnek látszik, jóllehet megértése többnyire nehéz.
2. De auctoritate scripturarum.
Vannak teljes, középszerű ós semmi tekintélylyel nem bíró könyvek. Az első osztályúak az absolut kanonikus könyvek, a második osztályúak
a többségtől ezekhez sorozottak, a mint fentebb az egyes
műfajoknál megkülönböztettük őket; a meg nem nevezettek
a tekintélytelen könyvek. 3 ) A históriában ós az egyszerű
mértéke, melyre nézve az antiochiai-edessai-nisibisi interpretatio ütközött az
alexandriaival. Mig ez utóbbi ebben nem ismert mértéket, addig a szerző itt
szigorú korlátok közé szorítja, mikor csak a proverbiális előadásban, — j ó l
megértsük: nem csak a proverbiumokban, hanem általában a példázatos,
képes előadásban — ismeri el igazságát és jogosságát. A proverbiális species
lényegére nézve ugyan azt mondja, hoay vele sem a história, sem a prophetia
n e m vegyül, csak az egyszerű tanítás fér meg magyarázat kedvéért, de másfelöl
a benne rejlő értelmi átvitelt bizonyos fokig a másik három előadási formában
is megengedi, de csak hitelességük, vagyis tartalmuk hitelességének fentartása
mellett. Vagyis a szerző azt akarja itt kiemelni nem egészen világos szavaiban,
hogy a proverbiális előadásnak lényegéhez tartozik a képes, átvitt értelmű
beszéd; a többinek nem, de azért a többiben is előfordul mellékesen, mert a
beszédnek általában természetéhez tartozik. Ε megkülönböztetés megtételére
nagy oka volt: a bibliamagyarázat igazságát és hitelét féltette a helytelen és
oktalan allegorizálástól, mely a kath. egyház nagyobb részében elharapózott.
Az ezzel már teljesen megismert négyes felosztás, az előadás formája,
vagy a műfaj szerint, a régi (M. Theodornál is meglevő) hármas felosztásból
(históriai, prófétai és tanító könyvek) fejlődött az utóbbiak még egyszeri divisiója által, az átvitt(a proverbiumokban) és a szószerinti értelem (az egyszerű
tanításban) pontos megkülönböztetése érdekében, melyre irányult a törekvés
Antiochiától Nisibisig.
2
) Ez 5 irat kánoni tekintélyének elismerése tényleg nagyon nehezen
ment. A kételyekben M. Theodor is osztozott, sőt i m e még a 6. században élt
szerző is. Pét. II, J ú d , Ján. II. III. levele különben már a Pesitóban is
hiányzott s még Ebedjesus kánonában sincs meg. A páli levelek sorrendje
megfelel a mainak. Ezek közül egyik hitelességében s e m kételkedik, még
a Héb. levelében sem.
8
) Az első osztályúak száma az Ó-T.-ban 32, melyből a héber kánonban
is megvan 31, (Sirach Jézus nincs meg) de 18 könyvbe összefoglalva. A
második osztályúak száma az Ó-T.-ban 11, melyből a héber kánonban is
megvan 6, de csak 5-nek számítva. A 24-ből (a héber kánon könyveinek
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tanításban mind a három osztály megtalálható, a prophetiában az Apokalypsisen kivül nincs középtekintélyű, a proverbialis műfajban pedig nincs tekintélytelen.
3. De scriptoribus
divinorum librorum. Ezeket három
módon ismerjük meg : a címből és bevezetésből, pl. a prófétai
könyveknél ós apostoli leveleknél; csak a címből, pl. az evangélistákat; a régiek hagyományából,1)
pl. Mózesről mondja
a hagyomány, hogy megírta a történelem 5 első könyvét,
jóllehet a cím ezt nem mondja, sem δ maga nem így referál:
mondá az Úr nekem, hanem mintegy másról, így: monda az
Úr Mózesnek. Hasonlóképen Józsué (Jesu Nave) könyve is
a hagyomány szerint attól íratott, kiről neveztetik, és a Kir.
első könyvéről is azt tartják, hogy Sámuel írta. Némely
könyveknek épen nem ismerjük a szerzőjót, mint pl. Bírák,
Rüth, a Kir. 3 utolsó könyvéét stb. Ez isteni rendelésből
történt, hogy megtudjuk, hogy más szentkönyvek sem a
szerzőik érdeméből, hanem csak a Szentlélek kegyelméből
érték el a tekintély magaslatát.
4. De módis scripturarum. Külalak tekintetében a szentiratok kétfélék: vagy héber metrumokban 2 ) Írattak, mint a
számából) látszólag hiányzó 1 a Siralmak könyve, mely itt Jeremiás neve
alatt rejlik, mig a héber kánonban a ketubim közt önálló helyet foglal el.
Josephusnál (Contra Αρ. I. 8.) és Hieronymus Prologus Galeatusában még
Ruth könyve is egy számot képez a Bírákkal, ezért jön ki a 22, a héber betűk
számának megfelelően. Az U-T. kánonikus könyveinek száma 21, az adjuncta
6 (5 kath. levél és Apok.) Ezek megfelelnek Eusebius 'μοίογονιηra-jának
és
ι j riiiyo^jfru-ja kánoni csoportjának, mert az Apokalypsist mindkettőhöz sorozhatónak tartja, ekkor tehát az utóbbihoz tartozik. (Hist. Eccl. III. 26.) —
Érdekes, hogy e felosztás szerint (7 c.) az adjuncta is a kánonban vannak,
csakhogy középtekintélylyel, mig a 3 - 6 . cap.-ban ezeket nem számította bele
a kánonba. Amott a kritikai, itt pedig az egyházi felfogás érvényesült. A
szerző is úgy volt velük, mint a modern kritikusok: a legindokoltabb kétely
mellett sem akarta a kánonból végleg kizárni, csak tudományosan megkülönböztetni. Innen a tudományos és gyakorlati elbánás ellentéte A fel nem sorolt
nullius auctoritatis iratok a mai apokrifusok mindkét testamentumban, azokon
kivül. melyeket mi a két osztályban felsoroltak közül is ide sorozunk. Igy az
O-T. ban: Esdrás 3. és 4. könyve; Makkab. 3. k.; Eszter és Dániel könyvének toldalékai, Manasses imádsága stb. Az U Τ - b a n egész sereg evangélium, acta, levél, apokalypsis (L. Funk, Hennecke, Tischendorf, Gebhardt,
Harnack, Zahn stb. gyűjteményeiben; nálunk Raffay Sándor: Ujszöv. Apokrifusaiban.) Eusebiusnál, az άντι),^γήμ^·α közt u. η. ló.ta és a 3. osztályt alkotó
«το ια xtú δνοαεβή. — Érdekes, hogy az újtestamentum sokkal megállapodottabb
mint az ó, és teljesen apokrifmentes.
') Természetes, hogy e három forrást nem tartja elégségesnek a mai
tudomány a szerzők megállapításához, (Juniliusnak, ill. Paulusnak sem volt
elég) ezért újak után néz, anélkül, hogy a negativ eredményeken kivül positiv
irányban eddig valami sokra ment volna.
*) Különös, hogy az Énekek-énekében, Példabeszédekben, Sapientiában
és Sirach fia, Jézus könyvében nem ismeri fel a szerző a verses formát, pedig
épen olyan, mint az említettekben, t. i. rhythmicus parallelismus. Hogy a
metrumon egyszerűen verses formát ért-e a prózával szemben, vagy görögrómai metrumot, e fölött vitát kezdeni itt ép oly bajos, mint fentebb Hadriánnál
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Zsolt., Jób, Ecclesiastes és a próféták egyes helyei, vagy
egyszerű beszédben, mint a többi szent könyv. Nálunk azért
nincsenek ugyanolyan versben fordítva, mert egy dictio sem
tartja meg metrumát más nyelven, ha a szavaknak jelentését
(vim) és rendjét meg nem változtatja,
5. De ordine scripturarum.
A biblia ó- ós ú j testamentumra oszlik. Az újhoz a négy ev., az apostoli levelek, a
Csel., az óhoz a többi irat tartozik. Az ótest.-nak az az
intentiója, hogy az újra mutasson rá képekkel és jövendőlésekkel, az újnak pedig az, hogy az örök boldogság dicsőségére gyújtsa fel az emberi lelkeket.
Junilius munkájának II. főrésze, vagyis a materialis,
vagy tantartalmi rész az I. 11. szerint 3 részre tagozódik,
u. m. Istenről, (1. 12—20.) a jelen világról, (II. 1—13.) a
jövő világról. (11. 14—25.) A befejezés (II. 26—30.) általános
tudnivalókat foglal magában
Az Istenről szóló szakasz elsorolja Isten nevezeteit,
melyek 1. az δ isteni lényét, essentiáját,
vagy
substantiáját
jelölik, és pedig principaliter nyolc névvel: Isten, Úr, együtt
Úristen, Adonai, Sabaoth, Heli, Heloim, Est. Ezek is azonban
Istennek nem felfoghatatlan quidjét, (miségót) hanem quodját
(milyenségét) jelölik. Azután (consequenter) a személyeiből,
operatiójából, vagy a teremtményekkel való viszonyából vett
nevekkel, mint Atya, Fiú, Szentlélek, Mindenható, láthatatlan.
2. személyeit,
vagy subsistentiait
(hypostasisait),
melyeket
vagy principaliter nevez meg, mint pl. a Mt. 28, 19 . keresztelési formulájában, vagy indirecte azon jelzések által,
melyekkel lényege, működése, vagy a teremtményekhez való
viszonya jelöltetik. A trinitas egyes tagjait is megjelöli külön
is a szentírás, pl. az Atyát a Fiúhoz való viszonyában sajátlag, a teremtményekhez való viszonyában egyetemlegesen.
Ezen kívül indirecte az δ istenségének lényegére, működésére ós a teremtményekhez, nemkülönben a Fiúhoz ós Szentlélekhez való viszonyára vonatkozó meghatározások is jelölik
őt. A Fiú öt módon jelöltetik : egyszer istenisóge domborittatik ki, (Ján. 1, 18.) máskor emberisége, (Heb. 1. 2 ) máskor
egyszerre mind a kettő, (Fii. 2, r, 7.) majd a testre is átvitetnek az isteniségóre vonatkozók, (.Ján. 3, 13.) vagy fordítva
(1. Kor. 2, 8 .) „Distincte quidem ideo secundum naturas
volt. Az elgörögösödött FI. Josephus nagyzó dicsekedése szerint, m e l y az
egyházi atyák közül is megtévesztett némelyeket, már Mózes és Dávid trimeterekben, pentameterekben és hexameterekben irt ódákat és hymnuszokat.
(Arch. 2 , 1 6 , 4 ; 4. 8. 44; 7, 12 3.) S e m m i nyoma azonban, hogy a mi szerzőnk
is osztoznék e tévedésben, sőt a „metris hebraicis in sua lingua" kifejezésben
a hebraicis jelző nem a nyelvi, h a n e m a nemzeti charakterét akarja annak
a versnek kiemelni. Ha már ezt egyszer meglátta, akkor nem is tévesztette
össze a göröggel. (Kihn téved. 391. s köv. 1.)
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loquitur, ut inconfusas earum proprietates ostendat: communiter ideo, ut asserat unitatem. Alternat vero humana divinis
et divina humanis, ut utrumque unius personae indivisumque
monstretur." Egyébként a Fiú principaliter Christusnak neveztetik, közvetve pedig az Atya három viszonyából vett jelölésekkel s a trinitas másik két tagjának nevével is meghatároztatik. A Szentlélek directe csak e névvel jelöltetik,
(Mt. 28, 19.) de indirecte azzal a kegyajándékkal is, melyet
oszt, (Luk. 1, 35 . Ján. 20, 2Í .) valamint az isteni essentia,
operatio, vagy a teremtményekhez való viszony jelöléseivel
is, nemkülönben a trinitas másik két tagjának neveivel is.
A trinitas minden egyes személyének sajátsága az, hogy
egyik sem mondatik a másik helyett sajátlagos értelemben.
De közös mindegyikkel mindaz, a mi az isteni essentia,
operatio, vagy a teremtményekhez való viszony jelölesére
tartozik, a honnan bizonyos is, hogy az egy substantiának
trinitasa van. Ε személyeknél is a miség(quid) megfejthetetlen,
miként az Istennél magánál, csak a milyenség (quod) magyarázható meg. — 3. Isten nevezetei az öműködését
(efficientia,
operatio, energia) jelölik, és pedig négy alakban, u. m. a
teremtésben, a teremtmények gondviselésében, jövőjük előkészítésében, az előkészített dolgoknak sikerében. Operatioja szerint jő, bölcs ós erős, ki természete szerint, de
egyszersmind akaratával hoz létre mindent. A teremtésben
tevő, művész, teremtő stb. A gondviselésben segitő, előretudó,
mindenható stb. A jövő dolgok előkészítésében út, remény,
menedék stb., az előkészített dolgok sikerére vonatkozólag
ujjongás, öröm stb. De nemcsak e, hanem az embertől
kölcsönzött vonásokkal is jelöltetik az isteni működés,
akár a lélekből, (furor, ira, aniina, poenitentia,) akár a
testről, (pedes, manus, digiti), akár az emberi cselekvésből
vétetnek. (35. zs. 2.) — 4. A teremtményekhez
való
viszonyból
vett jelölések állítók, mint simplex, vetustus
dierum, spiritus, primus et novissimus etc., melyek azon
módon (összehasonlítás szerint) egy teremtményére sem
illenek; tagadók (cum praepositione privativa), mint pl. ingenitus, incorporeus, increatus, immortalis, etc., melyek tagadják Istenben azt, a mi a teremtményben megvan.
A jelen világról (de praesenti saeculo) szóló szakasz
(II. 1—13.) az I. titulusában adott pontos felosztás szerint
rendben szól 1. a világ teremtetéséről, (creatio vei generatio,)
mely 3 m ó d o n : Isten puszta akaratával, (Gen. 1,
vagy
akaratával és parancsoló vagy tanácskozó szavával, (Gen.
Ϊι3·6·26·) vagy akaratával, szavával és kijelölésével törtónt.
(Gen. l , t l . 28·) Ε háromban azt a különbséget látja, hogy a
puszta akaratával, vagy szavával is teremtett dolgok újonnan
teremtettek, és pedig az első hat napon; a kijelölésével
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teremtettek pedig már az előbbiekhez hasonlóan, de a világ
későbbi folyamán. Elmondja a teremtés sorrendjét, de az
első napiba belepótolja az angyalok, levegő, víz teremtését
is, a biblia egyéb helyeinek alapján. Ε teremtmények közül
némelyek semmiből teremtettek, mint az első napiak, mások
pedig már ezekből. Az ember mindkettőből: lelke abból,
teste ezekből. Az első hat napi teremtmények nem természetesen jöttek létre, a többiek azonban természetesen
és isteni rendelésből, a csodák kivételével. Továbbá az
eszes teremtmények, az angyalok és emberek, önmagokért
teremtettek, a többiek azonban nem önmagokért, hanem
ezekért. Ε többiekről azt az furcsa állítást kockáztatja meg
a szerző, hogy ezek nem haszonért, hanem csak díszért
szorulnak egymásra. Ε dísz szempontjából az a különbség
van a dolgok közt, hogy némelyek már a teremtés hat napja
alatt, mások a világ további folyása alatt, ismét mások pedig
csak a jövőben kapják meg ékességüket. — Az a különbség is megvan a teremtésben, hogy némely dolgok egyszerre
s hirtelen merültek fel a semmiségből, mások nem. Továbbá
némely teremtmények értelmöknél fogva, melytől vezettetnek,
a többieket kormányozzák, mások pedig haszonra vagy
szükségletre valók, melyeket a természet irányit. A más
valamiből teremtett dolgok 6 anyagból valók: földből, vízből,
levegőből, tűzből, fényből, oldalbordából. (Éva.) Ezek testiek;
testetlen dolgok másból, vagy belőlük mások nem állhatnak
elő. A testetlen azonban, miként a halhatatlan, vagy láthatatlan, nem úgy értendő, a mint e szavakat Istenre szoktuk
érteni, hanem csak a hogy a teremtményekre, lelkekre,
angyalokra. A teremtés hat napi munkája után jelzett meg«
nyugovása Istennek nem a fáradtságtól való megpihenóse,
sem a teremtésben való szünetelése, hanem csak azt jelenti,
hogy ezután semmi ismeretlen önálló speciest, vagy új természetet nem teremtett. A teremtés módját ember nem
ismerheti meg. mert ha azt tudná valaki, miképen lehet a
semmi bői valamit teremteni, a teremtőhöz válnék tudásra és
hatalomra nézve hasonlóvá.
2. a vihg kormányzásáról
szól, moly generalis, vagyis
az összes teremtmények, a mindenség, — ós specialis, mely
az egyes teremtmények, főként az eszes lények fentartásában
és gondviselésében áll. Az előbbi a halandó teremtmények
ellátásában és megújításában nyilvánul, a miben az angyalok
segítségét is fölveszi, továbbá az állandó teremtmények (ég,
nap. csillagok ι igazgatásában, a miben hogy van-e szerepük
az angyaloknak, nem tudni. A specialis gubernatiot vagy
Isten végzi az angyalokért ós emberekért, vagy az angyalok
migukra és az emberekre, vagy az emberek magukra nézve.
Az elsőt Isten a törvényadás által teszi, mely természeti
Tűnői.

zakUp Vll. e t f .
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(Róm. 2, 14.) és külső. Ez a külső törvény vagy per opera,
vagy per verba j ö t t létre. Per opera, vagyis a cselekedetekben
is nyilvánul a törvény, általános, vagy különleges jelen
jutalom által és általános vagy specialis látható büntetés
által. Mivel ezek törvény módjára nevelnek, ösztönöznek a jóra,
vagy visszatartanak a rossztól. Ezt a gubernatiot Isten vagy
maga végzi, (Gen. 2, , 7 .) vagy angyalai által, (Heb. 2, 2 . Exod.
12, 29.) vagy emberek által, vagy állatok által. (Num. 21, 6.)
Per verba is adatott törvény, mely egyrészt örökérvényű
dolgokat parancsol, mint az Isten és felebarát szeretését,
másrészt időlegeseket, hosszabb, vagy rövidebb őrvénynyel.
A törvény parancsol, vagy tilt. Némely parancsai önmagukban
hasznosak, mások csak másokért. Némelyek testiek (érzékiek),
mások szellemiek. Vagy egy-egy parancsolata csak az ó,
(a jubileumról), vagy csak az újtestamentumé, (Mt. 6, 9 .) vagy
mindkettőé, pl. Szeressed a te Uradat, Istenedet. Némelyik
szószerint veendő, (Ex. 20, 14.) másik átvitten. (Mt. 6, 3.)
Némelyiknek áthágása büntettetik, (Lev. 24, 2o·) másiké nem,
(1. Sám. 21, 6 .) sőt megdicsórtetik, mint pl. a rosszért roszszal
fizetni parancsoló törvény meg nem tartása. (7. zs. 5.) Végre
némely parancsolatok a hitre, mások az erkölcsre vonatkoznak. Hogy az angyaloknak magukra és az emberekre
kiterjedő kormányzása miként történik, nem mondja meg a
szentírás, de ebben is kell valami rendnek lenni, mert fokozatukról, rendjükről, ide-oda küldetésükről sokszor van szó.
Az ember mint király kormányozza az államot, mint családapa házát, mint magános vagy szegény ember magát.
3. A természeti
változásokról.
Ilyenek Istennel nem
történhetnek, csak a teremtményekkel, egyikkel egy, másikkal
más, mint: állás, mozgás, idő, hely és számbeli változások,
születés, növekedés, élet, pusztulás, halál, alak, rend, következés, összefüggés, hasonlóság, különbség, ellentét stb.
4. Az akarat sajátságai.
Az akarat a léleknek az az
ereje, mely által a gondolatok és tettek véghezvitetnek.
Természetes bennünk a jónak és rossznak bizonyos elválasztása, önkéntes azonban az az indító erő a már elválasztottak
véghezvitelére.
5. A szabad akarat működésének
négyféle
következménye lebet: ez életben u. i. vagy jó sors jut a jónak, mint
Ábrahámnak, s rossz a rossznak, mint Kainnak; vagy egészen
fordítva, mint a gazdagnak és Lázárnak. Vagy sem egyiknek,
sem másiknak nem jut semmi viszonzás. Vagy végül azok,
kik sem jót, sem rosszat nem cselekedtek, vagy jót vagy
rosszat kapnak, mint a csecsemők, vagy talán egyiket sem,
mint az idétlenek.
A jövő életre vonatkozó dolgok előadásában (II. 14 25.)
ismét pontos felosztás szerint (14. tit.) szól 1. az
isteni
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hívásokról, (acceptio, sive vocatio) melyek számát Ábrahámtól az összes népekéig a Krisztus által 10-ben állapítja meg,
elismervén, hogy Ábrahám előtt is voltak igaz és Istennek
tetsző emberek, de ezekben nem az isteni acceptio, hanem
a saját igazságosságuk mutatkozik. (Gen. 5,24; 6, 2 . 8 . s köv.
14, ]8 .) Hogy ezek a kiválasztások a jövő világra tartozóknak
mondatnak, bár a jelen világban történtek, az onnan van,
mert minden dolog a kimenetelből ítélhető meg ós az a
tettnek oka, a mi a cselekvőnek intentiója. Ez pedig az
összes kiválasztásoknál a jövő világra irányul. 2. A typusok
szintén a jövő életre vonatkoznak. A typus a jelen, vagy
mult, vagy jövő ismeretlen dolgoknak tettek által való
manifestatiója. Példák felhozása után bevallja, hogy a
prophetiáról hasonló meghatározást adott. Ezért a különbséget most így jellemzi: a prophetia szavakban való typus,
a typus pedig tényekben való prophetia. A typusnak 4 faját
különbözteti meg: vagy kellemes dolgok jelöltetnek kellemesekkel, vagy szomorúak szomorúakkal, vagy kellemesek
szomorúakkal, vagy szomorúak kellemesekkel. Typusokat
lehet találni a törvény előtt, törvény alatt ós a kegyelem
alatt egyaránt. Az ótestamentumiak az újtestamentumra
irányulnak, ennek typusai pedig s általuk amazok is a jövendő
világra. Ezért tartoznak ide. 3. Méginkább a
jövendölések,
melyek mint a jövő bizonytalan dolgoknak szavakkal való
kijelentései, úgy a törvény előtt, mint a törvény ős a kegyelem
alatt megvannak. A törvény előtt 5 faját találja meg, melyek
közül pl. egészen általános a Gen. 2, 2 4 , részleges a Gen. 3, 16,
egy személyre vonatkozik a Gen. 3, 20 . stb. Á törvény alatti
jövendölések részint a törvény alatt, részint a kegyelem alatt
történt dolgokra vonatkoznak. Az előbbieknek mintegy 22 faját
állapítja meg, milyenek pl. a nép növekedésének, (Gen. 12, 2.)
az örökségnek, (Gen. 12, 7 .) a méltatlanok elkülönítésének,
(Gen. 21, , 0 .) az ellenség fölötti bosszúnak (Gen. 12, 3 .) s a
nép tőlük való megszabadulásának jövendőlése. (Gen. 15, 3.)
stb. A kegyelem, vagyis a Krisztusban való törvény alatt
teljesedett mintegy 26 fajta jövendőlés. Pl. az ő fogantatására
és nevére vonatkozik az Ézs. 7. 14., születéshelyére a Mik. 5, 2 .,
igazságosságára és ítéletére a 45. zs. 8., isteniségére az Ézs. 53, 8 .
stb. Ezekhez számít még újabb 17-féle jövendölést a pogányok
elhívására vonatkozólag, melyek szintén az újszövetségben
teljesedtek, a Deut. 32. 21 -től Maiak. 3, ,-ig. A kegyelem alatti
jövendölések faja 3ö. Ilyenek pl. Ker. János születésének és
életének, (Luk. l , l S . s köv.) Kr. fogantatásának ős csodálatos
születésének, (Luk. 1, 28 . s köv.) a mennyekországa eljövetelének, (Máté 3, 2 .), a pogányok elhívásának, a zsidók kirekesztetésének, (Máté 8, n . 12.) Júdás árulásának, (Ján. 6, 70 .) Péter
megtagadásának (Mt. 26, 34 .) stb. megjövendölése. Ezek nagy
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része már teljesült, némelyik azonban még csak ezután fog.
Általában pedig mind a jövő világ javaira irányul, és pedig
úgy, hogy a törvény előttiek a törvény és kegyelem idejére, a törvény alattiak a kegyelem, a kegyelem alattiak pedig
a mennyország idejére utalnak, tehát ily közvetítéssel mind
ez utolsóra.
A befejező titulusokban megfelel arra a kérdésre, hogy
ha e jelen világban minden a jövőre irányul, mi szükség
volt mégis annak teremtésére. Azért, mert úgy illett, hogy
az eszes teremtmények előbb a jelen világ kétségei között
tanuljanak és gyakoroltassanak, aztán élvezzék az örök
javakat, melyek így kiérdemelve ós a kiállt küzdelmekre
való emlékezés által kedvesebbek is lesznek a kipróbáltaknak,
kik annál inkább dicsérik ezeknek adóját, ki a kegyeseket
e világban győzelemre segíti s a győzőknek örök jutalmat
ad. — Ε világban az eszes lények istenismeretüket részint a
természeti kijelentésből, (Róm. 1, 2o·) részint a szentiratokból
merítik.
A szentiratok értelmezésében pedig mindig azt
kell szem előtt tartani, hogy azok a dolgok, melyek bennük
mondatnak, megfeleljenek annak, a ki mondja; hogy azoktól
az okoktól, melyekert mondattak, ne térjenek el ; hoary megegyezzenek az időkkel, helyekkel, összefüggéssel, intentioval.
Legfőbb intentioja pedig a szentírásnak az Isten és felebarát
szeretósére vezetés, melynek főszempontja alá helyezi Junilius
is — Augustinusszal egyezőleg
az interpretatiot.
Hogy a szentkönyvek isteni inspiratio segítségével írattak,
bizonyítja magának az írásnak igazsága, a benne levő dolgok
rendje, a tanítások egyezése, az előadás egyszerű módja és
a szavak tisztasága. Ezekhez vehető az íróknak és igehirdetőknek minősége, hogy isteni, magas, finom dolgokat emberek,
kicsiny és szólásban járatlan emberek csakis isteni lélektől
telítve írhattak m e g ; továbbá az igehirdetés ereje, mely meggyőzte a világot, bár csak néhány megvetett ember hirdette.
Ezekhez járul az ellenfelek: sibyllák, bölcsészek bizonyságtétele, a rossz szellemek kiűzése, a következmények haszna,
a kiválasztások, typusok ós jövendölések által hirdetett
dolgok eredménye, végül a csodák, melyek folyton történnek,
míg csak az írást be nem veszik a népek s már most meglevő általános befogadása a lesrnafíyobb csoda.
Végül méfí azt a felmerülhető kérdést tisztázza, hotry
ha a szentíratok ilyen értelmű bizonyítékokra támaszkodnak,
talán a hit nem is szükséges. A mi hitünk ugyan az ész
fölött van, de nem észellenes, vayry esztelen. A mit az ész
tanít, a hit megérti, a hol pedig az ész már cserbenhagy,
ott a hit előre tör. Mert nem hiszünk el bármi hallott dolgot,
csak a mit az ész nein helytelenít. A mit pedig teljesen
kinyomozni nem lehet, hivő okossággal valljuk.
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A tartalom áttekintéséből világos, hogy e mű két része
k é t külön bibi. tudományszakot képvisel: az utóbbi bibliai
dogmatika s mint ilyen, ránk nem tartozik ; az elsőben azonban már tisztán felismerhetőleg jelenik meg előttünk az
isagogika, vagy bibliai irodalomtörténet legősibb alakja.
Szerény kezdet, mint minden tudományé, terjedelemben és
tartalomban egyaránt. Csak 9 kis fejezet s ez is legtöbbször
az egyházi hagyományt adja, esetleg a nestorianusoknál
elfogadott módosítással. De már határozottan irodalomtört.
formák szerint tárgyal: műfajok szerint osztja 4 csoportba
az iratokat, megállapítja canonicitasuk mértékét, szerzőiket,
külalakjukat (vers, próza) és végül a két testamentumhoz
tartozóságukat. Az a mód, a mely szerint ezt keresztülviszi,
irodalomtörténeti módszernek persze még nem nevezhető.
De indulásnak jó. És már e kezdeten sem hiányzik belőle
az irodalomtört. módszer főfegyvere, a kritika. Ez a kritika
még nem egyéni, hanem inkább azé az irányé, melyet képvisel, s inkább ennek dogmatikai felfogása szerint igazodik,
mint az egyes iratok elemzésének eredménye szerint. De ez
az előbbi sajátsággal függ össze. Végeredményeit tiszteletreméltó bátorsággal terjeszti elő, minden védekezés vagy cáfolat
nélkül, a kath. egyházéival szemben.
Az is érdekes tapasztalat, hogy e tudomány, mihelyt
rendszerben és kritikával jelenik meg, azonnal egy bölcseleti
rendszerre támaszkodik, Aristotelesére, csakúgy, mint modern
fellendülésében Schleiermacherére, Hegelére stb. Aristoteles
kategóriái ós praedicabiliái érvényesülnek e kis mű mindkét
részének rendszerében és sokféle felosztásában. Rendesen
megállapítja a szóban levő dolog lényegét, (substantia) pl.
quid est história, prophetia, (I. 3. 4.) quae est proverbiális
species, simplex doctrina, (I. 5. 6.) quid est typus. (II. 16.)
stb. Meghatározza a dolgok nemét, (genus) faját, (species)
viszonyát, (relatio) különbségét, (differentia) sajátságát, (proprium) esetleges tulajdonságát, (accidens) Pl. egész művét két
részre osztja a biblia formájára és tartalmára való vonatkozása
szerint (genus) s aztán megkülönbözteti mindegyikben a
specieseket, pl. I. 2—6.-ban a históriát, prophetiát, proverbiumot, az egyszerű tanítást, s ugyanekkor mindig kiemeli
azt is, mi közössége, mi különbsége, sajátsága, egyszóval,
mi viszonya van ezeknek egymás közt. Ugyanígy jár el pl.
a szentháromság és személyei lényegének, tulajdonságainak
és egymáshoz való viszonyának stb. megállapításában, (I.
12—20.) vagy pl. a teremtés dolgainak előadásában. (II. 2.)
Ε közben természetesen a minőség (qualitas) ós mennyiség
(quantitas) is kidomborodik, pl. a könyvek teljes, közepes és
semmi tekintélye, (I. 7.) száma műfajok szerint, pl. történeti
17, prófétai 17 stb., (I. 3. 4. 5. 6.) a sokféle felosztásban és
számszerinti felsorolásban. (1.15. 16. 17. 19. stb.) Az időviszony
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(quando) szempontjából pl. jelenkort ós jövőkort különböztet meg; (I. 11. II. 1 14.) a jövendöléseket törvény
előttiekre, törvény alattiakra és kegyelem alattiakra osztja.
A helyviszonyokkal (ubi) keveset foglalkozhatik, de annál
pontosabban megjelöli mindig a módot, a mely szerint valamely cselekvés (actio) történik. (I. 9. 15—17. 19. 20. II. 2. 4.
5. 19. 20. stb.) A mi egy vonatkozásban actio, más vonatkozásban passió, pl. a teremtés a teremtményekre nézve.
(II. 2 ) A módban pedig egyesítve van a helyzet (situs) ós
állapot (habitus.) 1 )
Hogyan került e kis mű az aristotelesi bölcselet hatása
alá? A nisibisi iskolában, hol csakúgy megtaláljuk, mint az
antiochiaiban. Ebedjesus tudósítása ) szerint
Hibás et Cumas et Probus
Ε Graeco in Syriacum
Transtuierunt libros Commentatoris (Mops. Theodor)
Atque Aristotelis scripta.
Ezek Edessában működtek az 5. sz. közepe előtt, Ibas
mint püspök, Cumas és Probus, mint az iskola magisterei.
De azok közt, kik Aristoteles átültetésében fáradoztak, Ebedjesus említi 3 ) Ábrahám Cascarensist is, ki (edidit) et elucidationem in universam Aristotelis Dialecticam. És ez Nisibisben
is működött 500 körül.
Különben is a nisibisi iskola az edessai közvetítésével
egyenesen az antiochiainak szellemi ivadéka. Ebedjesus idézett
verse a szírek két szellemi vezérét jelöli meg Theodor mopsuestiai püspökben és Aristotelesben. Theodor pedig, mint
föntebb láttuk,az antiochiai iskola elsőrangú nagysága volt. Az ő
tiszteletében s tanainak ápolásában és terjesztésében egyesültek
az összes nestorianusok, mert benne szellemi fejüket látták.
Mikor aztán a nestorianismus az efézusi zsinaton (431.)
elítéltetett, Antiochiából beljebb vonult Ázsiába s a római
birodalom határszólein, főként Edessában keletre és nyugotra
messze elható tudományos theologiai és gyakorlati egyházi
tevékenységet fejtett ki. Az edessai főiskolában, melynek
eredete az első századok homályában vesz el, olyan férfiak
működtek ekkor, mint Acacius Aramaeus, Barsumas, Maanes
Hardascirensis, AbsotasNinivita, Joannes Garmachita, Michaeas,
Paulus Huzita, Abraham Medus, Narses Leprosus, Ezelias 4 )
stb., kik az irodalomban is tekintélyes nevet hagytak hátra
s közülök nem egy vezető állásra jutott. Nemcsak theologiai,
hanem világi tudományokat is tanítottak, nemcsak keresztyén,
*) Latin nevekkel jelöltem meg a kategóriákat és tulajdonítmányokat
a műre való tekintettel, melyben sok meg is neveztetik.
') A már idézett Catalogus Scriptorum Syrorum 61. c. Aasem. III. 1, 85.1.
") U. o. 83. c. 155. 1.
4
) Assem. Bibi. Orient. I. 346. I. Epistola S i m e o n i s etc.; III. 2, 926.
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hanem pogány hallgatóiknak is. Az efezusi zsinat után
Rabulas edessai püspök elűzte őket, de 435-ben Ibas, az δ
felekezetük tagja kerülvén az edessai püspöki székbe, az
elűzött professorok visszatértek. 489-ben azonban Zeno császár
az edessai iskolát nestorianus iránya miatt megszüntette.
A professorok a szomszédos perzsa birodalomba menekültek,
hol tanaik, különösen a nisibisi metropolitává lett Barsumas
működése folytán már korábban meglehetősen elterjedtek,
maguk pedig most már másodszor találtak oltalmat s ezúttal
véglegesen, a perzsa királyok politikájából, kik őket már
csak azért is szívesen fogadták, mert a keletrómai császár
száműzte. Az edessai iskola, úgy szólván, áttelepedett Nisibisbe
az öreg Narses vezetése alatt, ki az itt már korábban Sz.
Jakab püspöktől alapított (4. sz. elején) és Sz. Ephraem
magistertől vezetett, de aztán elpusztult iskolát újjáalapította
és szervezte 490-ben.1) Az a teljes szabadság, melyet itt
élvezett, oly virágzásra juttatta, hogy hallgatóinak a száma
később elérte a 800-at is és hire még Italiába, az öreg
Cassiodoriushoz 2 ) is eljutott. Szellemi iránya ugyanaz maradt,
a mi az antiochiaié és edessaié volt. Ide is elvitték Theodorus
ós Aristoteles iratait s így exegetikai iránya is a grammatikaihistóriai maradt, mint Junilius műve világosan mutatja. Az
oktatás tárgyai és módszere is hasonlók voltak. 3 ) A Studium
főtárgya maga a biblia volt, különböző időben különböző
beosztással. A cél a beható ismeret elérése lévén, a három
éves cursus mindegyik évfolyamában nemcsak elolvasták,
hanem le is irták a növendékek az arra eső könyveket,
miközben megkapták a megértésükhöz szükséges tájékoztatásokat is, summás összefoglalásokban, compendiumokban.
Ilyen volt Junilius fordított bevezetése is, Paulusnak ez a
vezérfonala, a mint nemcsak magából a műből, hanem Junilius
előszavának következő soraiból is láthatjuk: „Tunc diu
quaesitus, si quid ex eius (sc. Pauli) dictis haberem, dixi, quod
legissem regulás quasdam, quibus ille discipulorum animos
divinarum scripturarum superficie instructos, priusquam
expositionis profunda patefaceret, solebat imbuero, ut ipsarum
interim causarum, quae in divina lege versantur, intentionem
ordinemque cognoscerent, ne sparsim et turbulente, sed
regulariter singula docerentur."
Praktikus érzékre vall ebben a módszerben a biblia
leíratása, melynek haszna egyfelől a mélyebb emlékezetbe
vésés volt, másfelöl a cursus végén a tanuló birtokában
») Assem. I. 347. III. 2, 70. 83. s köv. 926. s köv. 1.
') Cassiodorius azonban valamiképen félreértette a dolgot, mikor a
nisibisi iskolát a zsidókénak gondolta. Nunc etiam in Nisibi civitate Syrorum
Hebraeis sedulo fertur exponi (sc. sacra Script.) Inst. div. litt, praef.
3
) Lásd Asseman. Hl. 2, 919. s köv. szép értekezését: De scholis et
literarum etudiis.
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maradó kész biblia, mely ha mindent nem is, a fontos részeket
magában foglalta.
Kiegészítette e bibliai stádiumot az egyházi és temetési
énekek, liturgialis ós magán áhítatra rendelt imák betanulása,
szintén évfolyamok szerint beosztva.
Ez nem szakképzés, pl. papnevelés volt, hanem oly
alapvetés, melyre mindenkinek szüksége volt, akár egyenesen
az életbe ment valami gyakorlati pályára, akár tovább akarta
magát képezni a theologiai, vagy világi tudományokban. A
legfőbb tudomány a keresztyén vallás tudománya volt, ennek
gerince a bibliaismeret, melyre minden öntudatos keresztyénnek
— ekkor pedig a keresztyének nagyon is ilyenek voltak —
szüksége van. Ezt tehát elvégezték papnövendókek és világi
ifjak egyaránt. Az előbbiek aztán kiegészítették a magasabb
tanfolyamon az atyák és exegeták műveinek beható tanulmányozásával. Ez nem kis Studium lehetett, tekintve azt az
óriási termelést, melyet a szír nestorianusok e téren felmutattak. A fő ós mindenben irányadó tekintély azonban Mops.
Theodor volt, a γ.ατ' εξοχήν exegeta. A világi tudományok
közül mikor, mennyit tanítottak, bajos eldönteni, pontos adatok
híján. A hasonló fokú szír, chald, perzsa nest. iskolák felölelték a hót szabad művészetet, (septem artes liberales) a
jogi és orvosi tudományok elemeit is, mint szakpályára
képesítő ismereteket, végül az aristotelesi bölcseletet, mint
a világi tudományok koronáját. A nisibisi iskola ezekből
kevesebbet adott, mert a fősúlyt a ^theologiára helyezte.
Háromszor szervezték: Narses, (490.) Ábrahám (6. sz. elején)
és Hanan 1 ) tervezete szerint, (570.) de ezt a jellegét,
úgy látszik, végig megőrizte. De maga az a körülmény,
hogy szabályzatának egy pontja 2 ) megtiltja a bibliai tudományokkal egyidejűleg az orvosiaknak tanulását, mivel ezek nem
férnek össze, kétségtelenné teszi ilyen eseteknek előfordulását. Viszont Babaeus magister (720. körül) bevitte a
tantervbe a grammatikát és musikát is.3) Aristoteles bölcsészetét pedig, mint láttuk, még Antiochiából örökölte
Nisibis és vele az összes nestorianus iskolák. És nemcsak
maguk kultiválták, hanem még a perzsákkal és arabokkai
is ők ismertették meg, a kiktől nagy kerülővel viszont
Nyugot vette át. Ez nagy szolgálat volt a tudománynak,
valamint az is, melyet a görög művek szírre ós a szír művek
görögre fordításával tettek úgy a tudománynak, mint különösen az egyháznak. Mert volt mit kicserélni! Bámulatos
gazdag szír nestorianus irodalom fejlődött ki ezen a nagy
területen, be egészen Indiáig. Csak maga Ebedjesus katalol
) Nevezetes magisterei közül megemlíthetjük még e helyen is Mar
Abast é s Paulust.
Assem. III. 2, 942. 1.
') Ebedjesus 113. c. A s s e m . III. 1, 177. s köv. III. 2, 941. s köv. 1.
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gusa száz meg száz szír írót és művet sorol fel, pedig ez
igen hiányos. Nagy kár, hogy túlnyomó részük elveszett.
Ettől megmentett egyet Junilius azáltal, hogy latinra
fordította s ekként Nyugot szegényebb egyházi irodalmát
gazdagította vele, mely meg is őrizte. Valósággal tankönyvvé
lett a nyugoti kolostori iskolákban is, melyek a 6. század
vége óta a megszűnt pogány rhetori iskolák helyébe léptek.
Ez volt eredeti rendeltetése is a nisibisi iskolában s hogy
most Nyugoton is betöltötte ezt, erre a nagytekintélyű Cassiodorius ajánlásán kívül kétségkívül közrehatott a könyv
rövid, tömör, de azért világos, szabatos előadása, ügyes szerkezete, sima, könnyed nyelve és tiszta latinsága, a mi az
író és az átdolgozó együttes érdeme. Hogy sok példányban el
lehetett terjedve, mutatja az, hogy Kihn a szöveg recensiójához
13 kéziratot talált és használt a 6—11. századból. 1 ) Editio
princepse is igen korai, Johannes Gastiustól Baselben 1545-ben.
Azóta is sokszor megjelent.
Juniliusnak e compendiosus műve nagy rokonságban
van Cassiodorius Institutióival, valamint a nisibisi és ennek
mintájára alakult iskolák tanterve a vivariumiéval. Kihn
hajlandó is az utóbbiaknak forrását jó részben az előbbiekbon keresni.*-) Valamennyi igazság kétségtelenül van ebben
az összevetésben. Cassiodor tudományos jelleme is megengedi
ezt, a mennyiben őt úgy ismertük meg, mint akiben nem
sok az önálló, eredeti gondolat, de az átvettek praktikus
alkalmazásában mindig meglátszik az ő nagy egyéniségének
eredeti bélyege. Ő a nisibisi iskolát alig ismerte közelebbről,
különben nem tartotta volna zsidónak. Nem igen tévedek,
ha azt mondom, hogy ő erről Junilius előszava és művecskéje
alapján alkotott magának képet. Ebben mintegy gyümölcsben
megtalálta termő fájának minden lényeges sajátságát. Ő
nem ezt ültette át mindenestől, hiszon közte és az antiochiaiedessai-nisibisi irány közt óriási ellentét volt épen az Írásmagyarázat elve szempontjából. Hozzájárult ehhez a dogmatikai ellentét közte, „mint katholikus és amazok, mint
nestorianusok közt. Ο tehát innen sem kész intézményt
vett át, hanem egy-egy eszmét, gondolatot, melyet aztán a
maga lelki műhelyében célja szerint feldolgozott. Abban a
sorozatban, melyet introductores scripturae divinae címen ő
összeállított, mi megismertünk, ké' ségenkívül Junilius munkája
a legérettebb és legtudományosabb termék. Többségben
vannak az alexandriai irány productumai, melyhez Cassiodor
is tartozott, de elfogulatlanul meg tudta becsülni a vele
ellentétes antiochiai és nisibisi iskolák érdemes termékeit is.
Marion
*) 299. s köv. 1.
2
) 1. m. 209. a köv 1.

Lajos.

Az „Uri imádság" a történeti kutatások világában.
Az a kitartó és lázas munkásság, a melylyel korunk
biblikusai és irodalomtörténészei a bibliai szöveg egyes rejtett
és homályosnak látszó problémáit megoldani s ez által
a mai hitélet előidéző faktorainak teljes és biztos ismeretét
nyújtani igyekeznek, — ugy látszik mind inkább és inkább
megtermi a maga gyümölcseit. Ugy hogy, bár még igen sok
megoldásra váró kérdés van, a mely a tiszta és világos
látást elzárja előlünk, mindazonáltal ma már nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy a keresztyénség történeti előállásának, az akkori kor eszme és gondolatvilágával való
összefüggésének, sőt első fellépésének ós terjedésének a
kérdésében is meglehetősen tájékozva vagyunk. Ma m á r igen
kevés azoknak a bibliai helyeknek a száma, a melyek a
históriai kritika bonckősót kikerülték volna, s ha az elért
eredmény a boncmunka alá vett egyes kérdéseknél nem is
áll arányban a reáfordított fáradtsággal, annyi értéke mégis
van, hogy legalább megmutatja az illető problémának a
kevésbbé lehető, vagy épen lehetetlen megoldhatóságát. Viszont
más kérdéseknél a kutató észnek meglepő eredményeket
sikerült elérni, a melyek bizony a dolog lényegéről alkotott
egész felfogásunkat megdöntik, vagy jelentékenyen módosítják.
Természetesen csak a külsőt illetőleg, mert a benne kifejezett
örök igazság változott formában bár, de értéke szerint mindig
ugyanaz marad. Ezen utóbbi kategóriába tartozó kérdések
közül való az Uri imádság is, a melynél a bibliai kritika
a sok negatívum mellett kézzelfogható, jelentős positiv eredményt is képes felmutatni. És a kutatások ide vonatkozó
adatai reánk nézve annál értékesebbek, mert hiszen egy
olyan kérdést érintenek, a mely minden keresztyén emberhez
közel áll — lóvén mindennapi imádságunkról szó.
Az uri imádságnak a bibliai könyvekben kétféle recensiója
ismeretes, úgymint a Máté 6, 9 _ I3 és a Lukács 11, 2 _ 4 verseiben.
A kétféle recensio egymástól íényoges eltéréseket m u t a t ős
Lukácsnál rövidebb, mint Máténál.

Az ,,Uri imádság" a történeti kutatások világában.

291

A bevett bibliai szöveg Lakácsnál eredetiben e z :
Πάτερ,
όγιασ&ήτο
το ονομά
σον.
ελΰάτο
η βασιλεία
σον.
τόν αρτον ημών τον ίπιονσιον
όίδον ήμΊν το v.a!F
και αφες ήμϊν τάς αμαρτίας
ημών
/.αϊ γάρ αύτοί άφίομεν
11 αντί όψείλοντι
ήμ'ιν
ν.αι μη εισενίγκης
ημάς εις
πειρασμόν.

ήμέραν,

Α Máténál levő szöveg ehhez képest a következő bővítéseket a d j a : a „πόιερ"
után betoldja a „ΐ/μών ό év το~ις
az ,,ίλϋάτο η βασιλεία σον" után odateszi:
όνραχ'ο7ςίί-ί,
ηγεννη9ψο
τό d-έλημά σον ώς εν ονρανώ -/.αϊ επί γης" — kifejezést; a mindennapi kenyér kérését így alakítja: „τόν άρτον ημών τον
επιονσιον
dög ήμ'ιν σήμερον", a bűnök megbocsátására vonatkozót pedig
i g y : „y-αί άφες ήμ'ιν τά άφειλιμιαια
ώς ν.αι ημείς
σφήχαμεν
τοις
ο'φειλεταϊς ημών" — és végül a kísértéstől való megszabadítást
megtoldja ezzel a kéréssel: „αλλά ρι'ααι ήμάς ά.ίο τον
πονηρού".

Α különbségeknek ekkora tömege méltán hívta ki maga
ellen a biblikusok és irodalomtörténészek kritikáját és ébresztette fel a gyanút, hogy az uri imádságnak ezen két recensiója közül valószínűleg egyik sem eredeti, legalább abban a
formában nem, a hogy ma előttünk állanak.
Ám az ítélet kimondása felette nehéz volt s egy és más
ok mindig késleltette a döntő állásfoglalást. Innen magyarázható meg az ingadozás, hogy bár egyik-másik merészebb
kutató kimutatta, hogy a Miatyánk szövegének Máténál
közölt három első kérése csaknem szórói-szóra a „Salamon
bölcsessége" cimű apokripiius könyvből van véve, vagy legalább
is azzal nagyon rokon gondolatokat tartalmaz, és egészen
zsidós képzetkörben mozog, a biblikusok egy jó része mégis
autentikusnak, eredetinek tartotta a Máté Miatyánk szövegét
s ragaszkodott hozzá a Lukács rövidítéseivel szemben (Alfred
Resch : Texte und Untersuchungen zur altkristlichen Litteratur
V. Band. 398 lap ós X. Bd. 228 lap.). Mások meg Lukácsnak
keltek védőimére s az ő szövegét fogadták el eredetinek.
És ez utóbbi felfogásnak tényleg inkább kedvezett a helyzet
történeti karaktere, a melyben Lukács szerint az Uri imádság
szereztetett. Ám a kérdés alapos revíziója a Lukács eredetiségét e tekintetben határozottan megdöntötte Eltekintve
ugyanis attól, hogy a legtöbb bibliai codexben a Miatyánknak
fent közölt Lukácsi szövege megfelelő helyein csaknem
mindenütt megtalálhatók voltak a Máté pótlásai, — egy
codexben, (a XI. sz. 2-ik fele) a szokásos „jöjjön el a te
országod" helyén ez a kérés áll: „ίλ&έτο τό πνενμά σον τό
άγιον εφ'
ήμάς
ν.αί Υ.αϋαρισάτο
ημάς''.
Csekély különbséggel
ugyanez áll a Chodex vaticanusban is, de azért mindkettőben
megtalálhatók a Máté-féle potlások, kiegészítések is.
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A kutatás ezzel most már új térre terelődött. Beletartozik-e a kérés a Lukács eredeti szövegébe s ha igen,
tényleg a 2-ik kérés helyén állott-e, avagy m á s u t t ? A históriai
kritika munkája ezen a téren meglepő sikerrel járt. Megk a p t á k ugyanis Tertullianusnál Marcionnak egyes glossáit,
a melyeket a Lukács Mi Atyánk szövegéhez fűzött, közben
természetesen ismételvén az egyes kéréseket is. Ebből pedig
a Miatyánk eredeti Lukács szövege így állítható össze (Tertullianus adversus Marcum IV. könyv. 26 fej.): „Denique
sensus orationis, quem deum sapiant, recognosse! „páter" ?
. . . . „a quo spiritum sanctum postulem" ? „eius et in
primondio spiritus super aquas ferebatur" . . . . „eius regnum
optabo venire" ? . . . . „quis dabit mihi panem cotidianum" ?
. . . . „quis mihi delicta dimittet u ? . . . . „quis non sinet nos
deduci in temptationem" ? . . . (Tertullianus az ő imádság
kommentálásánál a Máté szövegét tartja kéznél, tehát itt
biztosan a Marcionéról van szó. Az övé De oratione 2 C.-ban
foglaltatik.) Marcion tehát (Kr. után 140 körül) a Lukács
ev.-ban a Miatyánkot még így olvasta, benne megtalálta a
Szentlélekért való kérést, csakhogy azt, ugy látszik, az első
és nem a második kérés helyére tette. De nemcsak Marcion,
a ki esetleg tendenciosusan módosíthatta az eredeti szöveget
s azt így változtatta meg a zsidós részek elhagyásával, hanem
tőle függetlenül még mások is kevés eltéréssel a fenti olvasási
módot nyújtják. Igy Nyssai Gergely az ő miatyánk comment a r j á b a n : De oratione dom. 3. I. Caput-ban háromszor citálja
ezeket a szavakat: ελΰέιο
τό
αγιον
τινενμά
σου έφ'ϊ)μΰς
v.ul
•λαΰαριοάτο
?)μας (bár a két utóbbi esetben némi kis eltéréssel.),
de mindig a „jöjjön el a te országod" helyén. Talán az ő
hatása alatt, de valószínűleg nem tekintélyre, hanem az
eredeti szöveg látása és ismerete következtében Maximus
Confessor az ő Máté commentárjában (ad Máté 6 cap. 10.
Migne 90-ik kötet 884 lap) ezt irja: „o ενταυϋα Ματθαίος
(ρψι
βασιλείαν
άλλαχοΰ
των ευαγγελιστών
φάαν.ων.
ελ&έτω
σου τό πνενμα
τό
ειερος
csak Lukács lehet, mert

{-'ιερός, πνενμα
ν.έν.λτμεν
αγιον,
ημάς."
Α
αγιον y.ai ν.αΟαρισάτω

Márk tudvalevőleg határozott
formuláját a Miatyánknak nem ismeri, illetőleg nem közli.
Most már lehetetlen, hogy ezen tanuk az ő állításukat
mind Marcionnak, egy az egyházból kiközösített eretneknek
a bizonyságára alapították volna, sokkal valószínűbb, sőt
egyenesen biztos, hogy ez az olvasási mód az eredeti szöveg
idézése. El kell tehát fogadnunk, hogy a Lukács eredeti
Miatyánk szövegében benne van és volt a Szentlélek eljövetelére vonatkozó kérés is, csak az kétséges, hogy vájjon
maga Lukács irta-e azt, avagy esetleg egy más kérés helyébe
való utólagos becsusztatás ? A felelet igen egyszerű. Vájjon
kinek lett volna bátorsága utólag megváltoztatni például
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Lukácsnak a Mátéóval egyező szövegét és abba egy új kérést
toldani bele épen az Isten országa helyére? Avagy az Isten
országa eljövetelének a kérése lehetett-e botrányos valakinek
s ha igen, miért nem próbálta kihúzni azt a Mátééból is. És
nem valószinűbb-e az, hogy Lukácsnak a Mátéétól eredetileg
eltérő szövegét az Úrtól való származás bizonyítéka kedvéért
és istentiszteleti célból a Máté Miatyánk szövegével egyeztették? Minden elfogadható ok, ugy a codexek habozó magatartása, mint az eltérő bizonyságok egyezése, határozottan
ez utóbbi mellett szól. De kérdés, hol állott a Lukács eredeti
Miatyánk szövegében a Szentlélek eljöveteléért való kérés ?
Marcion szerint mindjárt ,,ηάιερ" után, a másik 4 bizonyság
szerint az isten országa eljövetele helyén. A kérdést ma már
teljes bizonyossággal eldönteni nem lehet, de annyi bizonyos,
hogy a Máté által való befolyásolás valamelyiknél már érvényesült. És pedig mivel Marcion Origenes bizonysága szerint
olvasott,
(7ιερί είχης 29—30 c.) az ő imádságában αρτον aov-t
a mi már a szándékos változtatás jellegét viseli magán, nem
lehetetlen, hogy ő még a Lukács eredetijéhez sem tartotta
magát szorosan, viszont a többiek is befolyásoltathattak
valamely közbeszúrt Máthéi correctura által (talán a
άγκχοΰψο
stb. kifejezésben). Úgy hogy Harnack például ma már így
állítja össze a Lukács uri imádságát, hogy a „ π ά τ ε ρ " után
teszi a lélek kérését ős azután a mindennapi kenyérért való
kérést stb. (Sitzungsberichte der königlichen preuss. Akademie
1904. évf 201 lap). Valamint így Blass Fr. is (Evang. sec.
Lucám 1897. 51 lap.). Szerény véleményem szerint azonban
semmi akadálya sincs a név megszentelés kérésének, mert
hogy ez miért nem illenék a következőkhöz (Harnack), azt
igazán nehéz megmondani. Az atya név kimondása mintegy
szükségszerűen involválja annak a kijelentésót is, hogy ez
a név szenteltessék meg mi bennünk és mi közöttünk.
Igy állván azonban a dolog a Lukács Miatyánk szövegével, nyilvánvaló, hogy az nem eredeti, azaz a Lukács által
közölt formában nem Jézustól való. — Az evangelium késői
keletkezése mellett kizárja ezt az a körülmény is, hogy már
az őskeresztyénség első köreiben megkezdődött a Máté
Miatyánk szövegével való egyeztetése.
De hát akkor tán, a Mátéé volna az eredeti ? A mai
históriai kritika erre a kérdésre csaknem egyhangúlag tagadóan
felel. — A Miatyánk szereztetésének a történetisége Máténál
nem eléggé indokolt, az összefüggés, melyben közöltetik, nem
találó s általában hiányzik a szereztetés alkalomszerűsége.
S viszont ha szilárd lett volna az őskeresztyénségben az a
meggyőződés, hogy Máté közli az eredeti szöveget, hogy merte
volna Lukács más összefüggésben és más szöveggel közölni
azt ós végül, miért nem szól Márk — a régiségénél fogva
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legautentikusabb tanú a Miatyánknak egy megállapított szövegéről semmit sem ? Bizonyos tehát, hogy a Máté szövege sem
eredeti. A három első kérés benne szorosan összefügg egymással s a mint Zahn kimutatta (Commentar zum Matheus
Ev. 1905. 117. oldal) és ma már a biblikusok általánosan elismerik, — eschatologikus természetű és színezetű kérések
s a négy utolsó kéréssel ép oly kevéssé függenek össze,
mint a Lukács Miatyánk szövegében a Szentlélekért való
kérés. — Másfelől féreismerhetetlen, hogy a 4 utolsó kérést
az evangéliumok csaknem egyformán közlik, lényeges eltérés
tehát ebben nincs s viszont az Úr imádságának ezen utolsó
feléről van, reminiscentia úgy a Héber evangéliumban (sajnos
itt csak egy szó az emóvatos-nak megfelelő "in!?Í-a többi kitörött) valamint a Márk ev.-ában (15. 37 vers.) Ilyen körülmények között szinte magától kínálkozik az alkalom, hogy
ezen utolsó kéréseknek eredetiségét vitassuk, míg a többiét
határozottan megtagadjuk. És vájjon Jézus csak ilyen uri
imádságot szerzett volna, csak ennyi és ezekkel a kérésekkel ?
A kérdést ma már eldönteni nem lehet, de annyi bizonyos,
hogy előttünk csak ennyinek az eredetisége áll tisztán.
És ha valaki azt állítaná, hogy Jézus tényleg csak
annyit foglalt össze egy imádságba, vájjon volna-e okunk
ellene tiltakozni ? Hát az eredetinek elismert részben nem
benne foglaltatik-e mindaz, a mi egy alázatosan hivő léleknek
szükséges és közönséges, lelki hangulatából fakadhat? Avagy
az idvezitő az imádság szerzésénél mindig egy olyan imádkozó
lelki állapotot tartott-e szem előtt, amelyből oly emelkedett
hangú kérések fakadhattak, mint a Máté és Lukács első
szövegeiben ? És nem inkább — ismerve az ember közönséges
gyarlóságait, köznapiságát — olyan alkalomszerű kéréseket
fűzött össze, a melyeket az minden hangulatban nagy előkészület nélkül is képes volt elrebegni ? Én nem vitatom
és nem állítom, hogy az úri imádság csak ekkora és ennyi
lett volna, de a többi kérésnek a históricitását, biztosságát
nem látom.
Ám ez a tagadás még nem ment fel attól a kötelességtől,
hogy a Máté és Lukács Miatyánk szövegében az eltérések
magyarázatát meg ne kisértsük. — Annál kevésbé, mert hiszen
itt csaknem egészen biztos eredményre juthatunk.
Mi vezette Mátét arra, hogy a Miatyánk első felét úgy
alakítsa, a hogy alakította? Hamisítási szándék semmi esetre
sem, hiszen egy határozott szöveg előtte nem állott, a melyen
változtatásokat eszközölhetett volna, hanem tán a gyülekezet praktikus valláserkölcsi életének az érdeke, az
olvasók lelki életének a megerősítése reményének az ébrentartása, fokozása ós a közeli beteljesülés lehetősége által
való megbizonyítása. — A mesterétől elszakadt, árván maradt
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gyülekezetet váradalmaiban nem szabad csalatkozni engedni,
hogy a hitetlen zsidók gúnyja legyen, sőt erősíteni, támogatni
kell a beteljesülés, a közeli dicsőség eljövetelének a bizonyos
reményében. Erre a célra akart Máté formulát találni s talált
is az Uri imádság három első részében. — A jövő eljövetelének
ugyanis az ev. szerzője szerint nagyobb bizonyossága semmi
sem lehetett, mint az érette elmondott imádságnak a hivők
lelkére gyakorolt hatása Tehát eschatologikus célja volt a
Máté Miatyánk szövege első részének s az istentiszteleti célra
való alkalmas volta szerezte meg számára az idők során a
Lukácsé felett a diadalt. A szöveg magyarázatnak ilyen módja
mellett is azonban még mindig kétséges marad, ha vájjon a
három első kérést maga Máté találta-e ki, avagy ő egyszerűen
csak a hagyományból vette át és illesztette be a mostani
helyére. — A kérdésre egészen biztos feleletet adni természetesen itt sem lehet, de tekintettel a biblia több helyén előforduló ilyen apróbbszerű felsóhajtásokra, imaszerű megnyilatkoztatásokra, valószínűnek tarthatjuk, hogy Máté ezeket
már készen találta. — Közönséges, egyszerű hívőknek a Szentlélek hatása alatt, tehát exstaticus állapotban kitört fohászai,
sóhajai, lehettek ezek, a melyek egy olyan állapotban és
korban egészen természetszerűek voltak. — A mi így most
már az egyesnek megbizonyított igazság volt a lélek által,
miért ne legyen az az egész gyülekezeté? Ez a gondolat
eléggé megmagyarázza a Miatyánknak Máténál található
formáját.
Lukácsnál pedig szintén nem nehéz megtalálni az okot
ós a magyarázatot az Uri imádságnak vitás és speciális
szövegére nézve. Itt eligazít minket az, hogy Jézus minő
alkalomból szerzi az uri imádságot. Tanítványainak egyike
kéri fel a Mestert arra, hogy tanítsa meg őket imádkozni,
mint a hogy János megtanította az ő tanítványait. És erre
mondja Jézus, hogy ők pedig így imádkozzanak. A Szentlélek eljöveteléért mondandó kérés tehát az ó ós új, a János
tanítványai és az övéi közötti ellentétet akarja kifejezni,
hasonlóan a Keresztelő János üdvhirdetésében a Messiási
időre kilátásba helyezett lólekkeresztsóghez, illetőleg ennek
ós az Ap. Cselekedeteiről irott könyv 19, ,_ 6 verseiben
elbeszélt epizódnak megfelelően. Az ellentétezés azonban itt
sem zárja ki az eschatologikus színt a minthogy a lélek
eljövetelének és kitöltetésének az érzete mindig ezen váradalom teljesülésének záloga volt, csakhogy a helyzet itt az
eschatologikus reménységnek egy ilyen ellentét által való
megvilágosítását, kifejezését tette szükségessé. És így valószínű, hogy a lelki állapotnak egy ily imaformában való
megnyilatkozásánál már a reflexiónak is szerepe volt, nemcsak a kegyes érzelemnek.
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De a történeti kutatások nemcsak az eredet, a szereztetés kérdésében, hanem még más tekintetben is eredményesek az Uri imádságra nézve. Nevezetesen tisztázólag
hatnak annak az értelmére. A minek az igaz és helyes megállapítása a nyelvtörténeti és exegetikai történeti alapon annál
fontosabb, mert nem lehetetlen, hogy a fordító helytelen
értelmezése, hiányos készültsége, avagy épen a választott
görög szónak az aram eredetivel szemben való incongruicitása következtében ma mást értünk az imádság egyes
helyei alatt, mint a mit például az Idvezítő gondolt és akart.
Az uri imádságnak különösen két kifejezése adott éles és
hosszan tartó vitákra alkalmat s a kérdés, úgy látszik még
ma is sub iudice est. Az egyik az imóvaiog
jelentése, a mely
szó csak a két evangélistánál fordul elő az egész görög
nyelvű irodalomban, a másik pedig a ιιειρασμός-é.
Az első
szó értelmének a megállapítása tehát főleg azért nehéz,
mert hapax legomenon és új képzésű (lásd Cremer: Biblisch
theologisches Wörterbuch. 1904. 405 lap) s így kialakult
jelentés a görög eredetiben nem fűződik hozzá. Nehézségét
érezték már az első egyházi atyák is és Origenes „"ερί ει'χης
27, 7 -ben ezt írja róla: τί δέ y.ai το εηόναιον"
ηόη ν.ατα
νοητέον.
Πρώτον 0έ τοντο iacéov,
οτι ή λέξις ή „έ/ιιόυσιον"
nan ουδενί
των
Έλλένων,
οϋτε των σόψων ώνόμασται
ουτε έν τη των ιδιωτών
σινηΰει'α
τέτριπται,
αλλ' εοιν.ε τιεπλάοΗαι
v/iö ιών ευαγγελιστών".
Tehát már

neki is feltűnt a szó szokatlansága s ő meg is próbálta
magyarázni. Eltekintve a kérdés történetétől (lásd Tholuck
magyarázatát a Máté 6, n -hez.) az exegetáknak ide vonatkozó
nézete három csoportban foglalható össze. Némelyek, mint
pl. Dr. Weiss Bernhard (Meyer: Kritisch exegetischer Kommentar Ζ. Ν. Τ. T. Abth. 9-te Aufl. 135 lap.) <í.ie/j<a/-tól magyarázzák, = a kenyér, a mely hozzánk tartozik, tehát az
έ/ιιόιοιος
ennek volna a participiuma Ezt bizonyítja szerinte
a Példabeszédek könyve 30. 8 -ban a 'pn Ρ1?!? és itt a ημ'ιν. Ám
ennek a magyarázatnak ellene szól az επιούσιος forma, a melynek é'//οιίσίoc-nak kellene lenni, mert hogy épen és csupán
csak a participiumban állana vissza az im praep. eredeti
alakja, az nem képzelhető. A másik magvarázási mód ezt a
nehézséget akarván kikerülni — a szót egyszerűen έ. ιέ ναι
igéből vezeti le és kiegészíti ήιιέρα-νal s így akkor lesz az
értelem = add meg a holnapi kenyerünket ma. Ezt a magyarázatot támogatja a Héber evang. TF-ja is, a mely holnapot jelent, de viszont ellene szól az, hogy ebből a szóból
ιονσιος
végű szó egyetlen egy sincs képezve a görög nyelvben,
továbbá, a ημέρα hiányzása mellőle, a mely nélkül pedig a
bibliai görögségben soha nem jelenti a következő napot s
végül a Máté ev. 6. 34 versében megőrzött Jézusi nyilatkozat
ellentétessége. Nagyobb kedveltségnek örvend az a megfejtési
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mód, a mely sni és ota/a-ból vezeti le ezt a kifejezést s erre
csakugyan van is egy csomó parallel képzésű szó, ám ennek
a szónak meg a philosophiai jelentése gyanús előttünk s
ép ezért lehetett ez ev. egyszerű szerzőjétől idegen. Én úgy
látom, hogy a bibliai kritika, itt még mindig csak negativ
eredmónynyel dolgozik s eleddig még csak azt tudta bizonyossátenni, hogy a megfejtés az eddigi forrás anyag alapján
lehetetlen. Es tán az is lesz mindaddig, a míg valamely aram
eredetit meg nem találnak, a melyből vagy a szónak igazi
jelentése, vagy pedig annak az eredetivel való incongruentiája
ki nem tűnik. Ám erre még, úgy látszik várni kell.
Jelentősebb eredménnyel járt a πειρασμός
jelentésének
a megállapítása. És itt nagyon valószínű, hogy az eredeti
értelem ép az ollenkező, mint a mit ma értünk és fordítunk
7ΐειρασμός
alatt. Az angol Hatch kutatásai (Essais in Biblical
Greck 1889. 71. és köv. lap.) s Harnack Adolfnak egy pár
kiegészítő példája (Sitzungsberichte der königl. preuss. Akademie 1907. évf. 942—44 lap.) nyilvánvalóvá teszik, hogy a
pejrasmos eredetileg nem csak megkísértést, kisérlést jelentett,
hanem általában mindenféle szenvedéist, fájdalmat a kisérlésnek
gondolata nélkül, sőt épen a büntetésből az emberre küldött
fájdalmat is. — így fordítja ugyanis a LXX. az ótestamentum
minden egyes helyén a szenvedést és fájdalmat. Sőt az újtestamentumban is gyakori az ilyen értelem a kisérlésnek
minden gondolata nélkül. — Például a Héber levél 11. 37. a
Csel. könyve 20. 19. II. Péter 2. 9. és Apocalipsis 3. 10. viszont
azonban az új-testamentumban használatos a szónak másik
jelentése is. A fő mindebből az, hogy a ηειρασμός szó eredetileg, mindkétféle értelemben használtatott. Arra nézve most
már, hogy melyik a helyesebb és megfelelőbb jelentése a
Miatyánk szövegében, eligazít minket részint az összefüggés,
részint a szó exegesisónek a története. Ez utóbbira nézve
különösen irányadó Cyprianus: De oratione 25 c. Tertullianus:
De oratione: 8 c. és Origines: De oratione 29 c.-ban foglalt
idevonatkozó exegesise. — A két első úgy magyarázza ezt a
helyet, hogy ne engedj mások által kísértetbe vitetni. Origenes
pedig úgy, hogy egyfelől kísértésnek állítja az egész emberi
életet, másfelől pedig concrétebben ezzel a körülírással „ne
engedj minket olyat tenni, a mi által a te igazságos Ítéleted
kísértésre visz minket, azaz a mi gonosz kívánságaink által
érdemessé tesszük magunkat a büntetésre." Tehát látszik
mindenütt a törekvés, hogy a kísértés okául ne Istent
tüntessék fel, hanem az emberi cselekvés állíttassék oda
a büntetés okául. Az összefüggés pedig mit mutat ? „Bocsásd
meg a mi bűneinket . . . és szabadíts meg a gonosztól."
Az első kérés után mintegy önkényt kínálkozik . . . .
ós ne vígy minket olyan szenvedésbe, a mely bűneinkért,
TUeol. Szaklap

VII. é r f .
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mintegy megérdemelt fizetés volna te tőled, s viszont Így a
gonosztól való megszabadítás egyszorű magyarázója, értelmezője az előbbinek, a mely büntető szenvedés ( = punitio)
mi ránk nézve rossz, fenyegető ós gonosz, mert elesésre, te
tőled való elpártolásra indíthat. Igy magyarázta ezt már
Origenes is. (De oratione XXIX. ill. XXXC.-ban.), mikor ezt
m o n d j a : Joxéi δε μοι δ yíoü/.ας δια του „μι) είσενέγχτ/δ ημάς εις
ιιειρασμδν" δυνάμει, δεδιδαχίναι. το ,,ρΰσαι ημάς άιιό του ιιονηοοϋ."

Igy értelmezve a Miatyánk e kifejezését megértjük a Jakab
levele 1 l 3 . versét is, a mely ezt mondja: „Μηδείς πειοαζόμενος
λεγέτω οτι από 3-εου πειράζομαι, δ γαρ &εης άιιείραστός εβτιν
κακών, πειράζει δε αυτός όυόε'να", — s emellett t á n közelebb

vagyunk az Idvezítő által contemplált igazi értelemhez is,
a melyet, úgy látszik, a fordító által választott kevésbbé
találó szó s általában a nyelv merevsége és korlátoltsága itt
is bizony meglehetősen homályba burkolt.
Íme a történeti kutatások "sok tekintetében mily tisztázólag hatnak az Uri imádság keletkezésére, alakjára ós értelmére ! Lehet, hogy sokaknak szemében tán egy örökszép
illusiót és egy igaznak hitt csodás mondáskört is szóttépnek
az igazság kutatása által ós közben, de mély hitfelfogás
mellett érinti mindez csak a külsőt, — a Miatyánk a benne
kifejezett örök igazságoknál fogva benső értéke szerint
mindig egy és ugyanaz marad.
Berlin.

Varga

Zsigmond.

A Miatyánk kérdéséhez.
Igen sok okom van egyet nem érteni az előbbi cikkel,
de azért közzé tettem, mert komoly és készséges tanulmányozásról tesz bizonyságot és mert az ifjúság kísérleteinek is
teret kell adnunk. Szó nélkül azonban nem hagyhatom ezt
a kis tanulmányt, mert nagyon is egyoldalú s több igen
fontos adatról említést se tesz, a melyeknek kellő mérlegelése
nélkül pedig perdöntő Íteletet a Miatyánk kérdésében isenki
se alkothat.
Tény, hogy Jézus imádsága egészen más Mátéban, mint
Lukácsban. Ennek az eltérésnek sokan kutatták már az okát,
— eredménytelenül. Mert ennek u. a. az oka, a mi a többi
eltérésnek is t. i. a hagyomány különfólesége. A legfontosabb
dolgokban is, a milyen az úrvacsora szereztetése vagy a
szenvedéstörténet, megvan az eltérés. Nem szükséges ennek
magyarázatát se szándékos ferdítésben, se szándéktalan tévedésben keresni, elegendő ha arra gondolunk, hogy ma is
minden lap ós minden könyv eltérően írja le a közösen
látott ós hallott dolgokat is. Harnack azt mondja a Miatyánk
kétféle alakjáról, hogy azoknak egyike se eredeti. Lehet,
de akkor hol az eredeti ? A mit ő annak tart, az csak az
ő feltevése, melyet komoly okokkal nem tud támogatni.
Szerinte ez volna a Miatyánk eredeti f o r m á j a : Atyánk, a
holnapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg
vétkeinket, mint a hogy mi is megbocsátottuk az ellenünk
vétkezőknek ; és ne vigy minket kísértésbe.
Bizony ez sovány imádság és még csak nem is egyezik
Jézus nézeteivel. Mert a ki azt hangoztatta, hogy ne aggódjunk a holnapi nap miatt, az nem taníthatta a híveit arra,
hogy már ma kérjék a holnapi kenyeret.
Varga Zsigmond Harnackot követi abban, hogy se Lukács,
se Máté szövegét nem tartja eredetinek. Meg vagyok azonban
győződve, hogy ha a kérdést tovább is tanulmányozza, más
eredményre jut vala. Von Soden a „Die Christi. Welt" 1904.
évi 10. számában, Klein pedig a „Ztschrft f. ntl. Wissenschaft"
etc. 1906. évi 1. számában igen értékes és alapos tanulmányt
közölt a Miatyánkról. Különösen érdekes Klein tanulmánya,
melyben kimutatja, hogy a Máté-féle szöveg felel meg a
a szokásos zsidó imádságok hetes beosztásának. Hivatkozik
a 119 Zs. 164. versére, a hol naponkénti hét imádságról van
szó. Hivatkozik a rabbinista iratokra, melyek szerint minden
imádságnak három részből kell állania. Hymnus kezdi s
doxologia végzi a kéréseket. Hivatkozik a zsidó imádságokra,
melyekben u. a. kéréseket találjuk, a melyeket Jézus a
Miatyánkban összefoglalt. Mindezek alapján azt vitatja, hogy
20*
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a hét részletből álló Máté-féle szöveget kell eredetinek tartanunk. Azt is kimutatja, hogy az u-testamentomban hol
találjuk meg azokat a helyeket, amelyekre Jézus gondolt,
mikor imádságát közölte. Ezékiel 36. részében olvassuk ezeket
a helyeket. ÍA név megszenteléséről a 23. v. szól, az ország
eljöveteléről a 24. v. az akarat érvényesüléséről a 27. v. a
kenyérről a 30. v. a megbocsátásról a 31. v., a kísértésről
és a gonosztól való szabadításról a 25. és 26. v.g
Sajnos, hogy a Syrsin codexnek éppen az a lapja
hiányzik, a melyen a Miatyánk volt. De ha a meglévő töredékből következtetést szabad vonnunk, azt kell mondanunk,
hogy szó szerint egyezett a mai görög^Mátéval. Nevezetesen
így kezdődik: Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön
Ε töredék kétségtelenül bizonyítja, hogy a Marcion-fóle
beszúrás a tisztító szentlélek kéréséről, nem szakította szét
az első és a második kérést. Mátét igazolja a Syrcrt codex
is, mely pár kisebb változástól eltekintve, teljesen egyezik
a mai szöveggel. Klein kortörténeti alapon azt vitatja, hogy
a tisztító szentlélekért való könyörgés még a Keresztelő
munkájával függ össze, nem is Jézustól való, bár nem lehetetlen, hogy működése kezdetén ő is felsóhajtott néha ezért
a tisztító szentlólekért. Ezért aztán néhol a Miatyánkba is
belekerült, de a hol az eredeti traditiót őrizgették, mint pl.
Máténál, ott ezt a kérést már nem vették bele a Miatyánk
szövegébe.
De e mellett hivatkozom a Didahéra is, a mit már Alex.
Kelemen is ismert. Ebben a Miatyánk teljesen a Máté-féle
szöveg szerint olvasható. Minthogy pedig a Didahé minden
valószínűség szerint az első ker. káté volt, melyet az alexandriai katehumén iskolában tanítottak, bízvást állithatjuk,
hogy a Máté-féle szöveget tekintették mindig a Miatyánk
eredeti szövegének. A Lukács-féle szöveg éppen olyan töredékes itt is, mint az u. n. hegyi beszéd többi részleténél.
De a mint e részletek alapján nem lehet Máté hegyi beszédét
toldott-foldottnak tartani,éppen úgy nem lehet a Miatyánkját se.
Ha a Máté-féle szövegben mégis toldásokat keresünk,
akkor [szinte magától ;kinálkozik, hogy a 13. verset minősítsük betoldásnak. Mert a 14. v. a 12. v. természetes folytatása. Igen de a Lukács szövege is igazolja a 13. v. első
kérését. így hát csak a 2. kérése és a doxologia maradna
toldásnak. Különösen pedig a doxologia, a melynek tényleg
liturgikus jelleme van. Igen de Klein a zsidó irodalomból
adatokra hivatkozik, hogy az imádság doxologiával szokott
végződni. S minthogy zsidók kérték a zsidót, hogy tanítsa
meg őket egy imádságra, amint János is megtanította a
maga tanítványait, csak természetesnek találhatjuk, ha Jézus
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szabályos zsidó imádságot közölt tanítványaival. Hogy aztán
egyes egyházatyák nem egészen ebben a formában ismerték
a Miatyánkot, a melyben Mátéból ismerjük, azon nem szabad
túlságosan megütődnünk, mert a Szentírásnak számtalan
más részletében is megtaláljuk ezt a náluk szokásos eltérést.
A Smi az in ιοίσιος szót illeti, Varga Zsigmond a Weisz
és Tholuck kommentárjaiban található anyag alapján nem
tud dönteni az értelem és a vonatkozás fontos kérdésében.
Azt mondja, hogy kevés hozzá a „forrás-anyag". — Merxet
persze nem ismerte. Pedig ott szép anyag van együtt. Maga
Merx a Héberev. ós a Memph. alapján azt tartja, hogy quoltdianum az igazi jelentése de abban az értelemben, hogy: az
egymást felváltó napokra tartozó, tehát folytonos. Szerinte
ez nem áll ellentótben 6 34 -kijelentésével.
Szerintem pedig ez dönti el a kérdést. Jézus a 6. fejezet
végén éppen a kenyér kérdéséről a napi gondról nyilatkozik.
Azt tartja, amit Ex. 16 4 is hirdet, hogy Isten minden napon
meg tudja adni a szükséges kenyeret. Klein még a rabbinista
irodalomból is támaszt ennek a felfogásnak bizonyságot. De
szerintem elegendő bizonyság maga a 6. fejezet vége, a hol
Jézus határozottan kimondja, hogy minden nap gondot visel
a maga szükségeiről, a mint meg is hozza a maga terhét.
A 716ιρασμός szót is magyarázni kívánja Varga Zsigmond.
De szerintem nem jutott helyes eredményre. Állítását Hatch
és Harnack kutatásaira és Origenes egy pár nyilatkozatára
alapítja. Ezek szerint a πειρασμός = büntető szenvedés =
punitio. Passowból és Rostból látom, hogy a szó jóformán
az alexandriai görögség szava;. Schirlitz ós Cremer pedig azt
mutatja, hogy a szónak az Ó- és Újtestamentomban eléggé
változatos jelentése van. A próbálás mindig kellemetlenséggel
jár. A szóban tehát benne van a szenvedés lehetősége is.
De pl. Ábrahám megpróbáltatása nem a punitioval azonos.
Hasonlókép Jézus megkisórtetóse sem. Szintén nem büntető
szenvedésre utal Jézus Máté 26 4) -ben sem, a hol azt mondja :
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne e s s e t e k !
Számtalan hely igazolja a Szentírásban, hogy a πειρασμός
a testi vágyak és ösztönök követéséből ered. És számtalan
esetet lehetne felhoznunk annak igazolásául, hogy a ηειρασμόςban mindig megtaláljuk a próba gondolatát. Ezért is, ha
már változtatni akarunk a „kísértés" szón, akkor azt „próba"
szóval kell helyettesítenünk s igy kell fordítanunk a Miatyánk
végét: Ne vigy minket próbáitatásba, sőt szabadíts meg a
gonosztól!
Mindezt csak? azért mondottam el, hogy a Miatyánk
problémájával foglalkozók figyelmét az irodalom Varga által
meg sem emiitett termékeire is ráirányítsam.
Raffay

Sándor.
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A 27. ν. χ^αρσεΤτε szava szótárilag talán jól van igy
fordítva: Bízzatok! De a megijedt embereknek a magyarban
nem ezt szoktuk odakiáltani, hanem ezt: Bátorság! Sebben
már benne van a bizalom is, meg mindaz, a mit a ϋαραεϊν
kifejezhet.
A 15, 2 -ben a ηαράδοσις szót a revisio rendeléssel fordítja.
A fejezet tartalmát jelző felírásban hagyományról van szó.
Jobban is van igy, mert a rendelés az U. T.-ban rendszerint
εντολή. S e különbséget itt annál inkább meg kellett volna
figyelni, mert a következő versben az εντολή és a -ααράδοσις
egyenesen szembe van állítva. Rendelést, a melynek kötelező
ereje van, csak Isten vagy valami földi hatalmasság adhat
ki. a hagyomány azonban az ősök öröksége. Annál szembetűnőbb hát, hogy a zsidók a hagyományok miatt még az
Isten rendeléseit is mellőzni tudják. Ugyanott ez áll: <uav
αρτην εσΰίωσιν, ezt a revisió igy fordítja : mikor enni
akarnak,
pedig igy kellene : ha kenyeret
esznek.
Az 5. δώρον ο εαν εξ ηιου ώφελη9[]ρ
a revisióban igy
hangzik: Templomi
ajándék ctZj
mivel
megsegíthetlek.
A δίϋρον egyenesen áldozat, melyet ajándékul hoztak az
oltárra valamely istenségnek, ιϋφελέω a passivumban nem azt
jelenti: hasznára vagyok, segítek valakinek, hanem : kívánok
valami előnyt valamiből vagy valakitől. Igy hát ezt a monOltáráldozat
datot, tekintettel az εόν-ra is, igy kell fordítani:
az, a mit vagyonomból igényelhetsz
A hagyományhoz tartozik
a mondat második része is : ov μή τιμήσει τον n. ή τ. μ. αν τον.
Α revisio ezt már Jézus mondásává teszi, mert igy fordítja:
az olyan akár ne is tisztelje
az ő atyját
vagy
anyját.
Pedig a hagyomány mondja azt, hogy a ki a szülei eltartatására szükséges anyagi javakat oltáriáldozatnak minősíti,
az fel van mentve a szülők tisztelésónek természetes következményei alól is. Az ilyen homályos mondatokat legjobb
volna világosan feloldani pl. igy: Ti pedig azt m o n d j á t o k :
Ha valaki azt mondja apjának vagy a n y j á n a k : áldozatnak
szántam, a mit vagyonomból igényelhetsz, akkor ne törődjék
az a^a vagy anya tisztelésével.
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A 16. r. 8. és 9. verse τιμά és σέβονται kitétele közt lévő
különbséget egyáltalán nem érezteti ki a fordítás. Az első a
tiszteletnek az a módja, amely a megkülönböztetésben áll,
midőn az ember tárgyat, személyt vagy eszmét, de különösen
Istent a közönségessel soha egy színvonalra nem helyez;
a második már a kegyesség gyakorlati oldalával, a kultussal is
összefüggésben áll.
A 14. versben nagyon erőtelennek találom ezt a kitételt:
Vakoknak
vak vezetői ők. Az eredeti így szól : τιφλοί έστιν
οόηγοϊ τιφλών, a minek így kell a magyarban hangzania:
Vakok vezetik a
világtalanokat.
A 24-ben jobb lenne így: Nem vagyok én
máshoz
küldve, csak az Izrael házának veszendőbe indult
juhaihoz.
A 25-ben is jobb így: Uram, segíts
rajtam!
A 17, 21 . vers a kritikai szövegekből teljesen hiányzik,
de a R.-ban benne van. Ezért természetesen belekerült a
magyar fordításba is. Elvi kérdés, mit tegyünk azokkal a
a versekkel vagy versrészekkel, a melyeket a tudományos
vizsgálódás betoldásoknak, széljegyzeteknek, glossáknak
minősít? Nézetem szerint ezeket a fordítás se veheti fel.
Mert végtére is arra kell törekednünk, hogy a Szentírás
eredeti szövegét állapítsuk meg ós adjuk a hivők kezébe.
Ha tehát valamelyik helyről a kritika megbízható módon
kimutatja, hogy nem tartozott eredetileg a szövegbe, a k k o r
azt törülnünk kell. A 21. vers a legjobb codexekből hiányzik.
Ez a külső bizonyság is elegendő alap volna ugyan akihagyására,
de belső bizonyságok is vannak ellene. Azt mondja a szöveg:
Ez a fajta nem megy ki másként csak imádságra és bőjtölésre. Jézus sohasem mondott ilyen dolgot. A gonosz lelket
csak az Isten lelkével lehet kiűzni, Istenbe vetett bizoda
lommal lehet megfékezni. De hogy az imádságnak, meg a
bőjtölésnek ilyen ördögűző hatása volna, azt Jézus nem
tanította és nem is taníthatta. Ez a későbbi egyházi felfogás
és gyakorlat terméke, a mit az is mutat, hogy a régibb
kéziratokból hiányzik. Az ilyen helyeket, akár benne vannak
a R.-ban, akár nincsenek, ki kell hagynunk annál inkább is,
mert népünket félrevezethetik s mert nekünk protestánsoknak meg kell hódolnunk a tudomány eredményei előtt.
Ugyanezen elbírálás alá esik a 18, ,,. is.
22. άνασιρέφω nem járni, hanem
visszatérni.
2-1. ni τα ι)ίόοαχιια λαμβάνοντες
a revideált szövegben igy áll :
a két drakma-szedők
Péterhez mentek. Ez ugyan szószerint
v;m fordítva, de nem tudja senki, kik voltak azok a két drakmasi-.edők. Sokkal helyesebb ós természetesebb itt a kortörténeti
viszonyoknak megfelelően így fordítani: Péterhez mentek a
templomadó-szedők.
Mert ezek voltak azok, a kik a történetesen éppen két drakmát beszedték. A következőből úgyis
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kitűnik, hogy két drakma volt a templomadó, mikor azt
kérdezik Pétertől: A ti mesteriek
nem fizeti meg a két
drakmát ?
A 18, , 2 -ben az επί τα 'όρη kifejezést a R. nyomán a
revisió a πορεν&είς
szóval köti össze. Az értelem azonban,
valamint a kritikai szövegekben lévő ν.αί is azt kívánja, hogy
az αφήσει szóval kössük össze. így lesz t e h á t : nem hagyja-e
a 99-et a hegyen? Ezt az επί is így kívánja, mert
πορειΟείς
mellett ε/g-nek kellene állania.
A 16. v. idézet Deut. 19, 15-ből. Az eltérés csak az, hogy
a LXX,-ban στησεται, Mátéban pedig στα&ή áll. Ugyanazon
mondat ugyanazon revideált bibliában az ótestamentomban
így hangzik: két tanú szavára, vagy három tanú
szavára
álljon a dolog, — az újtestamentomban pedig így hangzik:
két vagy három tanú vallomásával
erősíttessék
minden
szó. A πάν ρήμα amott helyesebben van fordítva, mint itt.
Nem a szavakról van ugyanis szó, hanem egy vitás ügyről.
Igen sok példát tudnék felhozni annak bizonyítására, hogy
a ρήμα nem beszédet, szavakat stb. jelent csak, hanem történet,
esemény, ügy, dolog jelzésére is széltében használják. Az
újtestamentomban legtöbbször Lukács használja ilyen általános
értelemben. Különben nagyon kívánatos lett volna, hogy a
revisor urak az ótestamentomi idézeteket megnézzék ós arra
törekedjenek, hogy kétféle fordításban ne álljon előttünk
ugyanaz a mondat. Mert az a laikus, a ki esetleg megnézi
az idézett mondatot az ótestamentomban is, el se tudja
gondolni, mi lehet az oka, hogy ott máskép hangzik, mint
az újtestamentomban. A mondatot különben szerintem így
kell fordítani: Két vagy három tanú száján
állapíttassék
meg az egész dolog.
A 19. v. a, revideált szövegben így hangzik:
Ismét
mondom néktek, hogy ha ketten közületek
egy
akaraton
lesznek a földön minden dolog felöl, a mit csak
kérnek,
megadja nekik az én mennyei Atyám.
Az eredetiben a
περί παντός
πράγματος
a lehető legszorosabb összefüggésben
van a ου εαν όιτήαωνται szavakkal, így hát azon van a hangsúly, hogy abban kell egyezniök, hogy mit kórjenek és nem
abban, hogy minden dolog felöl egy akaraton legyen két
ember. így kell hát fordítani: Ismét mondom nektek,
ha
ketten
közületek
egyező akarattal
kérnek bármit is a
földön, megadja nekik az én mennyei
atyám.
A 34. ν. βασανιστής
szava nagyon is erős így: hóhér.
βασανίζω
nemcsak azt jelenti: kínozni, gyötörni, hanem azt
is: vallatni, próbára tenni stb. Sokkal helyesebb hát hóhér
helyett poroszlóval fordítani, annál inkább is, mert börtönről
van szó az előbbi versekben.
A 19, 5 -ben ismét egy ótestamentomi helyet találunk.

A revideált Biblia.

305

A LXX.-ból van véve ez is. Lényegtelen, hogy a LXX. acc.
áll ηρός elöljáróval, itt pedig dativus szerkezet van. A fő,
hogy az igealak azonos. Ezt a passivumot κολληθ^σεται
a
revideált szöveg ragaszkodik
szóval fordítja. Pedig a ragaszkodás egészen más, mint a mit ez az ige kifejez, κολλάω azt
jelenti: összeragasztani két külön tárgyat, a passivumban
azt jelenti: társulni valakivel, csatlakozni valakihez. Ezt a
jelentést a magyarban is meg kell tartanunk. Sokkal világosabb ós jellemzőbb lesz így^az egész mondat: Elhagyja az
ember az ő apját és anyját és csatlakozik az ő feleségéhez
és ketten egy testté
lesznek.
A 9. v. vége a kritikai szövegekben nincs meg. Minden
kár nélkül el is maradhat, annál inkább is, mert a bűnt az
követi el, a ki elbocsátja a feleségét. S Jézus ettől a bűntől
akarja óvni az embereket.
A 12. v. nagyon durva a maga meztelenségében. Nem
vétünk a helynek se értelme se jelentősége ellen, ha szelídítjük ezt a verset legalább így : Vannak ugyanis
heréltek,
a kik úgy születtek, vannak, a kiket az emberek
tettek
azzá s vannak, a kik a mennyek
országáért lettek
ilyenekké. A szószerű fordítás nem mond ennél többet s csak
ízlésünket bántja.
A 16. verssel kezdődő ismeretes szakasz elsőbb is
szövegkritikai nehézségeket mutat. A R. szövege egészen
eltér a kritikai szövegektől. A revisió szorosan a Ree. szövegéhez t a r t j a magát. Így aztán megmarad benne az αγαθέ jelző
és az ehhez fűződő kérdés is: τι ιιε λέγεις αγαθόν; Α kritikai
szövegekben ellenben ezt olvassuk: Mester, mi jót
tegyek,
hogy örök életet nyerjek ? Ο pedig monda •. Miért
tudakolod
te tőlem a jót? Egy a jó! Ha pedig be akarsz jutni
az
életre, teljesítsd a parancsolatokat.
Én úgy látom, ez az
igazi szöveg. A revisorok azonban a Ree. szövegét jól
fordították.
A 29. versben a R.-ban εκαιονταιιλασίονα,
a kritikai szövegekben pedig 7ΐολλα:ιλασίοι·α
áll. Az egyik: százszorosan, a
másik: sokszorosan. Az eltérés tehát az értelmet nem módosítja. A kritikai vizsgálódás azonban az utóbbit igazolja.
A 20, j-ben nem gazdaemberről,
hanem háziúrról szól
az eredeti szöveg még a R.-ban is.
A 20, 3 -ban nem az áll : hivalkodván
a piacon
álltak
vala, hanem ez: néhány tétlenkedőt látott a piacon
állani,
vagy egyszerű, de kifejező magyarsággal: a piacon
ácsorogni
látott
néhányat.
A 4-ben a ó érv fi δίκαιον nem azt jelenti: a mi igazságos,
hanem e z t : a mi megillet, vagy: a mi jár.
Az 5. s köv. versekben zsidó időszámítást találunk.
Szövegünk az órákat úgy nevezi meg, a hogyan az eredeti-
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ben találja. Igy szól aztán kora reggelről, három, hat, kilenc,
tizenegy óráról, a mely után mindjárt az esteli leszámolás
jön. Nem tartom helyesnek, hogy ne a mi időszámításunk
szerint tegyük ki az órákat. Az a bibliaolvasó laikus ember
nem tudja, mikorra estek ezek az órák. Azt se tudja, hogy
a zsidók reggel hattól este hatig számították a tizenkét
órát. Azért sokkal helyesebb, ha egyszerűen három helyett
kilencet, bat helyett tizenkettőt, kilenc helyett hatot, tizenegy helyett ötöt mondunk. Igy aztán mindenki tudja, mikor
fogadta föl a háziúr azokat a munkáscsoportokat.
A 16. v. végén álló : sokan vannak az elhívottak,
de
kevesen a választottak,
a R.-ban megvan, de a kritikai
szövegekből kihagyták, mert sem a legjobb kódexek szövege,
sem az összefüggés nem igazolja. Itt valóban nincs is értelme
ennek a mondatnak, mert azzal, hogy az elsők utolsókká,
az utolsók pedig elsőkké lehetnek, a példázat teljesen be
van fejezve.
A 17. v. a R.-hoz hiven így szól: És mikor
felmegy
vala Jézus Jerusálembe,
útközben csupán a tizenkét
tanítványt vévén magához, monda nékik. A kritikai szövegekben azonban a χαι nem az εηχεν előtt, hanem az tv i f j ηόώ
előtt áll. Jobb is így, mert a παρέλαβε mellett az fv τ f j oóif>
sokkal kirívóbb, mint az είπεν mellett. Nem az uton vette
magához a tanítványokat,^hanem az úton mondotta nekik,
a mit mondott. A helyes forma tehát ez: Mikor Jézus Jerusálembe felmenőben
volt, csupán a tizenkét
tanítványt
vette magához s az úton mondá
nekik.
21, ,^-ben az ótestamentomi idézet ismét szószerint a
LXX.-ból van véve. A revideált bibliában a 8. Zs. 3. versében
ezt olvassuk: A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat. Az idézetben ugyanez a mondat így
hangzik: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél
dicsőséget. Ismét egy olyan idézet, a mely nem egyezik a
két fordításban. Ha igazi formáját (a LXX. és a vele egyező
Máté szerint) tisztázni akarjuk, elsőbb is meg kell állapítanunk, hogy a görög szövegekben mindenütt αίνο» áll. Ez
nem dicsőség (δόξα), hanem dicséret, magasztalás. Arról van
szó, hogy a kis gyermekek a templomban hozsannáztak. Erre
vonatkozik az alvov szó. Tehát nem is lehet dicsőség, hanem
magasztalás. A καταρτίζω azonban nem szerzésre, tehát nem
valami új alkotásra, hanem régi alkotás visszaállítására,
valaminek a fejlesztésére, tökéletesítésére vonatkozik. Jelen
esetben arra, hogy a mit a régi nemzedék elmulaszt, Isten
arra az új nemzedéket használja fel. A magasztalást a gyermekek szájával állítja vissza régi erejébe. Ez alapon csak
így lehet ezt az idézetet fordítanunk: Kisdedek és csecsemők
szájával újítottad meg a
magasztalást.
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21, 3 6 -ban a vincellérek példázatában azt olvassuk, hogy
a gazda másodízben több szolgát küldött, mint első izben,
de a többet se kímélték a vincellérek, πλείονας
των
η ρώτα»·
azonban nem azt jelenti, hogy másodszor a gazda több
szolgát küldött, hanem azt hogy tekintélyesebb szolgákat
küldött ki, mint első ízben. Hogy így kell a kifejezést érteni,
azt elsőbb is az összefüggés bizonyítja. Nem a küldöttek
számán, hanem a tekintélyén nyugszik a hangsúly. Mert
harmadszor már csak egyet küld a gazda, de azt azzal a
biztos hittel küldi: Ez örökös, ezt majd megbecsülik. Másodszor is azért küldött nem többeket, hanem
tekintélyesebbeket,
mert azt hitte, hogy a vincellérek majd jobban megbecsülik
őket. Ezt az értelmezést kívánja a των πριίηων kifejezés is.
A genitivus mutatja, hogy az elsőkhöz mérik a későbbieket.
És ez nem ina nem is wg-szal kapcsolatosan történik, hanem
genitivussal, a miben benne van az a gondolat, hogy a
későbbiek az előbbieknél voltak többek vagyis tekintélyesebbek, de nincs benne az, hogy az előzőknél többen voltak.
Végül ezt az értelmezést kívánja a szótári jelentés is. Passow
azt mondja a compar forma πλΰοι-τόΐ, hogy az nemcsak
számbeli többséget jelent, hanem használatos „von der Grösse,
der Ausdehnung, der inneren Kraft, dem Hang, Grad, Wert,
— von Homer an allgeimein." Helyesebb is ebben az értelemben venni a'szót, mert így megvan a kellő fokozás a vincellérek gonoszságának és a gazda hosszútűrésének a jellemzésére is.
23, io· fey hangzik : Doktoroknak
se hivassátok
magatokat, mert egy a ti doktortok, a Krisztus.
Az eredetiben
•/.αϋηγψαί
áll, a mi szószerint annyit tesz útmutatók,
/.α!)ψίομαι
előlmenni, utat mutatni, vezetni. Csak átvitt értelemben
tanítani, felvilágosítani. Hogy ezt doktorkodással fordítsuk,
annak semmi értelme nincs. Egyszerűen azt akarja mondani
Jézus: Útmutatóknak
se hívjanak
titeket, mert egy a ti
útmutatótok·· a Krisztus.
23, 20-22· Az eredeti szöveg összefüggése szerint így
helyesebb: Aki £ tehát az oltárra esküszik, nemcsak reá
esküszik, hanem mindarra is, a mi r a j t a van. És a ki a
templomra esküszik, nemcsak reá esküszik, hanem arra is,
a ki azt lakja. És a ki az égre esküszik, nemcsak az Isten
trónusára esküszik, hanem arra is, a ki r a j t a ül.
23, 2S. Nem felel meg az eredeti szöveg értelmének, mert
nem domborodik ki a benne lévő ellentét. A fordítás ugyanis
így hangzik: Jaj nektek képmutató Írástudók és farizeusok,
mert megdézsmáljátok
a mentát, a kaprot és a köményt,
és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet,
az irgalmasságot
és a hívséget, pedig ezeket kellene
cselekedni és amazokat sem elhagyni. Az eredetiben a gondolat
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az, hogy a farizeusok egyoldalúlag azokat a rendelkezéseket
emelik ki a törvényből, a melyek az δ hasznukra szolgálnak.
Vallási vétségnek minősítik, ha valaki a papi tizedet akár a
legcsekélyebb fűszerből is elmulasztja, de szemet hunynak,
a fontosabb rendelkezések mellőzésének. De nem dézsmálást
jelent ma már az άποδεχατόω,
hanem tized-vételt. A dézsmálásnak olyan mellékjelentése is van, a mely itt nincs helyén.
A megdézsmálás a jogtalan és titkos eltulajdonítás gondolatát
is magába rejti. Itt pedig a törvény rendelkezésének teljesítéséről van szó. Ε mellett azonban mellőzik, figyelmen kívül
hagyják azt, a mi a törvényben fontos, értékes, jelentős.
Ebben van az ellentét. A törvényt látszanak szolgálni, holott
a törvényt megrontják ós megcsúfolják. A βάρνς nemcsak
azt jelenti, a mi nehéz, hanem azt is a mi fontos, lényeges,
értékes belső súllyal biró; τά βαρύτερα
τον
νόμου
az előbb
említett mellékes és értéktelen rendelkezésekkel szemben azok a rendelkezések, a melyek a törvény erkölcsi
értékét ós tekintélyét 'megadják. Nem azt akarta Isten a
törvény adásával elérni, hogy a papoknak joguk legyen a
tized összeszedésére, — bár ez is az ő rendelkezésén alapul,
hogy a pap az oltárról éljen, a mely mellett szolgál —,
hanem azt, hogy megtanulja az ember önmagával szemben
a józan megítélést, másokkal szemben a könyörületességet,
Istennel szemben pedig a bizodalmat. Ezek a törvény fontosabb
rendelkezései. Ezeket azonban a képmutatók mellőzik s csak
a nekik hasznos intézkedéseket emelik ki. A 23. vers ezek
alapján így fordítandó : Jaj nektek, képmutató
írástudók
és farizeusok, kik tizedet szedtek a mentából, a kaporból,
a köményből,
de mellőzitek
a törvény fontosabbját:
a
megítélést,
a könyörületességet
meg a hitet. Pedig
ezeket
kell cselekedni, amazokat se mellőzve.
24, 28 -ban egy közmondást találunk, a melynek értelmét
és vonatkozását előttünk egyáltalán meg nem világíthatja a
szószerű fordítás, mert merőben ismeretlen a kép is, melyet
a",közmondás ki akar fejezni. Tudjuk, mennyi fejtörést okoz
az exegetáknak ez a vers. Ezerfólekép forgatják, hogy
kihámozzák a titkos értelmét. Mert a hol a dög,
odagyülnek
a keselyük. Ki a dög? Ki a keselyű? Mi a gyülekezés célja?
Mi a hasonlat, illetőleg kép igazi vonatkozása? stb. stb. —
Pedig kár ezen sokat okoskodni. Az összefüggés megmutatja,
hogy mi az értelme ennek a képies mondásnak. Arról van
szó, hogy a világvég előtt majd sok kísértésnek lesznek
kitéve a hivők. Mert minél nagyobb lesz a nyomorúság,
annál több lesz az álpróféta és a hamis megváltó. A hívőnek
azonban nem szabad felülni a csábításoknak. Nem szabad
azt hinnie, hogy az igazi megváltó majd bujkál a mezőkön
vagy a belső termekben. Az ilyen fellépés csak a hamis
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megváltók szokása. Az igazi Megváltó az égből jön, nem
jöhet hát titkon. Mint a hogy a villám megvilágítja az egész
égboltot, mert az a természete, hogy világítson és nem
bujkál rejtekhelyeken, úgy a világ megváltója is a maga
egész dicsőségében jelenik majd meg. Míg ez be nem következik, addig senkinek fel ne üljenek. Mert minden a maga
természetét követi, á mint hogy a keselyük is odagyülekeznek, a hol dög van. Ez a közmondás csak azt a k a r j a
erősíteni, hogy a hívőknek, akik Jézust ismerik, nem szabad
m a g u k a t megtévesztetniük semmiféle csábítás által. E közmondást tehát ha szószerint fordítjuk, legfölebb megzavar,
m e r t a mi nyelvünkben ós a mi észleléseink körében ismeretlen dologra vonatkozik. Jobb volna valami megfelelő
közmondással helyettesítenünk. De én — s a j n o s — ezt a
megfelelő közmondást hiába keresem és tudakolom.
A szenvedéstörténetet m á r az 1. számban bírálgattam.
liaffay

Sándor.

Könyvismertetés.
Réz László: Vallás és művészet. Tanulmány, különös tekintettel
a művészetnek a vallás külső n-yilvánulásában való szerepére. 179
oldal. Kiadja a gömöri ref. egyházmegye lelkészi testülete. Nyomatott
Lévai Izsó könyvnyomdájában, Rimaszombat, 1909. 4 korona.
Mindakét protestáns egyház évtizedek óta azon fáradozik,
hogy kultuszát a kor változott viszonyaihoz képest rendezze be.
Az ez irányban tett lépéseket azonban mindezideig nem jutalmazta a kivánt siker. Ennek valódi okát szerző' a nagy elvi
kérdések körül való homályosságban és a bizonyos irányú
kényelemhez való ragaszkodásban látja, mely körülmények teljesen
megokolják, hogy a kultusz-kérdésekkel a tudományos theol.
irodalom is foglalkozzék.
Szerzőnk műve I. részében a vallás és művészet elméletét
fejtegeti. Vizsgálja eredetüket, fogalmukat, tartalmukat és céljukat.
A II. részben a vallásnak és művészetnek egymáshoz való
viszonyát tárgyalja. Ez a viszony fizológiai, pszichológiai és
szociológiai.
A III. részben a művészetnek történeti és tényleges szerepét
fejtegetvén a Krisztusi vallásban, — mindekenelőtt is részletesen
szól a mózesi vallás kultuszáról. Ezután külön fejezetben szól a
Krisztusi vallás kultuszáról az apostoli és ó keresztyén-korban,
majd a papi vallássá alakulás hatása alatt. Jézus a vallás külső
nyilvánulására vonatkozólag határozottan körülírt formát nem
állított fel, sőt még pozitív utasítást sem adott, hanem csupán a
mózesi vallás egyes külső nyilvánulására hirdetett negatív elveket.
Ezért a bizonytalanság és tájékozatlanság eleinte a kultusz körül;
aminek természetes következménye lőn, hogy szívesen, tartózkodás nélkül vették át s használták később a zsinagógák berendezését is mintául, használták a zsoltárokat s alkalmaztak több
ótestamentomi vonatkozású jelképes cselekményeket is. Ez irányban tovább haladva az egyház a második században mind jobban
letért az igazi újtestamentomi alapról s ótestamentomi és pogány
részletekkel új alapot létesített, megvetve a hierarchia alapját.
Ennek a papi vallásnak kultuszában az apostoli és ókorral ellen-
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tétben egyre nagyobb tért hódít a művészet. Divatba jjönnek a
rendiség külső feltüntetése céljából lassanként a magán életben
is a külön papi ruha és jelvények. Megszaporodnak a kultuszedények is. Mind a művészet fokozottabb tórfoglalásának bizonyságai. Magáról a kultuszról szólván részletesen ismerteti szerzőnk
a misét, mely alkotó részeiben szintén eró'sen szimbolizáló. „A
reformált Krisztusi vallás kultusza" cím alatt szintén sorra veszi
a kultuszhelyet s annak berendézését és felszerelését, a papi
ruhát, magát a kultuszt, mint istentiszteletet s az éneknek és
zenének szerepét.. Párhuzamosan fejtegeti az ezekben megnyilvánuló lutheri és kálvini felfogást, a két irány közötti összefüggést
és különbséget. A reformáció a tan reformálása mellett kiterjeszkedett a kultusz reformálására is. De a reformátorok Θ téren
végleges és befejezett munkát nem alkottak, illetőleg a kultusznak reformálása nem sikerült nekik oly mértékben, mint az
egyházi tané: egyrészt azért, mert ez utóbbit lényegesebbnek,
fontosabbnak tartották; másrészt pedig, mert míg a tan reformálására nézve a szentírás elegendő alapot szolgáltatott, addig
a kultuszra nézve a részletekre is kiterjedő útbaigazítást nem
tartalmaz. Innen van, hogy a két egyház között — különösen
eleinte — nagyobb az eltérés a kultuszban, mint a tanban. A
lutheri reformációt kultusz tekintetében a megtartás, tisztogatás,
átidomítás jellemzi; ellenben a helvét reformációt a radikális
újjáalakítás. A kultusz terén lényeges újítás az, hogy mindkét
irányú reformáció az istentisztelet nyelvévé a nép nyelvét, központjává pedig az igehirdetést tette. De míg a lutheri irány
követői úgy vélekedtek, hogy „azon szertartásokat mind megtartjuk az egyházban, mind pedig megtartandóknak véljük, melyek
az egyházszolgálatot ékítik és a melyeket jó lelkiismerettel megtarthatunk"; addig Zwingli az istentiszteletet az apostoli és
ókeresztyén egyház ó's-eredeti egyszerűségére igyekezett visszavinni. A liturgia magában az egyes felekezetekben is különböző
volt s dacára az egységesítésre irányuló ismételt törekvéseknek,
még ma sincs egységes liturgiánk. Nagy hibája e vallás kultuszának, hogy elenyészően kevés benne, különösen a helvét irányúban, a szimbolizmus.
A IV. rész a reformált Krisztusi vallás magyarországi
kultuszreformjának elveiről szól. A kultusz reformálására feltétlenül szükség van. Hogy ebben a reformban az irányelvek mik
legyenek, azt a kultusz célja határozza meg. Ez pedig szerző
szerint: „Az embernek Istennel való viszonyából folyó érzelemnek
ós boldog tudatnak előterjesztése és ez előterjesztés által a
kegyesség és vallásos meggyőződés erősítése." Eme cél elérése
végett, minthogy az ember mindent nem képes jelképezés nólkül
kifejezni vagy feltüntetni, a kultuszba, még pedig annak minden
alkotó elemébe, be kell vinni a szimbolizmust. Annyival is inkább,
mert az nemcsak hogy nem ellenkezik a Szentirással, sőt Jézus

312

Κ öny vismertetés.

tanításaiban és cselekedeteiben, valamint az apostolokéban is,
számos jelképiességet találunk. A szimbólum nemcsak hogy
magyaráz, hanem idealizál is, s ennyiben közeláll az esztétikai
széphez, a művészethez, aminek ismét helyet kell adni a kultuszban, továbbá a kultusz helyében, annak dekorációjában, berendezésében, berendezési tárgyain, a liturgus megjelenésében, cselekményeiben, a szertartások formájában és tartalmában. Kívánatos
és szükséges azután, hogy ez a művészet nemzeti irányú legyen.
Törekedjünk kultuszunk reformját oly irányba terelni, hogy az a
két protestáns egyház unióját is elősegítse. Az általános irányeszméknek mindenkori szem eló'tt tartásával először is fő figyelmet kell fordítanunk a templom alaprajzára. Ez csak a hosszúkás
négyszög alak lehet: egyrészt mert így kívánja a történeti fejlődés,
másrészt mert ez teszi a templomnak fizikális hatását komollyá
és méltóságossá. A szobrászat és festészet alkotásait, t. i. amelyek
tárgyaikat vallásos ismeretkörünkből veszik, nincs okunk ridegen
nélkülözni templomainkban. A dekorativ művészeteknek azonban
minden esetre helyet kell biztosítanunk. Mert ezek míg egyfelől
csaknem nélkülözhetetlen segítőtársai az építő művészetnek,
addig másfelől beszédes élénkséget visznek az ezek nélkül
egyhangú, sőt néma falak közé. A kultuszeszközök közül kiváló
figyelemben kell részesíteni a szószéket, mely a főbejárattal
szemben helyeztessék el emelkedettebb helyen, hogy már ez által
is szimbolizáltassék az istenigéjének központi s nem közönséges
becse. A szobrászat alkotásai leginkább a szószéken foglalhatnak
helyet. A szakramentumoknak, különösen az úrvacsorának kiszoltatása helyéül, illetve tárgyául szerzőnk — kálvinista pap lévén
— természetesen az asztalt tartja egyedül jogosultnak. A kehelyhasználatra vonatkozólag kívánatosnak véli a több kehely
behozatalát. Megengedem, hogy ennek a törekvésnek egészségi
szempontból van csakugyan némi alapja, de kivitele a szerző
által is annyira hangoztatott és sürgetett szimbólumnak a rovására
esnék, amennyiben a közös kehely használata szimbolizálja a
testvéri összetartozást, kommuniót; míg a külön kelyhek vagy
poharak használatában ez a közösség kifejezésre jutni nem tudna.
Azután meg kissé szokatlan, sőt talán egyenesen profán jellegű
volna, ha a pap az úrvacsora osztás alkalmával „töltögetne a
közös pohárból a híveknek saját külön poharukba". Legfeljebb
annyit lehetne e tekintetben megtenni, amit végül szerző is
koncedál, hogy „a kehely mentől kisebb űrtartalmú legyen, hogy
a lelkésznek módjában álljon azt tiszta fehér golccsal mentől
gyakrabban megtörülni." A papi ruha uniformizálását is szükségesnek tartja. Olyannak gondolja ezt, mely magán hordaná az
esztétikai szépet is, célszerű is volna, a történeti fejlődésnek is
megfelelne s mint ilyent minden nehézség nélkül elfogadhatná
a reformáció mindkét nagy iránya. Ez volna: „A Luther-köntös
egyesítése a félkör-palásttal s hozzá süveg gyanánt fekete bársony
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k u c s m a s a fehér, keményre vasalt nyakkendő helyett fekete
színű, rojttal ellátott, csokor nyakkendő használása". A reverandának a félkörpalásttal való egyesítése talán még sikerülne
valami módon; azonban a fehér, keményre vasalt nyakkendó'nek,
vulgo: Mózes-táblának fekete színű csokornyakkendó'vel való
helyettesítése megint egy szimbólumnak az eltörlését eredményezné. A Mózestábla ugyanis, mint már a neve mutatja, szimbolizálja a két törvénytáblát. Mi értelme és mi szüksége volna
m á r most ennek a szép szimbólumnak a kiküszöbölésére egy
s e m m i jelentőséget nem képviselő csokornyakkendő által ? ,,Αζ
istentiszteleti szertartások" c. fejezetben a konventi és a Nóvák
Lajos-féle tervezetet hasonlítgatja, bírálgatja. A Novákét magasan
föléje helyezi amannak, s ezt ajánlja elfogadásra a lutheri egyháznak is, hogy az uniót a liturgia terén is igyekezzünk keresztülvinni. Elvi akadályát ennek szerző nem is látja, mert szerinte a
Novák-féle tervezet közeledik a lutheri irány mai rendjéhez.
Minden esetre kívánatos volna e tekintetben is az unió, de a
Novák-féle tervezet alapján ez úgy gondolom kivihetetlen, amenynyiben az bizony nagyon is elüt az evang. egyház — különösen
magyar ajkú — istentiszteletének sorrendjétől és tartalmától.
Még a konventi tervezet közelebb áll hozzá, főképen a városi
gyülekezetek istentiszteletének a lefolyásához. Nóvák Lajos tervezetének fő hibája szerény véleményem szerint, hogy az istentiszteletet nagyon eldarabolja és elnyújtja: teszem pl. a vasárnapi
és ünnepi istentiszteletek programmját 14, illetve a gyülekező
énekkel együtt 15 pontban állapítja meg; köztük 7 gyülekezeti
ének szerepel. Az istentiszteletnek ily mérvben való eltagazodása,
elaprózása egyéb okok mellett m á r azért sem ajánlatos, mert
lényegesen meghosszabitaná az istentiszteletnek az idejét. — Az
ének- és zeneügyről szólván kiemeli, hogy egyház-énekeink úgy
szöveg mint dallam tekintetében revízióra szorulnak. Különösen
pedig arra kell törekednünk, hogy a magyar nemzeti karakter
érvényesüljön bennük is. A gyülekezeti éneklés csak unisolo
lehet. A templomi ének vezetésére egyedül alkalmas hangszer az
orgona, melynek hangja van hivatva a gyülekezet tagjainak sokféle szinű és erejű hangjait zeneileg szép és kellemes harmóniává
olvasztani. Az orgona ilyen jelentősége hozza magával, hogy kiváló gond fordítandó az organista énekvezérek képzésére is.
Ezekben igyekeztem Réz László m u n k á j á t ismertetni. A
téma, melyet feldolgoz, magában véve is érdemes a vele való
tüzetesebb feldolgozásra, annyival inkább a jelen viszonyok között,
mikor mindenfelé a kultusznak, nevezetesen a liturgiának a
reformját hangoztatják, sürgetik. Örömmel kell azért fogadnunk
minden oly irányú munkát, mely ezt a célt szolgálja; örömmel
még akkor is, ha csak csekély részben járult is hozzá a kérdésnek
megoldásához, a cél eléréséhez. Annyival inkább örömmel kell
tehát fogadnunk Réznek a munkáját, mint amely „nagy ügyTlieol. Szaklap. VII. évf.
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szeretetnek és lángoló lelkesedésnek" a gyümölcse. A kultusz
körébe vágó m u n k á k b a n hazai protestáns egyházi irodalmunk
meglehetó'sen szegény, így Réznek — különösen abból a szempontból, melyből ő tárgyalja a kérdéseket — csakugyan nem
igen volt módjában, j á r t utakon haladni. Természetes ennek
következtében, hogy m u n k á j a nem hordozza magán minden tekintetben a teljesség és tökéletesség bélyegét. Különösen hibája,
hogy sokat beszél, sok felesleges, a kérdésnek meritumára nem
tartozó dolgot mond; gyakran ismétlésekbe bocsátkozik, ami
aztán ahelyett, hogy viágosabban tenné, sokszor inkább csak
t a k a r j a munkájának gondolatmenetét. Ha terjedelemben rövidebbre fogta volna, tartalomban kétségtelenül csak nyert volna a
könyve. De némely fogyatékossága mellett is eló'nve, hogy sok
egészséges gondolatot vet fel; sok olyan eszmét ad, melyek megfontolást igényelnek, foglalkoztatják az embernek értelmi és érzelmi világát. Nagyon helyesen utal reá, és elfogadható érvekkel
bizonyítgatja — ami m u n k á j á n a k vezérgondolatja — hogy a
művészeteknek a kultusz körében okvetlenül helyet kell biztositanunk : e mellett szól a már érintett okok mellett különösen
az a tapasztalati tény, hogy a kultusz célját megvalósítani akaró
lelki működéshez, illetőleg annak erősítéséhez és ébrentartásához
szükség van érzéki benyomásokra, szuggesztív fiziológiai okokra.
Ezen épül fel a modern oktatási rendszer is. Szemléltetve oktat u n k ; mert igy maradandóbb képzetek alakulnak tanítványaink
keblében. Ezért nemcsak megengedik, hanem meg is követelik
ujabban már az egyházak a vallásoktatásnál is a szemléltetve
oktatást. Erre kell tehát törekedni a kultuszban is. Hogy a pszichológiai és fiziológiai folyamat az ember lényegének megfelelő
egységes harmóniát alkosson. Külön-külön miridakettő szélsőségre
vezet s igy a kultusz célját nem hogy elősegítené, hanem sokszor
inkább hátráltatja; amint példa az egyikre a katholikus, a másikra
kiváltképen a kálvini egyház. Ennek az egyirányú szélsőségnek,
t. i. a pszichológiai folyamat kizárólagos érvényesítésének, vagy
negative: a művészettől, szimbolizmustól való tartózkodásnak
t u d j a be szerző híveinknek a vallás iránti közönyösségét. Mert
kultuszunk nem elégíti ki az embernek fiziológiai lényegéből folyó
kívánalmait. S ha vizsgáljuk és összehasonlítjuk a protestáns és
a r. k. egyházak jelenlegi helyzetét, híveiknek vallásosságát és
buzgóságát, úgy látszik igazat kell neki adnunk. Azzal az óhajjal
kell tehát az ismertetést is befejeznem, amiért jó részben Réz
László könyve is íródott, hogy : Több művészetet, több szimbólumot, több poézist a kultuszba!
gamu
Képes Szent Biblia, azaz Istennek ó és ú j - t e s t a m e n t u m á b a n
foglaltatott egész szentírás. Magyar nyelvre fordította Károli
Gáspár. Az eredeti szöveggel egybevetett és átdolgozott kiadás.
Szerkesztette Tóthfalusi József, lelkész. Kiadja Hermann Emil
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„Képes Szent Biblia és Vallásosirat terjesztő vállalata," Budapest, Aréna utca 21. — XXII. 1116. 1. 186. 1. 415. 1. Előfizetési
ára 36 korona.
Bibliairodalmunk nagy gazdagodását jelenti ennek a m ű n e k
a megjelenése, amely a képes bibliák között ár, forma és kivitel
dolgában a középhelyet foglalja el, mint magyar kiadás pedig
egyedül áll. Családi bibliának szánta a kiadó ezt a művet, a
m i n t azt a könyv elején található fehér levelek is mutatják. A
m ű kiadóját teljes elismerés illeti meg azért a gondos munkáért,
a melyről a könyv minden lapja, képe és szövege tanúskodik.
Látszik, hogy nem üzleti érdek, hanem a Biblia iránt való meleg
szeretet vezette törekvéseiben. S ha felteszem a kérdést, megfelelt-e a kiadó az előfizetési felhívásban igért feltételeknek, úgy
nyugodtan mondhatom, liogy bizonyos mértékben meg is haladta
azokat. Igy nevezetesen a magyar művészet rajzainak reprodukálásában minden lehetőt megtett a siker érdekében. A szerkesztőt is teljes elismerés illeti, hogy az ó-testementom előtt
kortörténeti és isagogikai jegyzeteket adott bevezetésül, s hogy az
egész mű létrehozása körül oly szorgalommal fáradozott. De a
szerkesztés ellen már van kifogásom. Kellemetlenül érinti az
embert, hogy a Dürer-féle kép, mely a négy apostolt ábrázolja,
a Prédikátor könyve közepére van téve. Rembrandt festménye
Mózes táblatöréséről a Királyok II. könyve elején áll. Rembrandt
„Krisztus sirbatétele 4, című színes kép a II. Kor. levél közepére
került. Egy kis gondossággal mindezt a bántó helytelenséget el
lehetett volna kerülni. Jó lett volna az is, ha az ő-test. bevezetésének mintájára az új-testamentumot is kortörténeti jegyzetekkel kezdték volna meg. Hasonlókép bántó, hogy az Újtestament o m n a k nincs külön címlapja. — Azt hiszem, az is helyes lett volna,
hogy ha már a Szentírás szövegét revideálva közölték, az ó-testamentomi apokrifusokat is átnézették volna. A Kámory-féle fordítás
igen sok különlegességet m u t a t . Ezt tehát egyszerűen lenyomatni
k á r volt. Igaz, hogy az a közönség, a mely ezt a díszes bibliát
megveszi, nem igen ütközik m a j d meg az apokrifusok nyelvezetén,
de mégis, egy ú j kiadásnál ú j munkát kellett volna nyújtani. És
h a már az ó-testamentomi apokrifusokat befogadták, be kellett
volna fogadni az új-testamentomiakat is, legalább azokat, a
melyek még a kánon lezárása u t á n is mint hasznos olvasmányok,
a szentiratokkal együtt maradtak, amint arról a vatikáni codex
is tanúskodik. — A felsorolt kifogások dacára is azonban a
Képes Szent Bibliát sikerült munkának tartom s különösen karácsonyi, születésnapi, konfirmációi vagy esketési ajándékul igen
szépnek, alkalmasnak tartom, de családi használatra is mindenkinek szívesen ajánlom.
Raffay

Sándor.
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Sztehlo Kornél felolvasásai: I. Modernismus és Protestantismus. II. A jövő vallása. Toldi Lajos bizománya. Budapest.
44 oldal. —
Ε munkához már többen szólottak hozzá. Legutóbb Stettner
Gyula felsőlövői esperes adott ki egy füzetet a fenti címen, mint
a „Missziói Lapok" külön lenyomatát. Ebben elmondja az itt
együtt lévő két felolvasásra vonatkozó észrevételeit. Minthogy
ezek az észrevételek külön is megjelentek, rájuk is ki kell ittott térnem a munka ismertetése fonalán.
Jellemző, hogy újabb időben világi uraink is theologizálni
kezdenek. Mintha csak vissza akarnák hozni azt a régmúlt időt
amikor még a fejedelmek se tartották méltatlan dolognak a
theologiával való foglalkozást. Zsilinszky Mihály kerületi felügyelőnk e téren való munkálkodása ismeretes, mert gazdag,
széleskörű és szakszerű. Sztehlo Kornél is már többször lépett a
közönség elé valláserkölcsi kérdések tárgyalásával. Legutóbb
meg Tisza István gróf nyilatkozott — valószínűleg nem csak az
általános felekezetközi helyzet, hanem a Zoványi-féle ügy hatása
alatt is — a hit és a tudás viszonyának s a szabadság határainak a kérdésében. Sztehlo Kornélt inkább a vallásnak társadalmi szerepe és jelentősége s a modern eszmeáramlatokban
elfoglalt helyzete és jövendő sorsa foglalkoztatja.
Kétségtelen, hogy szerzőnknek tollát a vallás szeretése,
becsülése és féltése vezeti. Nem azok közé tartozik tehát, akit
a vallást készek kirekeszteni azoknak a tényezőknek a köréből,
a melyeken a jövendő társadalma fel fog épülni. De az a meggyőződése, hogy a vallás a mai formájában, melyet a multaktól
örökölt, a jövendő alakulások előkészítésére nem alkalmas. Meg
kell azonban jegyeznünk, hogy a vallást magát föltétlenül szükségesnek tartja. Különösen a keresztyénség két nagy ágát, a
római katholicismust és a protestantismust vizsgálgatja, előbbit
inkább mai állapotában, utóbbit pedig jövendő hivatása szempontjából. Szerinte egyik egyház se kifogástalan. A katholicismus
egészen beteg, a klerikális irányzatba tévedt, de a protestantismusra is azt mondja : „a Protestantismus belső reformjának
szüksége annyira megérett, hogy az eddigi állapot fenntartása a
müveit köröknek a vallástól való teljes elfordulását vonhatja
maga után." Meggyőződése, hogy „a protestantismus a klerikalismussal szemben csak úgy tud sikeresen megküzdeni, ha a
tételes dogmákkal szakit."
A bevezetésből kiszakított a két mondat nemcsak az író
álláspontjára nézve jellemző, hanem teljesen érthetővé teszi azt
is. hogy a két felolvasáshoz külön füzetben szól hozzá Stettner
Gyula. Mert csak nem emelheti ok nélkül a protestantismus ellen
egyik oszlopos vezéremberünk azt a vádat, hogy jelen alakjában
tovább fenn nem állhat. Es ezt a vádat egyenesen és élesen a
protestantismus ellen emeli, éppen akkor, a midőn a róm. kath.
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egyházban ismét a régi szellemhez és a régi formákhoz való
szigorú ragaszkodás az uralkodó s a mikor a pápa egyházát
éppen a formalismus kihegyezése teszi népszerűvé és hódító
hatalommá.
Hogy ennek ellenében a protestáns író a modernismusnak
feltűnését örömmel üdvözli, azt természetesnek találjuk mindnyájan. De ki kell mondanunk, mint tényt, hogy a modernismust
a pápa egyháza nem fogja megsinleni. Helyesen mondja szerzőnk,
hogy a modernismus nem más. mint a szabad kutatáshoz való
jogosultság tudatának bizsergése a római kath. egyházban. De
ez csak annál gondosabb ellenhatásra buzdítja a hivatalos egyházat. S különösen hat az emberre, hogy mégsem a római kath.
egyház bukását, nem a pápás klerikalismus és dogmatismus
radikális reformálásának szükségét sürgeti a szerzőnk, hanem a
Protestantismus belső reformját követeli, mert így a műveltek
elpártolnak a maradi protestantismustól (!).
Orvosságul a dogmákkal való szakítást ajánlja. Különös egy
dolog ez nagyon. A dogmatlanság hirdetése, aminek Tisza gróf
is szószólója lett, a protestantismusban szintén modernismus.
Csakhogy sokkal kevesebb értelme van, mint a r. k. egyházban
felébredt modernismusnak. Dogmátlan vallás ugyanis képtelenség.
Amint Stettner Gyula is rámutatott, hogy ez alapon már azzal
mondották ki az első dogmát, hogy nem kell dogma. Mi a dogma?
Mindig a hiendők és teendők tételes, összefoglaló kifejezése.
Nincsen társulás a világon, mely ne állapítana meg olyan tételeket, a melyek szilárd kereteit és alapjait képezik a tömörülésnek.
Hogy éppen csak az evangeliumi egyháznak legyen kötelessége
minden tételt mellőznie, ez igazán érthetetlen követelmény. Es
céltalan is, mert kebelében tüstént kisebb csoportokba tömörülnének azok, akik bizonyos elvi egyezést fedeznének fel a társaik
meggyőződésében. Dogmátlan vallás ép oly képzelhetetlen, mint
alapszabály vagy megegyezés nélküli társulat. A dogmák ép úgy,
mint az alapszabályok, a társulás szempontjait, egységesítő elvét
rögzítik meg.
Egészen más a dogmatismus ellen való tiltakozás. A dogm a t i s m u s jellemzője, hogy tételekbe fojt minden szabad mozgást
és hogy tételek megtartásától teszi függővé magát az üdvösséget
is. Ha régi, öröklött tételek elől való föltétlen és szolgai meghódolást követel, akkor orthodoxia a neve, ha megszabályrendeletezésre törekszik, akkor juridikus dogmatismussá lesz. Mennyire
megszokta már az emberiség a megrendszabályoztatást, mi se bizonyítja jobban, mint az a nálunk is divó betegség, hogy mindent
és mindenkit szabályrendeletek keretei közé igyekezünk nyűgözni
s szinte már a nevetségig túlozzuk a szabályrendeletek gyártását. Pedig ez is dogmatismus. Ez is a szabad mozgást, ez is
az egyéniség érvényesülését, ez is az egészséges életet öli.
A „Társadalomtudományi Közlöny" egyik utóbbi számában
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helyesen emeli ki Palágyi Menyhért a Tisza gróf fejtegetéseinek
bírálgatása során, hogy a dogmátlanságra való törekvés szomorú
kritikája a protestantismusnak. Mert ha abban is megvan a
dogmatismus, akkor szabadságával többé ne kérkedjék. De igazságtalan kritika az, melyet Tisza és Sztehlo a protestantismusról
mond. Mert a Protestantismus sohasem rakott békót senkinek a
lelkére. A dogmák rabságába senkit sem igáz. Nincs is olyan
dogmája, a melyet a szabadon és józanul gondolkozó értelem ne
bírálhatna s bírálva el nem fogadhatna. És én nem képzelek
olyan lelkészt, aki nem tudná a protestáns dogmákat, nem a
betűjük, hanem az értelmük és jelentó'ségük szerint megegyeztetni a lelkében éló' s a tudományos képzés alapján kialakult
világnézettel. Ezért nem értem hát, miért fordulhatnának el a
műveltek éppen a szabadságot biztosító és a tudományos megvizsgálásnak gátat nem vető protestantismustól, mikor ma a
mindenkép hátrább kullogó római katholicismus diadalmasan
előrenyomul? Nem tudom elképzelni, hol vannak azok a bántó
dogmák, tilalmak, ütközők, a melyeken a művelt emberek megbotránkozhatnak? Hogy a Protestantismus is tételekbe szedi a
maga vallásos életfelfogását, az csak természetes. Hogy ezeket
a tételeket megismerteti összes híveivel, az is természetes. De
azt a protestantismus soha sem tette és nem is fogja tenni,
hogy a dogmatismus békóiba verje a lelkeket s bármely dogma
elfogadását vagy elvetését az üdvösség elnyerésének vagy elvesztésének feltételéül állapítsa meg. Ott van pl. a Szentháromság
dogmája, melyet nincs kényszerítve senki metafysikai értelemben
venni, hiszen maga Luther is üdvökonomiai értelmezéssel veszi.
Ez pedig olyan szabadság, a mely nem nyűgözi le senkinek a
lelkiismeretét.
Helyesen emeli ki Sztehlo Kornél, hogy a reforinatióban a
korszerű mérséklet a szentíráshoz való ragaszkodás conservativismusával társult ugyan, de megvolt benne a haladást biztosító tényező is, a folytonos reformálódás lehetőségét biztosító
egyéni szabadság és szabad k u t a t á s elvében. A reformatio egyháza e kettős alapon egyrészt orthodoxiába is merevedhetik ugyan,
de másrészt a folytonos tisztulás kötelessége elől se térhet
ki soha.
Ma azonban nem fenyeget az orthodoxiába merülés veszedelme. Bizonyosan nem is ez indította Sztehlo Kornélt a theologizálásra, hanem a korszellem sajátságos alakulásának szemlélése. Nem is bennünket, protestantismust fenyeget csak az a
korszellem, hanem általában a vallásosságot. És Sztehlo azt
szeretné biztosítva látni, hogy a jövendő társadalmának kialakításában a protestantismus vezető szerepet nyerjen, sőt hogy a
jövő vallásává alakuljon'át.
Azt hiszem, ebben a törekvésében mindnyájan társai vagyunk.
De az utat, a melyet ő megjelöl a célra, nem tartjuk mind a
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leghelyesebbnek. Nem t a r t j u k azért, mert sok olyan dolgot is
támad, sok olyan tételt is felállít amelyek nem függenek össze
magával a céllal.
így pl. első felolvasásában szembeállítja az evolucionismust
a tételes vallásokkal és így a protestantismussal is. Pedig a
Protestantismus maga is a fejlődés bizonyos foka, mely a fejlőd é s törvényei szerint keletkezett és halad tovább. A fejlődést
követeli és munkálja minden téren. Dogmatismust nem szolgál,
megmerevedést nem tűr. A protestantismusban a fejlődés, az
előretörés, a m i n t azt maga a történelem bizonyítja, mindenkor
és mindenütt a leghűbb szövetségesét, m u n k á s á t bírja. S a mikor
a protestantismus az isteni kinyilatkoztatás valódiságát hangsúlyozza, akkor sem helyezkedik ellentétbe a fejlődéssel, mert
nem betűnek, hanem éppen a folytonos fejlődésnek, az istenihez,
az örök értékűhöz, a tisztához, a szenthez, a tökéleteshez való
fejlődésnek követelését tekinti isteni kijelentésnek. Ez a kijelentés
megtestesült a legtökéletesebb, mert isteni lélekkel teljes embernek, a názáreti Jézusnak alakjában, akit az istenségig emelt az a
lélek, a mely benne élt és egyedül uralkodott. Uralkodott a testen
és annak egész világán föltétlenül. Ezt a tökéletes, isteni életet
mindig j o b b a n megközelíteni: ez az igazi evolutió, ez az igazi
emberi fejlődés, ez a természet törvényszerűsége. Hogy a vallás
és ennek keretében a ker. vallás is a fejlődés bizonyos eredménye
s fokozata, az a ker. vallás kijelentett voltával ellentótben nem
áll. Mert a kijelentés csak azt tartalmazza, hogy nem gyarló
emberi ész bölcselkedésének gyümölcse a keresztyénség, hanem
isteni lélek ihletésének a m u n k á j a . Hogy az Isten emberi lélek
közvetítésével nyilatkoztatja ki a maga akaratát, vagy megfordítva, hogy az Isten csak emberi lelket emelhet magához az
isteninek megismertetése és közlése végett, az természetes, inert
csakis az ember képes az istenség megközelítésére. A természettudományi és a vallásos világnézet között e téren az a különbség, hogy a m a szerint az ember spekulálgat, míg Isten képzetét
valahogyan megkonstruálja, eme szerint pedig az Isten vezetgeti,
emelgeti magához és tölté meg isteniek után való vágyakozás megszentelő tartalmával azt az emberi lelket, a melyet a maga képére
és hasonlatosságára, vagyis a tökéletesség és az örökkévalóság
megértésére és óhajtására alkotott.
A természettudományos és a vallásos világnézlet különbsége az is, hogy amaz az emberből, emez az Istenből indul ki,
amaz az embert, emez az Istent tartja végső célnak, amaz az
emberi, emez az isteni világát akarja megalapítani. Ha az ember
tökéletességig t u d n a emelkedni, akkor érteném a természettudományos életfelfogást és bölcselkedést. De az ember ezerféle
gyarlóságból szövődött valóság. S tény, hogy csak isteni, eszményi,
örökértékű célok követése képes őt kiemelni a gyarlóságból.
Megengedem, hogy ezt mondjuk igazi, valódi emberinek, do akkor
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már megtaláltuk a vallás embereszményét, az istenképüségre
teremtett s a minden jó, nemes, tökéletes, örökértékű összefoglalásának, Istennek a céljait követni hivatott és a vallás irányításával követni törekvő istenfiúság képzetét. Jézusban ez az
istenfiúság öntudatos volt, benne ez a tudat életet teremtő hatalm a s erővé vált. Személyében isteni kijelentésként áll előttünk
az igazi embereszmény : az istenfiúság eszménye.
Ez magyarázza meg a Jézus születésével kapcsolatos bibliai elbeszéléseket is. Érdekes, hogy ezeket az elbeszéléseket
évszázadokon át megbolygatás nélkül, sőt gyönyörűséggel őrizgette a hivők serege. Nem a formája, hanem a tartalma miatt.
S habár nincs is hivatalos orvosi látlelettel és hivatalos bírói
végzéssel megállapítva a Megváltó születésének minden körülménye, az mit se von le az elbeszélés értékéből. Miért fogadták
el ezt az elbeszélést az apostolok és az első hivők minden ellenvetés nélkül? Miért nem támadták meg századokon át éppen a
zsidók ? Olyan kérdés, a melyet érdemes közelebbről is megvizsgálnunk. Nem akarok hosszadalmaskodni. A Theol. Szaklap
olvasói tudják, hogy pár évvel ezelőtt tudományos kutatás tárgyává tettem Jézus születésének a történetét. Azután hirtelen
abbahagytam. Komoly okom volt rá. — Az összegyűjtött sok
adatból csak egy talmúdbeli adatra utalok. Ott el van beszélve
az ember életének kezdete. Hogy a mikor ember keletkezik,
akkor az Isten előszólítja a lelkeket őriző angyalt és megparancsolja, hogy ezt meg ezt (néven nevezi, mert ismeri az Isten a
lelkeket) a lelket szólítsa be s vezesse le az emberi testbe. A
lélek vonakodik ugyan lemenni, de a parancsnak engedve mégis
lemegy. Ott aztán a születés pillanatában elveszíti tiszta öntudatát, de az erre való képességét mind végig megtartja. Ez öntudat
fokozatos világosodásával fokozatosan emelkedik az istenséghez
való tartozás tudata is. Az a zsidó nép, 'a mely a léleknek ezt
az élettanát ismerte, egy pillanatra se ütközött meg az evangeliomok a m a tanításán, hogy Jézusba maga Isten plántálta bele
a tulajdon lelkét, a szentesülés lelkét, amely Pál apostol
szerint igazolta őt Isten fiának. Szó sincs az evangeliomokban
arról, amit Sztehlo Kornél állít, hogy „az Isten, ha meg
akart nyilatkozni az embernek, a természetes nemzés procesussát elkerülve, egy szeplőtelen szűz méhét kereste volna fel,
hogy mint ember jöhessen a világra és itt a földön, m i n t kis
gyermek iskolába járjon stb."
Jézus születése történetében nem a természettudós, hanem
a hívő ember ι yilatkozik s szól a hívő emberhez, hogy megértesse azt a hatalmas gondolatot, hogy Jézus, a világ megváltója,
nem a közönséges emberek mértékével mérendő, hanem benne
az Istenhez való tartozás örök viszonya a fő. Teste származásának kérdését az apostoli iratok nem fejtegették, evangeliomaink közül is csak kettő mond róla valamit, nem is egészen
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egyező módon, — de abban valamennyi evangeliom és valamennyi apostoli irat egyezik, hogy Jézust öröktől fogva Isten
fiának, Isten által küldött megváltónak mondja s ennek elfogadását és vallását tette a keresztyénséghez való tartozás egyik
feltételévé. Ez pl. m á r olyan dogma, a melyet a ker. egyházak
mindenike igazságnak követel tekinteni mindazoktól, akik kebelébe tartoznak. De a Jézus testi származása mikéntjét se nem
feszegeti, se az üdvösség döntő tényezőjévé nem teszi, a mit az
is bizonyít, hogy a Jézus puszta emberségét valló ker. egyházakat is a Krisztus egyházainak, a Krisztust megváltónak valló
hivek egyháza kiegészítő részeinek tekintjük.
Sokat foglalkoznak a keresztyénség lényegének kérdésével.
Voltaképen Sztehlo se akar mást, mint ennek a kérdésnek a
megközelítését. Néhol fel is tűnik munkájában a megközelítéshez
vezető út ösvénye. A mikor pl. azt mondja, hogy ő a modernisták
irataiban nem találja meg a jézusi vallásnak, a protestáns, az
evangeliomi vallásnak az értékes szempontjait „hogy az ember
igazolását nem külső cselekedetektől, nem a papi rend közvetítésétől" kell függővé tenni, hanem „attól, hogy az ember Istenét
önmagában megtalálja és életét az istenfélelemtől áthatolt kegyességtől eltelve ennek megfelelően rendezze be. A Gottesfurcht és
Gottestrost töltse el és vezérelje az embert, és ha megtalálta
m a g á b a n Istenét, minden bajjal és minden veszéllyel bátran meg
fog küzdeni." „Ezt az Istenben való feltétlen megnyugvást, ezt
az igazi kegyességet, Jézus evangeliomának tanítását keresi és
nem t u d j a megtalálni se a modernismusban, se a katholicism u s b a n azért, m e r t az előbbi az ésszel operál, csak kritizál és
rombol, ledönti a korhadt épületet a nélkül, hogy ú j a t építene
helyébe és az evangeliom forrásait kíméletlenül támadva veszélyezteti magát az evangeliomot, — a katholicismusban pedig
azért nem, mert külsőségeiben elhomályosult a tiszta evangeliom és az ember és Istene közé helyezte a sok közvetítőt
és ezzel annyira eltávolította az embert Istentől, hogy az igazi
vallásosság helyett a vallás iránti teljes közöny uralkodik a
nagy többségen." —
Ez igazán éles megfigyelésre valló kijelentések után szinte
megdöbbent a hirtelen á t m e n e t : „Jézus tiszta evangeliomát, mely
egyrészt a dogmák által elhomályosítva és elnyomva, másrészt
a materialistikus bölcsészet által alapjában megtámadva van, a
Protestantismus van hivatva megvédeni. Nem a dogmás Protestantismus, a mely voltaképen nem más, mint katholicismus,
hanem az a protestantismus, mely a tudománnyal haladva Jézus
evangeliomát fel nem adta."
Itt már csakugyan azt kérdezi az ember, hát mióta nem
engedi meg a protestantismus a szabad kutatást. „Mióta nem
halad a tudománnyal? Hiszen a vallás és a hit terén sem tiltja
az egyéni vélemények szabad nyilvánítását! Avagy azt tartják
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talán korlátozásnak, hogy a lelkész nem viheti fel a szószékre
a maga saját külön elméleteit ? Nézzünk csak személybe ennek a
dolognak, amely még a lelkészek között is sok félreértésre ád
alkalmat.
Luther fejtette azt ki, hogy az evangéliom egyházában
minden hívőnek egyenlő joga és kötelessége az igehirdetés. De
éppen az egyetemes papság ezen elvéből következik, hogy tehát
különös felhatalmazás nélkül senki se hirdetheti az igét. A közösségnek kell a jogát valakire ráruháznia, hogy pappá lehessen.
Externa vocatió nélkül az evangéliom egyházában nincs papság.
A pap, mint megbízott, a közösség közszellemének szószólója.
Mikor nyilvánosan beszél, akkor a gyülekezet közös hitét és
nézeteit hirdetheti csak. Nem azért áll a hivők közösségének az
élén, hogy különleges bölcseletét vagy egyéni meggyőződését
szólaltassa meg, hanem hogy az egyház közhitét erősítse. Az
evangéliomi felfogás szerint a pap diakoniát tölt be, pásztorkodik és nem egyéni célokat vagy egyéni meggyőződést propagál. Mindenkinek megvan az a szabadsága, hogy ha nézetei a
hivők közösségének felfogásával meg nem egyeznek, nem vállalkozik a gyülekezet vezetésére, de ha egyszer vállalkozott, szükség, hogy előbb számot vetett legyen a lelkével, tudja-e hirdetni
és ápolni a közösség hitét és igazait? Ezzel a közhittel csakis
akkor helyezkedhetik ellentétbe, ha látja, hogy az a Krisztus
evangéliomával szembe került. Ekkor a pap reformátorrá válik,
de akkor is nem a s a j á t elméletei, hanem az evangéliom igazságai szerint igyekszik annak a gyülekezetnek a közhitét reformálni. Ε reformátori szabad munkának az evangéliom egyházai
sohasem állották útját, de ha megengednék, hogy minden kiforratlan fiatal ember szabad folyást engedjen a maga felfogása
hirdetésének, akkor csak a rajongás vagy a hitetlenség medrét
mélyítenék és a szektáskodásnak vágnának széles országutat. A
Protestantismus az evangéliom végtelenül tág keretei között
való szabad mozgást soha nem korlátozta, nem is fogja korlátozni ezután sem.
S ezzel most már szinte természetesen átjutottunk a második felolvasásra, a hol mindjárt ezt a kijelentést találjuk,
„Sajátszerű, hogy a közöny legkevésbbé ártott azoknak az egyházaknak, a melyek a külsőségekre fektetik a fősúlyt és leginkább ártott a protestáns egyházaknak, a melyekben a vallással
való nemtörödés a teljes bomlás veszélyét rejti magában' 1 . Ha
sajátszerű is ez a jelenség, de természetes. A hol nem formákhoz,
hanem közös életfelfogáshoz való ragaszkodás az összekötő
kapocs, ott csak a hűség és a meleg érdeklődés folytonossága
tud életet kelteni és fenntartani. A protestáns egyházakat a
közöny feltétlenül megöli, mert a lélek kapcsait tépdesi. A formák
megszokásához vagy szeretéséhez nem kell meggyőződés, de
igazságok vallásához, életfelfogás követéséhez teljes odaadás
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szükséges. Ez az oka, hogy ma, a midőn, nagyban és egészben
véve, nem elvek és eszmények irányítják az embereket, a protestáns egyházak hanyatlanak, mig a kor szellemének jobban
megfelelő külsőséges, tetszetős, idegekre ható római katholicism u s emelkedik.
Hogy ennek a hanyatlásnak az egyik nagy oka a protestáns
istentisztelet formaszegénysége is, ezt el kell ismernünk. Az embereket manapság még a templomba is nem komoly magábaszállás ösztönzése viszi, hanem legfőlebb eszthetikai hatásokra
vágynak. Ez az ok, hogy az énekkarral tartott ünnepi istentiszteleteket szívesebben látogatják, mint a közönséges vasárnapiakat.
Egyházi énekeinkre azonban nem lehet vádat emelni, mert azok
nagy része művészi alkotás. Hogy az előterjesztés is művészibb
lehetne, azt én is aláírom,
Az „eszmeileg üres prédikációk" dolgánál azonban álljunk
meg. Jellemző, hogy ma a római kath. egyház minden fegyverünket jelentős diadalok kivivására értékesiti. Hozzászoktatja a
hiveit a prédikációhoz és m a már a mi híveink is szívesen eljárnak a r. k. templomokba azzal az okoskodással, hogy ott is
hallanak prédikációt és legalább a színesebb szertartásokban és
a csaknem sohasem hiányzó művészi énekben is gyönyörködhetnek. Ez aztán már megfontolásra méltó jelenség!
A mi a prédikációt illeti, be kell vallanunk, hogy annak
formája, okfejtése, gondolatköre a reformáció óta alig változott.
Theologiáink a régi módszerhez ragaszkodnak azzal az érveléssel,
hogy a mi alkalmas volt az egyház megalkotására, alkalmas
marad az egyház fentartására is. Igen de az emberek ízlése,
gondolkodása, hajlandósága, igénye nagyot változott az idők folyamán. Csak egy nem változott bennük: az a természetes vágy,
hogy a-tükörben, a melyet eléje állítanak, a tulajdon ábrázatát
lássa. Nagyon téves dolog a vallás feladatát, az egyházak hivatását
csak abban látni, hogy az istenségben való hitet és az örök
életre irányuló reményt konserválja. A vallás a mindennapi kenyérért küzdő ember életét és lelkületét köteles áthatni és oly
irányba terelni, a mely a tökéletesedés felé emeli az egyes
embert és az egész emberiséget egyaránt. Szükséges hát, hogy
a templomi szószék az élet tükre és irányitója legyen. Az evangéliomi igehirdetés örök példája maga Jézus, aki ura volt nemcsak a háborgó tengernek, hanem a megnyugvásért epedő léleknek is. Minél tétovább a kor szelleme, minél céltalanabb az emberek vergődése, annál öntudatosabbnak és annál erőteljesebbnek
kell a szószék irányításának lennie. Sztehlo a m a mondását: „a
protestáns istentisztelet idejét múlta, ha nem tudunk abba tartalmat önteni, olyan tartalmat, a mely nemcsak az értelmetlen
tömeget, hanem a művelt embert is kielégítse", — ha nem is
írhatjuk alá minden megjegyzés nélkül, mégis igaznak kell tekintenünk annyiban, hogy a művelt ember kínosan érezheti azt a
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roppant ürt, a mely a kor lelkivilágának követelményei és a
hagyományos prédikálás gondolatköre között tátong. S megvallhatjuk azt is, hogy a mely r. k. egyházi szónok vonzani tudja
a közönséget, azt az eredményt nem a hagyományos dogmák
hangoztatásával vagy körülbástyázásával, hanem a beszéd tárgyának a korszerűségével és az előterjesztés vonzó formájával
éri el.
A hagyomány említése rávezet az orthodoxia kérdésének
a fejtegetésére. Stettner Gyula nagyon megütközik Sztehlo Kornél
ama kijelentésén, hogy az orthodoxiának a protestantismusban
„semmi látjogosultsága nincs, mert orthodoxia ős protestantismus
két ellentétes, egymást kizáró fogalom". A mint azonban e két
iratból kitűnik, Sztehlo egészen m á s t ért az orthodoxián, mint
Stettner. Innét a megütközés. Stettner szerint orthodoxnak lenni
annyit jelent, mint egyeneshitűnek, igazhitűnek, helyeshitűnek
lenni". Sztehlo azonban nem erre gondol, nem is arra, hogy egykor a régi keresztyénség hivei az igazhitűség igényével nézték
le a heterodoxokat, a másképhivőket. Sztehlo az orthodoxiában
a megmerevedést helyezi ellentétbe a folytonos haladásra kötelezett protestántismussal. Akár formákhoz, akár tantételekhez
ragaszkodjék egy szellemi irányzat vagy egy közösség, már kivívta az orthodox jelzőt. S mert minden ilyen merev ragaszkodás
akadálya a haladásnak, joggal mondhatja Sztehlo, hogy az orthodoxia és a protestantismus egymást kizáró két fogalom.
A protestantismus szerintem is csak addig jogosult az
életre, mig a haladás, a fejlődés, a folytonos reformálódás törvénye vezeti. Végső célja a jézusi álláspont, a mely azonban
soha meg nem merevülhet, mert eszménye az istenfhíság szabadságának elérése. Szabadságra pedig leláncolt erőkkel el nem
j u t h a t senki. Az evangéliom egyháza csak az evangéliomhoz való
ragaszkodásában lehet orthodox, de az útban, módban, eszközökben mindenkor modernnek és szabadelvűnek kell lennie. A mai
kor hajlandósága részben azért is fordult el tőlünk, mert látja,
hogy a protestáns egyházak is kezdenek formákba csontosodni,
egymással szemben is igazhitűsködni, methodistikus vonásokat
felvenni, türelmetlen felekezeti szempontokat érvényesíteni. A
reformáció egyházainak pedig föltétlenül a szabad előretörés, a
haladás, a korszellemet irányító felvilágosodás egyházainak kell
lenniök, különben sem jellemőknek, sem hivatásuknak meg
nem felelnek. A Tisza Istvánok és a Sztehlo Kornélok lelke már
érzi azt az ellenmondást, a mely a reformáció egyházaiban a
haladásra való hivatás és a maradiságra való hajlás között van,
de szükségképen túl lőnek a célon, a mikor az egyéni tetszésnek
érvényesítésére korláttalan szabad teret követelnek. A protestantismusban a hitelvek örök igazságok, de azok értelmezése és
azok alapján a dogmarendszer felépítése is idők folyamán változhatik s változása magának a protestantismusnak csak erő-
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sütésére szolgálhat, mert vele a kor szellemének követelményeihez
alkalmazkodhatik. Az öröklött formák megcsontositására törekvő
orthodoxiával szemben tehát n e m az egyéni féktelenség felszabadítására kell törekednünk, hanem arra, hogy tudomány eredményeinek és követelményeinek respektálásával a reformáció
szellemében haladjunk előre a művelődés ú t j á n . Mert nem az
orthodoxia menti meg vagy emeli fel a protestantismust, h a n e m
a korszellemből megtelitett emberi lélek benső szükségleteinek
kielégítése.
S tény, hogy ma a sociális és a természettudományi új
világnézet e forrongó korában a szabad mozgásra képes és hivatott protestantismus végzetes mulasztást követ el, hogy a társadalmi evolutió irányításának m u n k á j á t fel n e m veszi. Most kellene
az irányítást kereső korszellemet a maga s z á m á r a meghódítania
azzal, hogy a protestantismust a maga gazdag tartalmával, szellemi rugalmasságával, az egyén és a társadalom vezetésére való
képességével, a tudományhoz való testvéri viszonyának k i m u t a tásával vezető tényezőnek' bizonyítsa. Ennek az öntudatos m u n kának a hiányát érzik az aggódó, ébresztgető lelkek, bár a
maradiság más jelenségeire irányítják a figyelmet.
Igaza van Sztehlonak, a mikor azt mondja, hogy „a socialismus és Jézus evangéliomának összeegyeztetése, ezek között
egy erős szövetség létesítése lenne az a feladat, a mely u t á n
törekedni kell. Ez lenne képes az emberiség békéjét évszázadokra biztosítani, az emberiség művelődésének haladását előbbre
vinni". Igen, ez a feladat. De hogyan valósítsuk meg?
Sztehlo Kornél itt a keresztyén és a természettudományi
felfogás közé lévő külömbséget boncolgatja s a materialista bölcsészettel szemben az istenség személyes valóságát vitatja.
Messze vezetne álláspontjának tüzetes birálgatása, de ha talán
nem irom is alá minden állítását, mégis örömmel emelem ki,
hogy e tekintetben van közös alapunk a kölcsönös megértésre.
Az is csak árnyalat a felfogásban, hogy a szellem halhatatlanságáról beszél a lélek halhatatlansága helyett. Nagyjából az is
mind helyes, a m i t az emberi akarat viszonylagos szabadságáról
mond. Amit azonban a hiendökró'l és a hihetőkről beszél, azt
m á r nem hagyhatjuk szó nélkül.
Az újtestamentomban külömbséget kiván tenni a „Jézus
által hirdetett örök igazságok" és a toldalékok között. A kettő
elhatárolására nézve szerinte ez volna az irányadó: a Jézus által
hirdetett tételek „többnyire erkölcsi törvényeket tartalmaznak
és oly igazságokat, a melyek addig legalább, mig az ember felfogása és érzéke a jóról és a rosszról, az erényről és a bűnről
gyökeresen meg n e m változik, mint az evolutiónak alá n e m
vetett törvények, változhatatlanok, tehát örök igazságok". A n e m
Jézustól való anyag pedig a J é z u s személységére és jelentőségére
vonatkozó kijelentéseket foglalja magában.
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Igen jellemző ez a csoportosítás! Nem új dolog, hanem
olyan régi, mint maga a keresztyénség. Kezdettől fogva mindig
voltak és örökké lesznek a Krisztusnak olyan hívei, akik bámulva tekintenek fel isteni alakjára, de a személyével összefüggő
ősrégi mondáknak különösebb jelentőséget nem tulajdonítanak.
Mindig voltak ós lesznek, akik a keresztyénségből tisztán és
egyedül a lelket nevelő, az életeszményeket nemesítő erkölcsi
tartalmat fogadják csak el, mig a Jézus személyiségének tisztázását célzó dogmákon nem is okoskodnak. így ismerjük meg,
hogy Sztehlo Kornél voltakép azt érti a dogmátlanságon, hogy a
keresztyénség ne tekintse üdvösségbe vágó dolognak, h a valaki
a neki nem rationális tantételeket melló'zi, ne is ezek hirdetésére
vagy tanítására fektesse a súlyt, h a n e m elégedjék m e g az
evangéliomszerű élet munkálásával. Sztehlo Kornél se úgy érti
ezt a mondását: „a dogmás protestantismus semmi létjogosultsággal nem bir", mintha h a r m a t f ű csikó módjára megengedné
bárkinek a szabad ficánkolást az egyházi igehirdetés terén, hanem — úgy látom — azt a k a r j a vele mondani, hogy a protestantism u s ne a tantételek merev őrizgetésében, hanem az evangéliomi
szellembó'l és a Jézus lelkébó'l táplálkozó élet megteremtésében
keresse és találja hivatását. Ugyanezt akarta mondani Tisza István
is; kár, hogy egyikük se fejezte ki magát azzal a világossággal,
a mely a félreértetést és a félremagyarázást kizárná.
Stettner Gyula azzal fejezte be bírálatát, hogy Sztehlo Kornél
nem jelölte meg a jövő vallásának körvonalait. Megjelölte ő,
bárha nem theologustól szokott szakszerűséggel is, a midőn azt
mondta: „Jézus tiszta evangéliomának művelése a jövó'vallása".
Amit aztán hozzáfűz, az m á r a nem szakember előtt érthetetlen:
„Ez a vallás az általános emberszeretetre alapított felekezetnélküli
keresztyénség". Talán szemben a pápás egyház részleges emberszeretetre alapított felekezetieskedésével ! Igen de ezzel szemben
m á r a legegyszerűbb és legigazabb jézusi keresztyénség is egy
ú j felekezet. De abban igaza van, hogy „azé a protestantismusé
a jövő, a mely a felvilágosodással karöltve jár, a mely a tudománnyal szövetkezve az emberi szellemet vezeti". Jó h a ezen a
dolgon alaposan gondolkodunk, mert nagy feleló'sség terheli az
evángéliom szolgáit, a kik szolgálni tartoznak mindeneknek, kik
az igazságot éhezik ós szomjúhozzák.
Sztehlo Kornél felolvasásaiban vannak ugyan tévedések, de
egészben véve — eltekintve egyes fölöslegesen éles kifejezésektől — nem sértő kipellengérezóse az evangéliomnak, h a n e m komoly ébresztő az őrállóknak. Korszakok váltakozásának a mesgyéjén járunk, vigyázzuk az idők jeleit és járjunk okkal, mint
bölcsek.
Raffay Sándor.

Az olvasónak üdvöt!
Szegényes irodalmi viszonyaink között valóságos
eseménynek mondható, hogy a Theologiai Szaklap, mint
tudományos folyóirat, immár hat évfolyamon átküzdötte
magát. Jele és bizonysága ez annak, hogy hivatási tölt
be, szükséget pótol, s hogy iránya és szelleme egészben
véve helyes. Hogy gyarlóságaink is vannak, azt mi tudjuk legjobban, kik a szerkesztés nehéz munkáját végezzük.
Ez a nehézség az oka, hogy a 8. évfolyamtól kezdve
a szerkesztőségben változás történik. Mióta a főváros
evang. magyar egyházának lelkészi állását elfoglaltam,
nincs meg többé az a zavartalan békességem, a mely
nélkül ilyen tudományos folyóiratot kellőképen vezetni
lehetetlenség. Sokkal jobban szeretem folyóiratunkat,
mint hogy reá ebből a most már változtathatatlan
körülményből kárt engedjek háramlani. Ezért a felelős
szerkesztő egész munkakörét átruházom fiatal erőink
egyik legértékesebb tagjára Prohle Károly soproni theol.
akad. tanárra, a ki mellett azonban a folyóirat alapitóinak
és tulajdonosainak kívánságára a főszerkesztőséget továbbra
is megtartom.
A Theologiai Szaklap iránya jövőben sem változik.
Ezután is a szorosan tudományos kutatás ösvényén
mozog. Semmiféle irány vagy iskola szolgálatába nem
szegődik, semmiféle felekezeti érdek nem vezeti, hanem
egyedül az elfogulatlan tudományos munkálkodás tere
marad. Amennyire a viszonyok és munkatársaink szives

készsége engedik, mégis igyekezni fogunk ezentúl bizonyos tervszerűséggel karolni fel az összes theologiai és
az ezekkel szorosan összefüggő bölcsészeti és neveléstudományi kérdéseket. Különösen azonban a gyakorlati
theologia tudományos művelésére, valamint a korkérdések
szakszerű tárgyalására fogunk súlyt fektetni, hogy így
irányítólag hathassunk a közvélemény kialakulására. Ε
végből a szerkesztőséggel szorosabb kapcsolatban álló
belső munkatársak közé egy gyakorlati theologiai professort is felkértünk és megnyertünk.
Tisztelettel kérem folyóiratunknak és a tudománynak
minden barátját, hogy folyóiratunkat, mely a magyar
theologiai tudomány önálló kiakalulásának egyik úttörője
és munkása, szíves készséggel támogatni és felkarolni
kegyeskedjenek. Előfizetése ezután is a régi marad : önálló
keresetűeknek évi 6 korona, theologus ifjaknak évi 4
korona. Hogy ily csekély előfizetési díj mellett terjedelmét
— évenként 20—25 ív — növelhessük, szükséges, hogy
az előfizetők száma szaporodjék. Ezért kérjük folyóiratunk
szíves terjesztését.
A folyóiratba szánt dolgozatok akár a főszerkesztőhöz (Raffay Sándor, theol. tanár, ev. lelkész, Budapest
IV. Deáktér 4.), akár a felelős szerkesztőhöz (Prőhle
Károly theol. tanár Sopron), — az előfizetési díjak azonban kizárólagosan a felelős szerkesztőhöz küldendők.
Megjegyzem, hogy az eddig megjelent hét évfolyam
a rendes előfizetési árban ezután is megszerezhető.
Budapest, 1909. december havában.
Raffay

Sándor,

főszerkesztő.

