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A Bábel-Bibelvita. 

2. A szóban forgó kérdésekről Delitzsch Frigyes ezelőtt csak-
nem harmincz esztendővel nyilatkozott legelőször. Az alkalmat 
a nyilatkozattételre a Chaldean Account of Genesis megjelenése 
szolgáltatta. Alig tette közzé Smith az ő munkáját, Delitzsch 
volt az, aki gondoskodott róla, hogy e „sensátiós"1) termék német 
nyelven is mihamarább napvilágot lásson. Testvérével lefordíttatta, 
ő maga pedig előszót és függelékképpen megjegyzéseket csatolt 
hozzá. Az előszóban nagy lelkesedéssel beszél a műről. Hibái 
daczára is oly alkotásnak tekinti azt, amelyhez foghatót az 
assyriologusok még nem producáltak. A megjegyzésekben helyre-
igazításokat és kiegészítéseket közöl a munka egyes részleteihez. 
Egyúttal jelzi külömböző kérdésekbeu a saját véleményét és fel-
fogását. A bibliai Őstörténet és a babyloniai hagyomány viszo-
nyát illetőleg álláspontja azonos Smith álláspontjával. Az ő meg-
győződése szerint is a két nép elbeszélései egy közös törzsnek 
hajtásai, mely törzs nyilvánvalóan Babylonia talaján sarjadt. Áll 
ez kevés hijján az összes szakaszokról, melyek Gen. 1—11-ben 
olvashatók. „Ámbár — irta Delitzsch egyebek között — azon 
fejtegetések, amelyeket Smith a bűneset utáni átkot tartalmazó 
ékirattöredékhez fűz, legnagyobbrészt még további bizonyításra 
és igazolásra szorulnak, annyi már most is kétségtelen, hogy a 
babyloniai népnek is volt a bibliai bűnbeeséstörténettel egészen 
analog elbeszélése. Erre enged következtetni első sorban az az 
ismeretes, egy ősrégi babyloniai hengerről vett és így későbbi 
kölcsönzésnek még csak gyanúját is kizáró kép, amely véleményem 
szerint ép nem jelenthet a bűneseten kívül sok mindenféle 
egyebet is, ahogy Baudissin állítja, hanem csakis ezt az egy 
jelenetet ábrázolhatja. Erre utalnak azonban még a következő 
tények is. Előkerült a bibliai özönviztörténetnek pendantja a baby-
loniai irodalomban és e két tudósítás nemcsak tartalmilag áll, 
mint egy és ugyanazon eseményről szóló két elbeszélés, egymás-
sal rokonsági viszonyban, hanem hangjuk és a részletekre ki-
terjeszkedő előadásuk is annyira megegyezik, hogy belőlük teljes 

' ) (Smitht) nyi lvánosan figyelmeztette Rawl inson, ne űzzön „sensát iós 
t u d o m á n y t " Kaulen ρ. 218. 

Theol. Szaklap. Π. évf. β 



8 2 Hornyánszlcy Aladár . 

határozottsággal egy közös forrásra kell következtetni, mely 
forrásról most bizonyossá válik, hogy az csakis az ősbabyloniai 
lehetett. Hasonlókép sikerült a bibliai teremtéstörténetnek párját 
is megtalálni a babyloniai emlékeken és ezen tudósítások szintén 
nemcsak mint valamely közös probléma feletti reflexiók mutat-
nak közeli rokonságot, de az összeállításban és a kifejezések 
használatában is mondhatni azonosak. Ezeknek tehát abban a 
formában, amelyben mireánk jutottak, szintén egy forrásra kell 
visszamenniök és már a teremtésnek 7 napon át lejátszódó 
menetéből is világos, hogy az elbeszélés szülőhazája Babyloniá-
ban keresendő. Ugyanezt kell állítanunk a bábeli toronyépítésről 
és a Mmródmondáról. Ε viszony megértésének kulcsa az ÓT-ban 
is többször említett azon történeti tényben rejlik, hogy Babylonia 
és pedig speciálisan Déli-Babylonia volt a héber nép bölcsője. 
Ép ezért előre gyanítható, hogy a bibliai bűnbeeséstörténet, mely 
persze jelenlegi alakjában már a Jahvevallás szellemének nyo-
mait viseli magán, eredetileg szintén onnan származik és hogy 
ennek babyloniai párja is valamikor még elő fog kerülni. Hiszen 
el se képzelhető, hogy oly tehetséges népnek, minő volt a baby-
loniai, amely egyúttal oly finom érzéket tanúsít a bűn és vétek 
iránt, amely minden szenvedései és bajaiban a bűnokozta isteni 
büntetést látta és amelynek bűnbánó imáiban egyrészt az el-
követett jogtalanság feletti legmélyebb töredelem másrészt a bűn 
bocsánata és a vétek kiengesztelése utáni végtelen vágyakozás 
jut kifejezésre, hogy mondom ennek a népnek ne lettek 
volna, amint voltak a világ keletkezése úgy a bűn eredete 
felől is határozott reflexiói és hagyományai." De Delitzschnek 
egy és más részletben még több a mondanivalója, mint Smithnek. 
Ennek felfogását nemcsak magáévá teszi, hanem ujabb adatokkal 
támogatni és kiszélesíteni is igyekszik azt. Smitht kiegészítve 
constatálja, hogy az izráeli sabbath intézménye szintén a Baby-
loniából importált czikkek közé tartozik. Igazolja ezt egyebek 
mellett az az érdekes felfedezés, hogy az egyik ékiratos emléken 
maga a sabbath sző is előfordul és világosan ugyanazt jelenti, 
amit az ÓT ért alatta. „A babyloniai teremtéstörténet fragmentumai 
alkalmat nyújtanak nekem arra, hogy néhány megjegyzést tegyek a 
sabbathról. A 7 napból álló hét babyloniai eredete biztos. Hogy 
a 7-ik nap az assyroknál is a nyugalomnak napja volt, e tekin-
tetben minden kétséget eloszlat az az 1869-ben Smithtől talált 
assyr naptár, amelyben minden hónap 4 hétre van beosztva és 
minden 7-ik nap mint olyan van feltüntetve, melyen semminemű 
munkát sem szabad, végezni. Hogy azonban még a „sabbath" 
szó is használatos volt a 7-ik nap jelölésére, azt most be tudom 
bizonyítani és pedig egy assyr synonymjegyzék igénytelen meg-

Chald. Genesis ρ. 305. 
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jegyzésével, mely az um nu-uh lib-bi-t, „a szív nyugalmának 
napját", vagyis a „szünnap"-ot sa-bat-tuv-val, sabbaththal 
magyarázza." ') 

Delitzsch Frigyes, ki az idézett sorokat 1876-ban irta, 
1902-ben visszatért e thémára abban a népszerű felolvasásban, 
mely a vitának tulajdonképpeni kiinduló pontja. A Német 
Keleti Társaság 2) felkérésére mult év január 13-án nyilvános elő-
adást tartott „Bábel és a Bibliá"-ról a berlini énekakadémia dísz-
termében.3) Az itt elmondottakban tartalmat és formát tekintve 
teljesen hű és consequens maradt önmagához. Meggyőzó'dése, 
okoskodási módja, eló'adási modora semmit se változott a két és 
fél évtized alatt. A felkutatott anyag bővülésével erősen kitágult 
ugyan számára a tárgyalás peripheriája, a centrumot, a lényeget 
azonban érintetlenül hagyta nála az idő. Ugyanazzal a Delitzsch 
Frigyessel van az érdeklődőnek dolga, akivel 1876-ban találkozott. 
De uj az a kör, amelyhez mostani szavait intézte. A Chald. 
Genesishez fűzött correcturák és észrevételek néhány szakember-
nek szóltak. Az 1902. jan. 13-iki felolvasás a laikus nagy közön-
ségnek volt szánva. Oly hallgatóságnak, mely Berlin lakosságá-
nak külömböző rétegeiből verődött össze és melyet az a közös 
vonás jellemzett, hogy tagjai most először értesültek a tárgyalt 
problémákról. Szokatlan fényt kölcsönzött az előadásnak a császár 
megjelenése. Mint a Keleti Társaság védője elvegyült a Társa-
ságot támogatni kész alattvalók közé. Ez természetesen nagy 
kitüntetés volt Delitzsch számára. Utólag nyilvánvaló, hogy sok 
keserűségnek forrása is. 

„Miért e sok fáradozás a távoli, barátságtalan, veszély telj es 
tartományban ? Miért az ezeréves törmelékeknek ezen költséges 
feltúrása le egészen a talajvízig, a hol pedig sem aranyat, sem 
ezüstöt nem lehet találni ? . . . És honnan másrészt az a folyton 
növekvő áldozatkész érdeklődés, amely az Óceán innenső és túlsó 
részéről az assyr-babyloniai ásatásoknak osztályrészül jut? 
Mindkét kérdésre egy felelet jelöli meg ha nem is kimerítően, de 
legalább megközelítőleg az okot és czélt: a biblia." Ezekkel a 
szavakkal nyitja meg Delitzsch a maga emlékezetes felolva-
sását. Ezek a szavak tartalmazzák egyúttal thémáját is az elő-

') Chald. Genesis ρ. 300. 
2) S imon L. berlini magánember , még 1886-ban sa j á t pénzéből egy 

expeditiót szerelt fel, mely a berlini királyi tudományos Akadémia védnök-
sége alatt Déli-Mesopotámiában ásatásokat végzett. Ez a legelső német expe-
ditió, mely a két fo lyamvidéken megfordult . Az eredmény jelentéktelen volt, 
de a vállalkozás indításul szolgált arra, hogy 1898-ban a Német Keleti Társa-
ság megalakul jon, melynek czélja főleg Babyloniának fe lku ta tása . A társaság 
expeditiója 1899. tavaszán kezdte meg az ása tás t Babylon v á r o s területén. A 
vezetés Koldewey kezében van. A munkála tok most is folynak. 

3) Babel und Bibel, ein Vortrag von Friedrich Delitzsch. Mit 50 Ab-
bildungen. Leipzig, Hinrichs 'sche Buchhandlung 1902. 

6* 
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adásnak. Delitzsch arról akarja felvilágosítani a keleti kutatások-
ban járatlan hallgatókat, hogy az írás megértéséhez mily első-
rangú segédeszköz kínálkozik az aasyr-babyloníai emlékekben. A 
bizonyítás két oldalról történik. Eló'ször azok az adatok kerülnek 
szóba, amelyek mint mesopotámiai parallelái egyes ó-test.-i helyek-
nek, utóbbiakat megvilágítják és helyes értelmezésó'ket vagy 
lehetó'vé teszik vagy legalább eló'mozdítják. Ez elsó' rész x) tehát 
a két nép hagyományának külső' érintkezéséről kíván beszá-
molni. Az ó-test.-í geographia sok homályos pontja közül az 
assyr-babyloniai emlékek útmutatása mellett nem egy váratlanul 
megoldódik. Megtudjuk, hol keresenlő az Ezekhielből (1 3) isme-
retes Kebar folyó, az Ábrahámmondában szereplő Ur-Kasdim 
(Gn. 113 1 ,157) , a Pharao Nekho vereségéről híres Karkhemis 
(Jer. 46 2). Ó-test.-i történeti alakok, kikről alig őrzött meg többet 
az emlékezet puszta nevöknél, most „színt és életet öltenek ma 
gokra." Sargon(Jes. 20) palotája, Sanherib (II. Kir. 18.19), Merodach 
Baladan (II. Kir. 20), Amraphel ( = Hammurabi Gn. 14) reliefképe és 
az a számos felirat, mely az ő viselt dolgaikról referál, ma mindenki 
számára hozzáférhető, aki irántok érdekkel viseltetik. I, Meglepő 
életteljesen vannak assyr domborműveken egyes néptypusok meg-
örökítve, arab lovasok, elamita főnökök és babyloniai keres-
kedők, azután fogságba vándorló izráeliek és judeaiak, azzal a 
sajátos arczkífejezéssel, ruházattal, szakái- és hajviselettel, amely 
őket jellemzően másoktól megkülömböztette. Ugyancsak a dom-
borművek felette becses felvilágosítással szolgálnak az ÓT számos 
prófétai szakaszához. Jesajás leírja, mint közeledik az assyr 
katonaság (526 29), — a ninivei reliefek képekben mutatják be 
ugyanazt, amiről a próféta beszél. Deuterojesajás azokra a Bábel-
ben divatos körmenetekre czéloz Jes. 461-ben, amelyeknél az 
Istenszobrokat sétálni viszik a város utczáin és téréin. Ez a 
jelenet az emlékeken is megtalálható. Érdekes bepillantást enged-
nek e kőbe vésett képek a királyok magánéletébe is. Hogy miként 
vadászott, lakomázott, szórakozott egy-egy ninivei despota, arról 
egyedül e reliefek révén értesül az utókor. Nem kicsinyelhető az 
a haszon sem, amelyet az ÓT tanulmányozója az ékiratok nyel-
vének ismeretéből merít. A babyloniai nyelv közel rokona a 
héber nyelvnek és utóbbinak sok kifejezése csupán az előbbinek 
felvilágosítása mellett válik érthetővé és átlátszóvá. A ároni 
áldás (Num. 6.) szavait: Jahve emelje fel az ő orczáját te hozzád 
— csak az magyarázhatja sikerrel, aki tudja, hogy mit jelent e 
szokatlan kifejezés a babyloniai nyelvhasználatban. Már az eddi-
giek is elegendők annak belátására, hogy az assyr-babyloniai em-
lékek ugyancsak sok tanúságot rejtenek magokban az ÓT kuta-
tója számára. De az elmondottak alárendelt jelentőségűek az 

') p. 5 - 2 5 . 



A Bábel-Bibelvita. 8 5 

elmondandókkal szemben. A két nép hagyománya nemcsak kül-
sőleg érintkezik egymással, hanem belsőleg is. Mert Izráel szel-
lemi világa nagy mértékben függ a babyloniaitól. Ezt bizonyít-
gatja Delitzsch a felolvasás második részében.1) Világos és min-
denki előtt könnyen indokolt e függési viszony a culturális téren. 
Babylonia már Kr. e. 2250 táján magas fejlettségű jogállam volt 
„oly műveltséggel, mely bátran hasonlítható a miénkhez." így 
mutatja Hammurabinak, a babyloniai uralom megalapítójának, 
törvénycodexe. Az itt foglalt intézkedésekből kitűnik, hogy már 
abban az időben a kereskedelem és ipar, állattenyésztés és föld-
művelés teljesen ki volt fejlesztve, az ország védelme az álta-
lános katonakötelezettséggel szervezve, a jogszolgáltatás és tör-
vénykezés mondhatni a legapróbb részletekig kiépítve és ren-
dezve. Ugyané korból származó levelek igazolják, hogy a közle-
kedés és az azzal kapcsolatos postaszolgálat már a mi időszá-
mításunk előtti 3-ik évezred fordulóján Babylonia határain túl is 
semmi kívánnivalót se hagyott hátra. A tudomány főleg a geo-
metria, mathematika és astronomia művelése pedig oly fokot 
ért el, „mely még a mi modern tudósainkat is lépten-nyomon 
álmélkodó bámulatba ejti." Ε cultura nem maradt a Tigris és 
Eufrát közére szorítva. A politikai expansioval karöltve, ezt több 
helyütt megelőzve a babyloniai szellem hatalmába kerítette a 
közeli és távoli, kisebb és nagyobb országokat. Bábel „Előázsiá-
nak agya" lőn. Mindennél eklatánsabb bizonyíték erre a tell-el-
amarnai lelet. Az itt talált levelekből kétségtelenné vált, hogy 
már a Kr. előtti 2000—1500-ig terjedő időközben a Középtenger 
mentén fekvő sok apró tartomány, ezek között első helyen 
Kanaán a babyloniai culturának dominiuma volt. Ε dominium 
később az izráeliekre szállt át örökségül és így csak természetes, 
hogy culturájokban oly feltűnő sok a babyloniai elem. Hogy baby-
loniai származás bélyegét viseli magán az Izráelben divatos 
pénz-, mérték-, és súlyrendszer, az időszámítás, az iparnak 
számos ága, sőt még a törvények külső formája is.2) A hatás 
azonban nem csak a cultura körében észlelhető. Izráel vallás-
erkölcsi világát is átjárta a babyloniai kovász. Az ó-test.-i papság 
és áldozati rendtartás babyloniai mintákra megy vissza. Hasonló-
kép a sabbathnap intézménye is. Az ízráeli hagyomány maga 
sincs tisztában a sabbath eredetével (v. ö. Ex 20 n és Dt 515), 
a babyloniai naptár szerint pedig a hónap minden 7., 14., 21. és 
28. napja sabattu, olyan nap, „melyen senki semminemű munkát 
nem végezhet, a király ruháját nem változtathatja, kocsira nem 
szállhat, nem áldozhat, törvényt nem ülhet, sült vagy főtt húst 
nem ehetik és még az orvos se kezelheti betegeit." Tekintve, 

>) p. 25—50. 
2) p. 2 5 - 2 8 . 
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hogy a 7-ik napnak ily elkülönítése az Istenek kiengesztelésére 
igazán csak babyloniai álláspontról érthetó', „kétség is aligha 
férhet hozzá, hogy mi a sabbath illetve vasárnapi nyugalomban 
rejlő' bőséges áldást végeredményben a Tigris és Eufrát vidéki 
amaz ősrégi culturnépnek köszönhetjük." — A bibliai elbeszé-
lések egész sorozata szintén a távol keletről vándorolt be 
Izráelbe. Babyloniából került az ó-test-i irodalomba az Istenek 
haragjáról és egy ember csodás megmeneküléséről szóló vizözön-
történet (Gn 6—9). Onnan jőve nyert polgárjogot az izráeli hagyo-
mányban a vízözön előtti 10 babyloniai királynak listája (Gn 5). 
Az a teremtéstörténet, amely most az írás élén olvasható, ugyan-
csak a kétfolyam tájáról származik, de csupán töredéke a Bel-
Marduk és Tihfimat harczát tárgyaló mythosnak. „A papi tudós, 
ki Gn 1-et egybeállította, szorgosan ügyelt arra, hogy minden 
mythikus vonást töröljön az eredeti elbeszélésből." Az ó.-test.-i 
költők és próféták azonban megőrizték a törölt részeket (Zs. 
74is!i4> 8 9 u Ij. 9 1 3 Jes. 519. Ij. 26 12) Annyira mentek, hogy 
Marduk hőstettét közvetlenül Jahvéra vitték át. Az ÓT-ban csak 
másodkézből kapja az érdeklődő mindé történeteket. „Tisztább 
és eredetibb formában" mutatják be azokat a babyloniai eposok 
és legendák. — Az ethikának azon tételei, melyeket a Dekalogus 
5. 6. és 7. pontja tartalmaz, ép úgy érvényben voltak Babyloniá-
ban, mint Izráelben. Közös vonása a két népnek az az érzékeny-
ség, amelyet mindegyikök a bűnnel szemben tanúsít és közös 
az a meggyőződés is, hogy minden földi baj, betegség és halál, 
csupán a bűnnek büntetése. „Bábelben úgy mint a bibliában a 
bűn fogalma a mindenek felett uralkodó hatalom." Semmi fel-
tűnő sincs tehát abban, hogy a babyloniai gondolkodók is ma-
gyarázatát igyekeztek adni annak, miként jött e világba a bűn 
és vele a halál ? írott legenda alakjában a felelet idáig ugyan 
nem került elő, de egy ősrégi babyloniai hengerről vett amaz 
ismeretes kép azon sejtésnek nyit utat, hogy a probléma meg-
oldása ugyanaz volt, mint Gn 2. 3-ban. — Számos érintkezési 
pont ismerhető fel a két nép vallásos képzeteinek körében. A 
babyloniai alvilág megfelel az ó-test.-i Seolnak és az elhaltaknak 
ottani időzését ha nem is teljesen egyformán, de egymáshoz 
nagyon hasonlóan irják le Izráel költeményei és Bábel mythosai. 
Kétségkívül babyloniai eredetű Izráelben az angyalok, kerubok, 
sarafok képzete, azoké a majd ember-, majd állatalakú lényeké, 
melyeknek rendeltetése, hogy az isteni parancsokat a föld lakói-
nak közvetítsék. Onnan való a daemonoknak és az ördögnek 
alakja is. A Bábeltől nyert útbaigazítások végül — így fejezi be 
előadását Delitzsch — nem gyanított fényt derítenek a legfon-
tosabb bibliai kérdésre, az ó-test.-i Istenképzetre. 2500 évvel 
Kr. születését megelőzőleg történt, hogy a Tigris és Eufrát közére 
vándoroltak azok a kanaanita törzsek, melyekhez Hammurabi 



A Bábel-Bibelvita. 8 7 

is tartozott és melyektől az izráeliek idővel leszármaztak. Ε 
kanaanita törzsek Hammurabi korából 3 táblácskát hagytak reánk, 
amelyek mindegyikén világosan olvasható a Jahvenév. Amiből 
annak elismerése foly szükségszerűen, hogy Jahve nem a Sinai-
nál otthonos, hanem Babyloniában, hol már Izráel keletkezése 
előtt egy évezreddel tiszteletnek tárgya volt és hogy nem is, 
mint az izraeliek hagyománya állítja, az Egyptomból való mene-
küléskor lépett velők összeköttetésbe, hanem a messze keletről 
jutott valami úton-módon a Libanon és Jordán vidékére. Még nagyobb 
horderejű egy másik felfedezés. Az említettkanaanitatörzsekaz Istent 
el-nek hívták, azaz „czél"-nak, mely felé minden szem irányul 
és minden szív vágyakozik. Ez elnevezés, míg egyrészről világosan 
megczáfolja „azt a kedvencz modern felfogást, hogy a Jahve-
vallás és ekként a mi keresztyén hitünk is a fetisismus vagy 
animismus valamelyik fajtájából alakult ki", másrészt közvetlen 
bepillantást nyújt az izráeliek elődeinek vallásos világába. „Mint-
hogy ugyanis e czél természetszerűleg csakis egy lehet", e 
kanaanita törzseknél előforduló nevek, mint „Isten adott", „Isten 
velem", „Istenem segélyével járok" nyilvánvalóan monotheistikus 
színezetűek és az azokat viselők egyistenhitére engednek követ-
keztetni. A bevándorlók ez egyistenhite azonban vajmi hamar 
elveszett a babyloniaiak között századok óta meghonoso-
dott polytheismusban. „Hiába hirdették nyíltan egyes szabad, 
felvilágosodott szellemek, hogy Nergal és Nebo, a hold- és a nap-
istenség és a többi összes Istenek egyek Mardukban, a világosság 
Istenében, — polytheismus, durva polytheismus maradt 3 ezred-
éven át a babyloniai államvallás."1) 

A laikus publikum, amelynek a felolvasás első sorban szánva 
volt, bőkezűen honorálta Delitzsch fáradozását. Meglepő érdeklő-
dés és tetszés fogadta a fejtegetéseket. A napilapok behatóan 
ismertették az előadást és szerte vitték hírét a világba. A császár 
óhajára február 1-én az egészet meg kellett ismételni a királyi 
palotában. A nagyközönség körében a felolvasás elérte azt a 
sikert, amit egyáltalában el lehetett érni.2) Nem így a szak-
emberek között. Már első hallomásra az az érzés fogta el a 
kérdésben járatosakat, hogy Delitzsch sokkal többet állít, mint 
a mennyit bizonyítani tud. Midőn nyomtatásban is megjelent a 
felolvasás, megmozdult az érdeklődők tábora. Hirtelen sokaknak 
akadt mondanivalója. A különböző pártállású ó-test-i tudósok 
és assyriologusok előtt olyannak tűnt fel Delitzsch előadása, mint 
amelyet nem szabadott szó nélkül hagyniok. Egyszerre megteltek 

') p. 2 8 - 5 0 . 
2) Ugyancsak február hónap fo lyamán F rank fu r tban is tartott Delitzsch 

nagyha tású előadást a Bábel-Bibel kérdésről (Christi. Welt 1902. február 20-iki 
s z á m p. 188.) 
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a szaklapok hasábjai a probléma tárgyalásával. Papi conferentiá-
kon állandóan akkörül folyt a vitatkozás, hogy mi igaz Delitzsch 
tételeibó'l és mi nem ? Brosürák láttak napvilágot, melyek már 
czimükben kiáltóan hirdették, hogy születésüket Delitzsch Bábel-
Bibeljének köszönik. A vita szűk mederben indult. A figyelmet 
legközvetlenebbül a felolvasásban foglalt újdonságok, tévedések 
és túlzások kötötték le. Ezeknek estek neki Delitzsch elsó' ellen-
felei. Az állítások sokaságában mohón igyekeztek különválasztani 
a pelyvát a búzától és ki voltak elégítve ha constatálhatták, 
hogy ez az adat hamis, az valószínű, amaz biztos tudományos 
eredmény.') Vajmi hamar azonban principiális jelszavak kezdtek 
a levegőben röpködni.2) Őskinyilatkoztatás, az élő Isten kijelen-
tése, mondotta az egyik, ·— fokonkénti fejlődés, evolutio mon-
dotta a másik. Az egyes adatok felett kezdett csetepaté mögött 
két világnézet került egymással szembe. Arra a talajra húzódott 
át a háborúság, ahol örök időktől fogva tart az ellenségeskedés 
és a hol legkevésbbé értik meg egymást az emberek. A polémia 
e fordulattal kiszélesült és elaprózódott. A hány perlekedő annyi 
álláspont, felfogás és meggyőződés jutott szóhoz. És keresztül-
kasul folyt a vitatkozás: orthodoxok és liberálisok és közvetítők 
egymás ellen és valamennyien Delitzsch ellen. 

Aki mindezt felidézte, nem volt szemtanúja az általános 
kavarodásnak. Két hónappal a felolvasás után Delitzsch meg-
látogatta Babyloniát, mely útja ép egy főiesztendőt vett igénybe.3) 
Mire visszatért, mindenütt ellenségtől látta magát körülvéve. A 
bűnök lajstroma, mit szenvedélyes ellenfelei hat hónap alatt 
róla összeállítottak, erősen megnövekedett és azok között fölös 
számmal szerepeltek olyanok is, amelyek tudományos reputátióját 
érintették és veszélyeztették. Nem csak tévedéseiről beszéltek 
állandóan támadói, de tudatlanságáról, felületességéről, könyelmű-
ségéről, elfogultságáról és rosszakaratáról is. Delitzsch a maga 
védelmét felolvasásához csatlakozó néhány „Megjegyzésében4) 

4) König, Bibel und Babel (az 1. kiadás 1902. április 23-ikáról v a n 
datálva); Jensen, Babel und Bibel (Christi. Welt 1902. m á j . 22-iki szám ρ. 
487—494.); Hőmmel, Die al tor iental ischen Denkmäler und das Alte Tes t amen t 
(az e isenachi conferentia előtt 1902. m á j u s 27-én tartott e lőadás) ; Bar th , 
Babel und israelit isches Rel igionswesen. Vor t r ag ; Baentsch, Babel und Bibel 
(Protestant ische Monatshefte 1902. aug. Ιδ-iki szám.) 

*) Kittel, Die babylonischen Ausgrabungen und die biblische Ur-
geschichte ; Knieschke, Bibel und Babel . El und B e i ; Jeremias , Im Kampfe 
um Babel und Bibel ; Oettli, Der Kampf u m Bibel und Babel. 

3) Ez idő alatt csak egy rövid nyi la tkozat ta l reflectált a fe lo lvasásáról 
tett megjegyzésekre. Hogy Jensen bírá la tá t parírozza, a Hinrichsczéghez 
levelet intézett, mely a Theologische Li teraturzei tung 19)2. aug. 2-iki számá-
ban jelent meg. Jensen egy passusá t e levélnek a Christi. Welt-ben publicál ta . 
(1903. j a n u á r 1-iki szám.) Delitzsch babyloniai u tazásáró l 1. je len füzetnek 
könyvismertetésrovatát . 

4) Ε megjegyzéseket (Anmerkungen zu dem Vortrag Babel und Bibel 
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tette közzé. Majd arra a fórumra appellált, amely előtt inkriminált 
kijelentései elhangzottak és amely azokat egy év előtt oly lelke-
sen fogadta. 1903. január 12-én megtartotta második Bábel-Bibel 
felolvasását.') 

Ez az előadás már tenorjával egészen elüt az elsőtől. 
Nyugodt fejtegetés helyett ingerült és éleshangú polemizálás vár 
a hallgatóra. Ki itt megszólal, nem tanítani, hanem leczkéztetni 
akar. Rendreutasítani theologusokat és orientálistákat, kik elég 
vakmerőek, hogy a Babyloniától kapott aranyat az őskinyilat-
koztatás vagy az Izráelnek adott különös isteni kijelentés varázs-
igéjével sárrá szeretnék változtatni és kik elég együgyűek, hogy 
„az örömet azon gazdag nyereség felett, mit Bábel mint a 
biblia interpretátora és illustrátora nyújt folytonosan, dogmatikai 
kérdésekre való egyoldalú tekintetből meghagyják keseríteni oly 
annyira, hogy a hasznot is teljesen ignorálják." Pedig az assyrio-
logia joggal követelheti a legnagyobb hálát mindazoktól, akik az 
írással foglalkoznak. Hisz fel se sorolható az a sok mindenféle 
ó-test-i probléma, amely egyedül Babylonia útmutatása mellett 
nyer megoldást. Siet is Delitzsch ez állítást számos a földrajz, 
történet, nyelv és irodalom köréből vett ujabb példával igazolni.2) 
Kérdéses, hogy hol feküdt Kutha, melynek lakói a deportált 
izráeliek helyére települtek és hogy ki volt Nergál, a kuthaiak 
tiszteletének tárgya? (II. Kir. 17 30.) Ott van Babylontól 7 óra 
járásnyira a Teli Ibrahimhalom, alatta eltemetve Kutha városa; 
ott van egy ékiratos feljegyzés, mely Nergálról, mint a kuthaiak 
Istenéről emlékezik meg. Most tudjuk már, hogy hol volt az 
éjszaki törzsek fogságának színhelye s pontosan megjelölhetjük, 
hol keresendő Chalach, hol Gozán és Média városai. (II. Kir. 
17 6 18,,.). — Az egyptomi Thebának Nahum 38-ban említett 
elfoglalásával és kifosztásával szemben tanácstalanul állott idáig 
az ó-test-i kutatás. Egy Assurbanipáitól származó felirat eloszlatta 
a homályt: ő volt az, aki Urdamanét üldözve Thebát elfoglalta, 
aranyát ezüstjét, drágaköveit és lakosait Ninivébe szállította. 
— Meglepő sok haszon háramlik az ékiratos emlékekből az ó-
test-i nyelvnek megértésére. Hogy minő állatra gondoltak az 
izráeli irók a meg nem szelídíthető, igába nem fogható, hatalmas 
szarvú re'emnél (Zs. 22 22 29 6 Deut. 33 14. Jes 34 7 Ij. 39 9.). arról 
édes keveset tudtak ezideig az exegeták beszélni. Az arab nyelv-
használatból vont következtetéssel meggondolatlanúl az antilope 
leucory'x-szal azonosították, oly badarságot vive bele ezzel az ó-

1903.) csak Hőmmel fent i brosürá jából és a Theologische R u n d s c h a u közle-
ményébő l (1903. októberi füzet) ismerem. 

') Zweiter Vort rag über Babel und Bibel von Friedrich Delitzsch. Mit 
20 Abbildungen, Stuttgart , Deutsche Verlagsansta l t 1903. 40 1. (megjelenés 
n a p j a : 1903. február 19.) 

2) ρ. 4 - 1 9 . 
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test-i szövegekbe, melyen nem lehet eléggé sajnálkozni. A Német 
Keleti Társaság érdeme, hogy kiásta a babyloni Istarkaput 
és rajta egész tömegét hozta napfényre az emmaillirozott re'em-
képeknek. Ekkor kitűnt, hogy nem az ártatlan antilop, hanem a 
bos urus, a bölény volt az az állat, amelyről oly félelemmel 
beszélnek az Ó T. költői és prófétái. Ugyancsak a Német Keleti 
Társaságé a dicsőség, hogy a babyloniai oroszlánnak és a babyloniai 
sárkánynak képét is eredeti ábrázolásban megtalálta. — Nagy kö-
szönettel tartozik az ó-test-i tudomány az assyriologiának a szöveg-
kritika mezején is. Ha az ó-test-i szakember egy άπαξ λεγομενον-t 
nem ért a szövegben, rögtön hajlandó emendálni és conjiciálni. Nem 
igy a babyloniai feliratokban járatos tudós. Utóbbi lépten-nyomon 
aránytalanul nehezebb problémákkal kénytelen megbirkózni, 
mint az ó-test-i szövegkritikus, ezért eljárásában óvatosabb és 
könnyen „belátja, mily végzetes tévedése a modern exegesisnek, 
midőn egyesek ily ritka szavakon és kényes helyeken elhamar-
kodva fúrnak és faragcsálnak." Az assyriologia helyreállítja az 
ó-test-i szöveg iránt a bizalmat, amely jó idő óta alaposan meg-
rendült. — Az Ó T-nak számos elbeszélése is csak Babylonia 
révén jut kellő megvilágításba. Öröklött terheltségként nehezedik 
reánk gyermekkorunk óta az állattá vált Nebukadnezár meséje 
(Dán 4 26-34 .) Pedig ez elbeszélést az ifjúság egy nevelőjének se 
lett volna szabad tanítania annélkül, hogy ne utaljon rá, hogy 
a mesének tisztább és eredetibb alakja régóta ismeretes egy 
Abydenus által közvetített chaldeai mondából. Ki a két tudósí-
tást egybeveti, világosan láthatja, hogy az izraeli elbeszélő a 
babyloniai mondát a maga czéljaira szabadon átalakította. Amit 
az eredetiben Nebukadnezár az ellenségnek kíván, azt a Dániel-
könyv szerzője magára Nebukadnezárra alkalmazta. De „mikor 
fogjuk végre megtanulni, — kiált fel Delitzsch pathetikusan — 
hogy az ÓT-ban is a formát különválaszszuk a tartalomtól?" 
Jónás könyvecskéje nagy vallási igazságokat tartalmaz, de a 
forma, amelybe az igazságok öltöztetve vannak, egyszerűen 
nevetséges. — Megszívlelendő végül az a feltűnő egyezés is, 
amely a babyloniaiak- és izráelieknél a nyelv, a stylus, 
a gondolkozás és felfogás körében észlelhető. Az ÓT-ban a 
hármas szám szent szám (Jer. 22 29 Jes. 6 3), ép ugy mint a 
babyloniai feliratokon. Jézus nyállal gyógyítja a betegeket (Márk 
7 33 8 23 Ján. 9 6) és a babyloniaiak is a nyálnak bűverőt tulaj-
donítottak. Tűz- és füstoszlopban vezette ki Jahve Izraelt Egyp-
tomból, tűz- és füstoszlop kíséri egy feljegyzés szerint Asarhad-
dont is katonai expeditiójában. A beteg Hiskiáról mondott 
jesajási szó : „te meg vagy halva és nem fogsz élni" (Jes. 38 j) 
egész hasonlóan a babyloniai irodalomban is fellelhető. „Mily 
egyforma minden Bábelben és a bibliában ! Itt is ott is az elő-
szeretet, hogy beszédeket és gondolatokat szimbolikus cselekmé-
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nyekkel tegyenek szemléletesekké ; itt mint ott egyazonos világa 
a folytonos csodáknak és jeleknek, az állandó isteni kinyilatkozta-
tásnak, fó'leg álomban, azután ugyanazok a naiv képzetek az 
Istenségről: amint Bábelben az Istenek esznek és isznak és 
utánna lenyugosznak, ugyanúgy sétálgat Jahve is esti fuvallatkor 
a paradicsomban és gyönyörködik Noah áldozatának kellemes 
illatában; viszont amint az Ó T-ban Jahve Mózessel és Áronnal 
és az összes prófétákkal beszélget, hasonlókép beszélnek Bábel-
ben is az Istenek az emberekkel vagy közvetlenül vagy papjaik 
és ihletett prófétáik és prófétanőik által." Ε végső szavakkal 
eljutott Delitzsch ahhoz a thémához, mely őt jelen előadásában 
legfőképpen érdekli. A legveszedelmesebb ágyú, melyet ellenfelei 
az ő várának szegeztek, a kinyilatkoztatás volt: ezt az ágyút 
akarja most elnémítani és ártalmatlanná tenni. Nem is képzel-
hető nagyobb megtévelyedése az emberi szellemnek, kezdi a 
támadást, mint hogy évszázadokon át az egész Ó T-ot vallásos 
kánonnak, kinyilatkoztatott valláskönyvnek tartotta a zsidóság 
és keresztyénség. Egy gyűjteményt, melyben helyet foglal az 
igazságos Isten létét több helyütt kétségbevonó, blasphem gon-
dolatokat hirdető Ijóbkönyv, a profán menyegzői költeményeket 
tartalmazó Énekek Éneke, az érzéki szerelemről daloló 45. Zsoltár. 
Csak természetes, hogy a tudományosan képzett theologusok a 
verbális inspirátiót végleg feladták. De valljuk meg őszintén, a 
lelkiismeretben megnyilatkozó kijelentésen kívül mi emberek 
más személyes isteni kinyilatkoztatást nem is érdemeltünk. Mert a 
frivolitás jegyét hordja magán minden a szent dolgokkal szemben 
tanúsított eljárásunk. A Dekalogust, „a szent Istennek ezen leg-
sajátosabb kijelentését" könnyelműen meghamisítjuk. Luther a 2-ik 
parancsolatot eltüntette és az utolsót jogtalanul két részre szakí-
totta. A kath. egyház képeket farag és tisztel, bár a Dekalogust a 
maga számára kötelezőnek ismeri el. A hagyomány nyomán indulva 
a legsúlyosabb frivolitás vádja éri Mózest, ki az isteni ujjaktól 
teleírt első táblákat széjjeltörte és midőn Isten a törvényeket 
másodszor is feljegyezte, „Mózes nem tartotta érdemesnek, hogy 
azokat saját népével és az emberiséggel szószerint közölje." (1. a 
sabbathtörvény indokolását Ex 20 u és Deut. 514.) Ugyanez a frivo-
litás mutatkozik másutt is. Hogy a Sinai félsziget hegylánczának 
melyik csúcsáról szólott Isten az izráeliekhez, rég elfelejtették 
elődeink. Semmit se hallunk a törvénytáblák külsejéről és a 
szövetségláda észrevétlenül tűnik el szemeink elől. De elhibázott 
dolog volna az ó-test-i traditió alapján Mózes felett pálczát törni. 
Hisz a Pentateuch-kritika kétségtelenül bebizonyította, hogy az 
u. n. mózesi törvények, köztük a Dekalogus is, nem Mózestól 
származnak. Ősrégi szokások és későbbi, a letelepedés után ki-
fejlődött intézmények vannak a Thóra lapjain nagy összevissza-
ságban codificálva, melyeket az utókor summárisan Mózesre és 
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Mózes révén Jahvéra vitt vissza ép ugy, mint a babyloniai 
Hammurabi a maga törvénykönyvét Samas Istentől kapott ki-
nyilatkoztatásnak tünteti fel. Minden józan ember könnyen 
beláthatja, hogy az a szent Isten, a ki a lö tiqtöl (ne ölj)-t 
elrendelte, nem szentesíthette egyúttal a vérboszút, hogy 
az egyptomiaknál és beduin araboknál is divatozó körül-
metélkedés nem lehet az Istennel kötött külön szövetség jele 
és hogy mindenkép sajátságos volna, ha Isten szúrós ökrök-
ről (Ex 2128- 35)1 tiszta és tisztátalan ételekről, bőrbetegségekről, 
papi ruházatról és a füstölő szerek elkészítési módjáról tett 
volna kinyilatkoztatásokat, az az Isten, aki csakis „a szétzúzott 
szíveket" kedveli.1) — Az előadás harmadik, utolsó része2) az 
első felolvasás nyomán keletkezett debatte egy és más részleté-
nek megvilágításával és rectificátiójával foglalkozik. Az ellenfelek 
az ott elmondottak czáfolatára sok mindent összehordottak, de 
erőlködésük, gúnyolódásuk és csúfolódásuk meddő és hiábavaló. 
Teljesen bizonyos, hogy az ó-test-i sabbath institutiója a baby-
loniai sabattuban gyökeredzik. Ellenben indokolatlan a szemre-
hányás, hogy ő, Delitzsch, a tíz parancsolatot egyenesen Babylo-
niából kölcsönzöttnek tekinti. Soha nem állított többet, mint 
hogy a Dekalogusban foglalt parancsok és tilalmak (kivéve a 
másodikat) általános emberi jellemöknek megfelelőleg a babyloni-
aknál is fellelhetők. A mi a monostheismus kérdését illeti, fel-
tűnő, hogy ép „azok a magokat positivoknak tartó theologusok, 
akik minden isteni kinyilatkoztatást mint történetileg lassan 
kifejlődöttet tekintenek," a babyloniai monotheismusról felhozott 
adatokat nem üdvözlik örömmel. Különben jó lesz óvakodni 
minden irányban a túlzásoktól. Senkinek se lehet szándéka a 
babyloniai polytheismust szépítgetni, de az Ó T. anthropomor-
phismusai előtt se szabad szemet húnynunk. A próféták is úgy 
beszélnek Istenről, mint egy öreg emberről, hófehér ruhával, 
gyapjufehér hajfürtökkel (Dan. 7.9.) vagy mint egy harczosról, 
ki lovakkal, kocsikkal, íjjal és nyíllal, „oldalán szarvakkal" köze-
ledik az ítélet megtartására (Hab. 3.). Ε tekintetben az Ó T. 
világa nem különbözik az assyr-babyloniaik világától. Izráel 
ethikai színvonala ép nem áll a babyloniaiaké felett. Utóbbiak 
kegyetlenek voltak a hadviselésben? Vájjon Izráel nem volt-e 
az ? Jog és igazság, felebaráti szeretet dolgában pedig a babylo-
niaiak bátran felvehetik Izráellel a versenyt. A nő helyzete arány-
talanul előnyösebb volt Bábelben, mint Izráelben és bármennyire 
buzgólkodtak is némelyek, hogy a babyloniaiakra az obscön képek 
kedvelését rábizonyítsák, ez nékik semmiképen sem sikerült. 
Végül az élő Isten valódi kinyilatkoztatásának helyes megítélésére 

η ρ. 1 9 - 2 7 . 
2) ρ. 2 7 - 4 0 . 
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jó lesz a következőket figyelembe venni : az Ó T. előadása szerint 
Jahve az igaz isten, de egyes egyedül Izráel Istene, míg a többi 
népek pogányok, kiket — így mondja Deut. 4.19 . — Jahve maga 
szolgáltatott ki az istentelenségnek és bálványimádásnak. Nem 
felháborítő-e miszámunkra, ha ugyancsak a Deut.-ban (7.2·ΐ6·) 
azt olvassuk, hogy ugyancsak Jahve a pogány népeket ép 
istentelenségük miatt engedi kiirtatni ? Ez a nemzeti par-
ticularisticus monotheismus nem lehet a szent és igazságos Isten 
kinyilatkoztatása „és mi mégis ifjuságunk óta Izráel egyedüli 
polgárjogának e dogmájától annyira hypnotizálva vagyunk, hogy 
az ó-világnak történetét egészen hamis szempontból nézzük és 
teljesen megfeledkezünk arról a hatalmas történeti átalakulásról, 
amely a Keresztelő János és Jézus prédicatiójával kezdődő Űj-
testámentomi időben végbement." Az Ó T-nak számos részlete, 
ha nem is tekintjük azt istenileg kijelen tettnek, minden időkre 
értékes és vallástörténetileg becses fog maradni. „De ne kapasz-
kodjunk elvakultan ósdi, a tudomány álláspontjáról rég túlhala-
dott dogmákhoz, esetleg azon aggálytól gyötörve, hogy ez által 
a mi istenhitünk és igazi vallásosságuk kárt találna szenvedni." 

Hornyánszky Aladár. 



Jakab levele zsidó vagy keresztyén irat? 

Spitta Frigyes strassburgi tanár 1896-ban Jakab levelére 
vonatkozólag azt a hypothesist állította fel, hogy az nem keresz-
tyén, hanem zsidó irat.1) Azóta kiderült, hogy Spittától egészen 
függetlenül Massebieau is ugyanezen eredményre jutott.2) Nem 
szólnánk hozzá a kérdéshez most, a liypothesis felállításának 
hetedik esztendejében, a mikor a mellett, de még sokkalta 
nagyobb számban az ellen a szakemberek már jobbára állást 
foglaltak, ha a Magyar Zsidó-Szemle 1903. évf. 2-ik számában 
Dr. Löwy Mór „A törvény kérdéséhez" czimű czikkében erre 
indítást nem adna. Spitta említett munkájáról referálva, ha nem 
fogadja is el megdönthetlen igazságnak a hypothesist, s ha vallja 
i3, hogy ahoz még sok szó fér, és ha csak annyira megy is, hogy 
„lehet néminemű alapja", de egész munkáján megtetszik a haj-
landóság e hypothesis elfogadására, s mert ujabb bizonyítékokkal 
is támogatja Spitta feltevését, kitetszik a készsége is, hogy annak 
támogatására siessen. A Spitta-féle hypothesis tehát nálunk is 
megindította a vélemények nyilvánítását s ha az első erre vonat-
kozó nyilatkozat hajlandó az elfogadásra, úgy érzem, hogy ellenző 
okaimat kifejteni itt az idő és az alkalom. 

Előbb azonban Dr. Löwy úrnak egy tévedését kell kiigazí-
tanom. Szerinte Spitta „Jakab apostol levelét" teszi vizsgálata 
tárgyává. Ha gondosan elolvasta volna Spitta munkáját, ezt nem 
mondotta volna. Mert sem Spitta, sem az ujabb időben már talán 
senki sem mondja azt, hogy Jakab levele valamelyik apostoltól 
származott, hanem vagy apokryphusnak tekintik azt, mint pl. 
az egyik oldalon Spitta, a másikon pl. Jülicher, vagy pedig az 
Úr testvérének, a jerusálemi gyülekezet nagy tekintélyű fejének, 
az „igazságos" Jakabnak tulajdonítják. 

Dr. Löwy Mór, amint czikkének a czíme is mutatja, külö-
nösen azok iránt a részletek iránt érdeklődik, a melyek a „tör-
vény" kérdésére vonatkoznak. Csaknem szó szerint közli Spittá-
nak Jak. 1,25. v. ö. 2,12 továbbá 2 , 5 _ u - r e adott magyarázatát. 

') Der Brief des Jakobus. Sonderdruck aus dem 2. Bande des Werkes 
,Zur Geschichte und Lit teratur des Urchr i s t en thums ." 1896. (239. oldal.) 

2) L'épitre de Jacques est eile l ' oeuvre d 'un Chrét ien ? 1896. (36 oldal). 
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Teljesen érthető, hogy első sorban a „törvény" dolga érdekli a 
„Magyar-Zsidó Szemle" olvasó közönségét, de Spittának erre 
vonatkozó nézetei és adatgyűjteménye magában még nem ele-
gendő arra, hogy a Jakab levele eredetét ez alapon eldönteni 
csak meg is kisértsük. Igaz, hogy dr. Löwy Mór nem akart 
egyebet, mint hogy olvasóit erről a zsidóságra kétségtelenül 
érdekes esetről tájékoztassa, de magának a kérdés tisztázásának 
és így a tudomány érdekeinek akkor tett volna kiváló és hálára 
kötelező szolgálatot, ha a Talmúdban való jártassága alapján 
Spitta könyvét a maga egészében veszi bírálat alá s azt a fő-
kérdést igyekszik megvilágítani, hogy azokon az alapokon, a 
melyekre Spitta hypothesise támaszkodik, csakugyan lehet-e dön-
teni egy oly rendkívül fontos kérdésben, hogy egy századok 
hosszú során át keresztyénnek tartott irodalmi termék csak-
ugyan keresztyén-e, avagy zsidó eredetű? Meg vagyok arról 
győződve, hogy egy zsidó szakember e kérdésben alapos véle-
ményt tudna mondani, és sok érdekes adattal szolgálhatna a 
vitatott kérdés megvilágításához s esetleg végleges tisztázásához. 

Én megvallom, hogy sem Spitta sem Löwy adataiban és 
érvelésében nem látok oly kényszerítő okot vagy adatot, amely-
nek alapján a Spitta-féle hypothesist bebizonyítottnak s így el-
fogadásra érdemesnek tekinthetném. 

Spitta szerint a Jakab levelének az újtestamentumban meg-
nevezett három Jakab egyike sem volt a szerzője. Hogy mégis 
belekerült a kánonba, annak oka csak az, hogy a Jakab levele 
czímen ismeretes vallás-erkölcsi értekezést annak valamely 
barátja később, a kánon alakulásának korában a Krisztus 
nevének 1,, és 2, j be való betoldásával keresztyén színezettel 
látta el. A kánonba való bevételt megkönnyítette az, hogy az 
irat sokszor meglepő rokonságot mutat Jézusnak a synoptikus 
evangéliumokban található mondásaival. De Jakab levelének 
tekintélye a kánonban a többi iratéval, kivéve még 2—3 iratot, 
soha sem volt azonos. Ε levelet századokon át a kétes iratok 
között találjuk. Nem is csoda, mert, amint azt Luther helyes 
kritikai érzékkel, bár inkább dogmatikus okokból, mondotta, ez 
az irat nem méltó a kánonba való felvételre. Spitta szerint 
ugyanis csakis a két említett helyen találunk benne keresztyén 
vonatkozású szavakat, de különben az egész mű elejétől végig 
zsidó gondolkodást árul el. Spitta tehát elsőbb is kimutatni 
törekszik azt, hogy az l M -ben és 2, jben a Krisztus neve csak-
ugyan beszúrás, a melynek kihagyásával az egész szöveg sokkal 
jobban érthető. 

A mi elsőbb is 1, x-et illeti, Spitta szerint a <3'ot7og θεού 
nemcsak az ótestamentumban közönséges kifejezés, hanem 
gyakori az újtestamentumban is, de a öούλος θεού /.αϊ Ί. Χρ. 
sehol sem fordul elő. Az Apok. 22.3 az egyetlen hely, ahol a 
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δοΐλος mellett az Atya és Fiú egyaránt megállhatna, de itt is 
csak ez áll: οι δοϋλοι αυτοϋ. Ezért is tehát az 1, j e szavai v.ctL 
λυρίου 'Ιησού Χριστοί, a szövegbe eredetileg nem tartozhatott s 
így törlendő. 

Hasonlókép későbbi czélzatos betoldásnak tartja a 2, t e szavait 
is : τμών Ίησον Χρίστου. Itt is az ó-testamentum terminológiáját 
veszi alapul. A ν.υρίος της δόξης ott igen gyakori, de az újszövetség 
irataiban az I. Kor. 2,8 versét kivéve sehol se fordul elő. Más-
részt meg ha ezeket a kifogásolt szavakat megtartjuk, akkor 
Spitta szerint 1, 27-ről a 2, r r e az átmenet rendkívül nehézkes, 
mert ott szó sem lehet másról, mint csak az Istenről. De a fő 
érve Spittának I. Pét 1,1 7_2 ι · Szerinte ugyanis Péter első levele 
a Jakab levelének alapján keletkezett. Csakhogy a mikor 
az I. Péter szerzője a Jakab-féle iratot használta, akkor még a 
2, j-ben nem voltak benne a ημών Ι. Χρ. szavak. Mert ha benne 
lettek volna, akkor I. Péter szerzője nem azt mondta volna, 
hogy a dicsőség ura a maga dicsőségét közölte, vagy meg-
osztotta Jézussal, hanem azt, a mit Jakab mai szövege mond, 
hogy Jézus volt a dicsőség ura. Végül szintén a beszúrás 
mellett szól Spitta szerint az, hogy az értelmet ez a három szó 
rendkívül megnehezíti. 

Ilyen módon most már, ha a Jakab leveléből ezen a két 
helyen a Jézus nevét kitöröljük, szinte egészen természetesnek 
látszik, vagy legalább is nagyon meg van könnyítve annak az 
állításnak elfogadása, hogy ez az egész irat eredetileg nem ker., 
hanem zsidó eredetű. Azokat a helyeket, a melyeket még az irat 
keresztyén jellemének igazolására fel szoktak hozni (1,21-25-27· 

7· 12· 9. 4, í 2 . 5, 7. 9.14.), zsidó iratokból vett hasonló hangzású 
mondások segítségével igyekszik zsidó vonatkozásúaknak fel-
tűntetni. 

S Spitta módszerének ép ez a sajátossága. Halomszámra hozza 
a zsidó iratokból az idézeteket annak a bizonyítására, hogy 
Jakab levele minden egyes mondatának megvan ott a párhuzamosa. 
Nem volnánk igazságosak, ha elzárkóznánk a teljes elismerés 
megadásától, a melylyel az újtestamentumi tudomány Spittának 
tartozik azért a roppant fáradságot, lankadatlan szorgalmat, éles 
kritikai elmét feltételező hatalmas munkáért, a melyet itt kifej-
tett. Az ótestamentum összes kanonikus és apokryphus iratait, 
a Talmúd egész rengetegét átkutatta, feldolgozta s bemutatta e 
könyvben a felállított hypothesis támogatására. De a milyen nagy 
az érdeme Spittának az anyaggyűjtés terén, oly nagy a tévedése 
is, a melyet e bizonyítékok alapján felállított hypothesisével el-
követett. Mert abból, hogy a Jakab levele kijelentéseinek pár-
huzamosát szétszórva a zsidó irodalmi termékek roppant töme-
gében feltalálhatjuk, semmikép sem lehet azt következtetni, hogy 
ez az irat eredetileg zsidó irat volt. Hiszen ilyen módon ki 
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lehetne mutatni azt is, hogy indus vagy perzsa iratok egyes 
mondásaiból készült s eredetileg indus vagy perzsa irat volt. 

Sajátságos jelenséget észlelhetünk most a theologiai tudo-
mányok egész mezején, de különösen az exegetikai theologia 
körében. Több mint félszázada annak, hogy a hypothesis-gyártás 
leleményességnél egyebet alig kivánó munkája mind hatalmasabb 
arányokat ölt. Bár ez irányzat mindig komoly kutatás mezébe 
szeret öltözködni s a komolyság és meghódolást követó' tekintély 
igényével lép fel, mégis könnyen felismerhető' az eredendő' bűne : 
túlságosan felszabadítja az egyéni önkényt, a szabad tetszést és 
a merész csapongást. De nem ebben van az irányzatnak a fő baja. 
Elvégre minden túlzásban van igazság is, minden félszegségben 
rejtőzködhetik tiszteletre méltó komolyság is. A nagy igazságok 
csak sok apró tévedés átszűrődése után maradnak vissza. Ezért 
a tudományos kutatás terén minden próbálkozás jogosult, mert 
azoknak olyan a természetük és a jelentőségűk, mint a bányászat-
nál a próbafúrásoknak. A kik a tudományos igazság megismeré-
sének és kikutatásának nehéz munkájában fáradoznak, azoknak 
sokszor hosszú évek küzködése csak próbafúrásnak bizonyul. 
De ezekre is szükség van. Ha másért nem, azért, mert meg-
mutatják az irányt, merre nem érdemes menni, merre nem 
találunk kívánt eredményre. A baj ott kezdődik, ha egy-egy 
hypothesist megdönthetlen igazságnak akarunk tekinteni és a 
közvéleményre ráerőszakolni. Ebbe a hibába esett Spitta is ezzel 
az ő hypothesisével. 

A mi elsőbb is az 1, j. és 2,x . fönt megjelölt szavainak tör-
lését illeti, azokat igazoltaknak semmikép se tarthatjuk. Hogy 
azok nélkül a szöveg sokkal simább és érthetőbb volna, az nem 
dönt a szavak oda nem tartozásának a kérdésében, mert ez 
alapon az újtestamentum sok más helyét is, a melyet mostani 
alakjában nehézkesnek találunk, törülni volnánk kénytelenek. 
Nem akarom itt érvényesíteni, mert hiszen nem ezen a ponton 
dül el e kérdés, de fel lehetne hozni Spitta ellen a hermeneutika 
amaz alapszabályát is, hogy a szöveg elbírálásánál ép a nehezebb 
szöveget kell eredetinek tekintenünk. Mert azt a törekvést, a 
mely egy nehezen érthető helyet könnyíteni óhajt, érthetőnek és 
természetesnek találja mindenki, de hogy egy könny en érthető helyet 
összebonyolítson, ez érthetetlen volna. De Spitta ép arra alapítja 
ebbeli nézetét, hogy a felekezeti érdek vezette a szöveg átalakí-
tóját. De min alapul most már ez a feltevés? Puszta sejtésen. 
Igen, de a sejtésből komoly tudományos következtetéseket levonni 
nem szabad. Akkor volna csak a Spitta feltevésének igazán 
komoly alapja, ha volna valahol akár eredetiben, akár fordításban 
legalább egy kézirat, a melyben az ő véleménye szerint közbeszúrt 
szavak hiányoznak, vagy ha az eredeti zsidó iratnak valahol ha 
nem is teljes szövegét, de legalább egy kis töredékét meg tudnák 

Theol. Szaklap. II. dvf. 7 
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mutatni. Ilyen azonban nincs. A Jakab levelének zsidó eredetét 
tehát nem bizonyítja semmi egyéb, mint Spittának a rokon 
hangzású mondások alapján támadt sejtése és e sejtésre támasz-
kodó feltevése. A mit érvül hoz fel a kifogásolt szavak közbe-
szúrt voltának állítására, azokat egyetlen szakember sem fogja 
kényszerítő' természetű komoly okoknak elismerni. 

Két érv marad tehát, amelyre a Spitta-féle hypothesis 
támaszkodik, t. i. a levél eszméinek a zsidó iratokkal való 
rokonsága és az egész levélnek zsidós jelleme. 

A mi az elsőt illeti, erre nézve már fentebb megtettem a 
megjegyzést, hogy nem is valami nagy fáradsággal a mellett is 
lehetne adatokat gyűjteni, hogy levelünk valamely más nép és 
nem a zsidóság irodalmi termékeivei mutat rokonságot. Minden kor 
és minder ember bizonyos eszmék körében él és áll. Ez eszmék-
nek a közvetlen hatása alól teljesen soha sem képes magát 
kivonni. Ha nem is hódol meg nekik szolgailag, ha egyéniségét 
fenntartani törekszik és képes is, a környezet bizonyos mértékig 
mégis befolyásolja, Ma az a nézet jutott uralomra, hogy miként 
a nagy folyam kisebb folyók, patakok, csermelyek, erek össze-
futásából táplálkozik, úgy minden alkotás is különböző tényezők 
egyesülésének eredménye. Ezért keresnek az eredeti keresztyén 
iratokban is forrásokat, ezért kutatják sokan a Jézus sajátos 
messiási öntudatának s általában az ő emberfeletti egyéniségének 
alkotó tényezőit, ezért nem képes még egy Harnack sem meg-
közelíteni a keresztyénség mibenlétének fenséges tényét, hanem a 
puszta történeti jelenségek vizsgálásánál fenekük meg, de az 
eszméig, a burok magváig, a jelenségek benső lényegéig mélyedni 
nem képes. Különösen újabb időben nemcsak a zsidó theologu-
sok, hanem a keresztyén tudósok is mind inkább belevesznek 
a forráskutatás ingoványába s nevezetesen a keresztyénségre nézve 
is nem azt akarják első sorban tisztázni, mi az, a mi igazán 
sajátosan keresztyén, hanem csak azt fütetik, mi az, a mi benne 
idegen, öröklött, pogány vagy zsidó elem. Hát hiszen ezt is 
ismerni kell. Egy gépet csak az ismer igazán, aki annak min-
den egyes porczikáját ismeri, összetételét tudja. A keresztyénsé-
get is csak akkor látjuk tisztán, ha mindazokat a tényezőket, a 
melyek annak alakulásánál közrehatottak, tisztán, világosan is-
merjük. De nem szabad aztán e tényezőknél megmaradnunk, 
hanem az egészet a maga sajátosságában is meg kell figyelnünk. 
A gépek mindenikében vannak csavarok, kerekek, tengelyek stb. 
de azoknak más-más felhasználása, összeillesztése, érvényesí-
tése adja meg aztán a gépezet sajátosságát. S elvégre ez a 
sajátosság a fő, ez a jellemző, ez az érdekes, ezt kell megismer-
nünk. Hogy a keresztyénség a zsidóság köréből nőtt ki, ezt 
senki sem tagadja, hogy a környezetből, a családi vonásokból 
sokat vitt magával a világba, ezt természetesnek kell találnunk, 
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de hogy azért a keresztyénséget a vallás sokféleségében egy tel-
jesen önálló egyéniségnek kell tekintenünk, ezt még a keresztyén 
tudósok is elismerhetik. Ha a keresztyénséget, vagy annak iro-
dalmi termékeit vizsgálat tárgyává teszszük és megismerni 
igyekszünk, azt sem szabad tehát szem eló'l tévesztenünk, hogy 
mi benne az idegen, de mégis csak arra kell a figyelmünket íó'kép 
fordítanunk, hogy a saját háztartását, a maga otthonát mikép 
rendezte be. S e tekintetben feltétlenül tagadom, hogy a keresz-
tyénség a zsidóságnak csak egyerű reformja volna. A keresz-
tyénség a vallás eszméjét egészen máskép fogja fel, mint a 
zsidóság. S a vallás körében mindig ennek a viszonynak a 
kérdése a döntő' és a jellemző egyedül. Az tény, hogy Jézus a 
zsidóságot, mint isteni kijelentésen alapuló vallásos közösséget, 
a maga eszményi formájában alkalmasnak és képesnek tartotta 
arra, hogy a vallás eszményét megvalósítsa, de tényleges állapotát 
a megtévedés állapotának tekintette. S ezért helyezkedett azzal 
ellentétbe. S mert a zsidóság körében a maga isteni felfogását 
nemhogy diadalra juttatni, hanem még csak megértetni sem volt 
képes, ezért vált alapítójává egy egészen új, nem pedig reformált, 
vallásos világnézetnek. 

A modern theologizálás forráselméletei e felfogás körében 
kellő mederbe terelődnek. Az azokkal való foglalkozás a történeti 
keretek megállapítására szükséges és hasznos ugyan, de azok 
alapján messzebb menő következtetéseket levonnunk nem szabad. 

Hogy Jakab levelének sok mondását megtaláljuk nem szó, 
hanem tartalom szerint az ótestamentumban, vagy az ahhoz 
fűződő hagyományban, ezen nincs mit csodálkozni. Az volna a 
csodálatos, ha nem találnók meg. Azok az első keresztyének, 
kik a zsidóságban növekedtek fel, abból táplálták lelkeiket, azzal 
voltak bensőleg és külsőleg összeforrva, annak az egyéniségben 
szinte páratlanul erős zsidóságnak a gondolkodásával voltak telítve. 
Jézus is zsidó formákban terjeszti elő a maga egészen egyéni világ-
nézetét,1) Pál apostol is zsidó képzetekkel igyekszik megértetni a 
keresztyénség üdvigazságait, az első keresztyének zsidó imákkal 
fohászkodtak az ég urához, zsidó kultusi cselekményeket végeztek, 
zsidó módra éltek.2) Csak a mikor a gondolkodásuk, a vallásos 
felfogásuk öntudatosén megváltozott, teremtett ez a megváltozott 
felfogás magának új formákat nemcsak a gyakorlati életben, ha-
nem még a beszédben is. 

' ) Pl . az ő szavainak, melyeket Mk. 12,26. Mt. 22, 32. Lk. 20 , 3 ; -ben 
ta lá lunk, a pá rhuzamosá t 4. Makk. 7 , 1 9 és 16,"25-ben fel ta lálhat juk, ebből 
még s e m következteti senki, hogy Jézus e mondását innét vette. Hasonlókép 
nem lehet a Jakab levelére vonatkozólag s e m ilyen rokon mondások a lap ján 
azt a döntő Ítéletet k imondani , hogy eredeti leg zsidó irat volt. 

') Act. 4 , 2 l . 10, „ . 18,18 . 21, „ . 10, u . 2 0 , R ó n r 14, , . Kol. 2 , 1 6 . 
Gal. 4 , 1 0 . 5, j. Phil. 3 , 3 0 . 
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A Jakab levelének zsidó vagy keresztyén jelleme felett 
tehát sem az nem dönt, hogy Krisztus neve hányszor fordul 
benne eló', sem az, hogy hány mondatának a tartalma rokon 
a zsidó irodalom termékeivel, hanem az, hogy egészében zsidós-e 
a jelleme, vagy keresztyén? Már Luthert is megtévesztette az a 
körülmény, hogy Jakab levelében a Krisztus neve csak kétszer 
fordul elő, de különösen, hogy a Krisztus engesztelő halálának 
érdeme nincs benne kiemelve. Ha a keresztyénség kimerülne a 
kristologiában, akkor ez alapon csakugyan jogosítva volnánk 
valamely irat keresztyén volta ügyében dönteni. Ámde ez alapon 
tovább nem mehetünk, mint csak addig, hogy Jakab levelében 
a kristologiai kérdések még a többi iratokéval egyenlő módon ki 
nem domborodnak. 

Azt mondja Spitta, hogy a Jakab levelében, ha a közbe-
szúrásokat kitöröljük, egyetlen egy mondást sem találunk, a mely 
zsidó iratban helyet nem foglalhatott volna. Ezt a tételt én meg-
fordítom és azt mondom, hol van e levélben csak egyetlen 
olyan kijelentés is, a mely ker. iratban helyén nem volna ? 
Ellenben a levél zsidó eredete mellett több mondás merőben 
érthetetlen. 

így mindjárt 1,18. Az igazság igéjével való ujjászűlés, meg-
újítás, a ν.αίνη ν.τίσις csak a keresztyénség eszmekörében otthonos 
és érthető. Hogy a 118 Zsoltár 43. versében is meg van említve 
a λόγος αληθείας ez tény, de ez egyetlen adat akkor sem volna 
elegendő az ótestamentum javára billenteni a mérleget, ha a 
Jakab-féle helylyel azonos módon lehetne értelmezni, mert ezt az 
egyetlen helyet az újszövetség egész gondolatvilága akkor elegen-
dőleg ellensúlyozná. De ez a zsoltárvers így hangzik: v.cu μή πε-
ριέλ^ς έζ του στόματος μου λόγον άλη&εψς εα)ς σφόδρα etc. Á ki-
tételnek tehát egészen más az értelme és vonatkozása itt, mint 
Jakabnál s így azt döntő érvül felhasználni lehetetlen. Hogy 
pedig Jak. 1, 18 a teremtésre vonatkoznék s így Gen. 1, 2 6 - 3 i " r e 

utalna, annak itt a szövegben semmiféle támasztéka nincs. 
Hasonlókép vagyunk 1, 2 Í . verssel is. Ez tartalmát és for-

máját tekintve is csak a keresztyénségből érthető. Itt Zách. 
3. 3-ra gondolni csak azért, mert ott is megtaláljuk ezt a mon-
dást: Ί. ψ ενδεδυμένος ιμάτια ρνπαρά nem lehet. Nem a formán 
dül el a dolog, hanem a gondolaton. Az ebben a mondásban 
rejlő gondolat pedig a zsidóságban legfőlebb ha a profe-
tismusban volt otthonos, de különben a zsidóság közön-
ségesen a törvény teljesítést és nem a belső megújhodást 
hangsúlyozta. A keresztyénség e téren ép azzal emelke-
dett a zsidóság fölé, hogy a külső mellett és fölött a belső, 
a szellemi, a lelki tisztaságot emelte ki, mint a melynek a külső 
tisztaság csak természetes folyománya. Ε hely csakis Jézusnak 
a hegyi beszédben tett kijelentései alapján érthető, de a zsidó 
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képzetkörben a szokásos keretek között nagyon is új és szokatlan 
volna. 

Az 1,25 ^s 2, 8 és j2 azok a helyek, a melyek a törvényről 
szólnak. Spittának arra vonatkozó adatait, hogy zsidó iratokban is 
találunk helyeket, melyeken a mózesi törvényt a szabadság tör-
vényének, a szeretet parancsát pedig a többi között kiemelkedő 
királyi törvénynek mondják, még dr. Löwy is megtoldja egy 
párral. De mindkettőjük okoskodásából kitetszik, hogy a törvény-
nek e szempontból valő értékelése nem szokásos, hanem nagyon 
is kivételes. Mutatja ezt különben az az ismeretes újszövetségi 
történet is, hogy Jézushoz az utolsó héten azt a kérdést intézik, 
melyik a többi felett álló nagy parancsolat ? Lehet, hogy ép azért 
intézték e kérdést Jézushoz, mert erre csak egyes kiváló írás-
tudó volt képes megfelelni, s lehet, hogy a nagy Hillél volt az osz-
tályozás első mestere, de még akkor sem lehet ebből megállapí-
tani sem azt, hogy Jézus Hillél után beszél, sem azt, hogy 
Jakab levelének ezt a kitételét föltétlenül csak zsidó irat alapján 
érthetjük meg. A keresztyénség tette a szeretet törvényét igazán 
királyi törvénynyé és a szabadság törvényéről csak a keresztyén-
ség körében szólhatunk. A mit pedig e kifejezéssel rokon for-
maként elszórva találunk a zsidó iratokban, mindaz ugyanazon 
elbírálás alá esik, mint a profetismusban található, a közön-
ségesnél aránytalanul magasabb és nemesebb valláserkölcsi fel-
fogás, mely nemhogy a népnek, de még csak a hivatalos veze-
tőknek a vérébe se tudott átmenni hanem mindig csak kivételes 
nyilatkozatnak maradt meg. De ha még egész határozottan meg-
engednők is, hogy törvényt a zsidók is szokták a szabadság tör-
vényének mondani, még akkor sem nyertünk elegendő alapot 
arra, hogy csak azért, mert e kifejezést itt is megtaláljuk, a 
Jakab levelét zsidó iratnak minősítsük. Mert ez az adat csakis ak-
kor volna döntő, ha a keresztyénség körében egyáltalán idegen s 
annak szellemével össze nem egyeztethető eszmét fejezne ki. 
Ezt pedig Spitta se állítja. 

Az 1, 27-ből is alig lehet egyebet következtetni, minthogy 
itt a szerző a zsidóság külsőleges, czerimoniális istentisztelete 
ellen akar szólani, s azzal szembeállítja a szeretet műveiben 
nyilatkozó s így az Isten czéljait szolgáló s szellemét valósító 
viselkedést. Annál inkább is ker. kijelentésnek kell ezt tekinte-
nünk, mert a παρά ΰεώ v.ai παιρί kifejezés csakis keresztyén 
alapon érthető. Jellemző, hogy az 1,, hitelességét Spitta ép azon 
az okon döntötte el, mert hogy a δηνλος &eov xcd 7. Xo. a keresz-
tyén nyelvhasználatban nem szokásos. Most, ugyanezen mód-
szerrel azt várnók tőle, hogy mert az Istennek &εός y.cti πατήρ 
elnevezése a zsidóságban sohasem volt szokásban, ez alapon az 
iratot feltétlenül keresztyén iratnak minősíti. Azonban e helyett 
apró adatkákkal igyekszik egyoldalú álláspontját igazolni. 
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A 2.5 a maga egészében is tisztán visszhangja ugyan a 
hegyi beszédnek, de különösen az istenországáról olyan képzetet 
ad, a melyet a zsidóságban nem, csakis a keresztyénség köré-
ben találunk és érthetünk meg. 

A 2,7. καλόν ονομα-ϊ&ί csakis a keresztségben elhangzott 
Jézus nevére vonatkoztathatjuk. Máskép azt semmikép se tudjuk 
elfogadhatóan megmagyarázni. Ezt a Jehovah nevére vonatkoz-
tatni merész ötletnél nem egyéb. 

Mert igaz ugyan, hogy az Isten nevéről való neveztetés és 
általában a névnek sajátos jelentősége zsidó eredetű, de először 
is a ν.αλόν ονομα ott szokatlan, s annak gúnyolását vagy szidal-
mazását nem panaszolják, hanem csak általában az Isten dicső-
ségének vagy hatalmának káromlásáért feddődnek, azután meg 
azt nemcsak innét, hanem az újszövetség egyéb könyveiből is 
tudjuk, hogy a Krisztus nevét hangoztatták azok felett, akik 
Jézus vallásának híveivé lettek, és hogy ép e név miatt üldöz-
ték őket kezdettől fogva. Az Ap. Csel. könyve bizonyságot szol-
gáltat arra nézve is, hogy e névnek hirdetését, e névben való 
csodatételt tiltották meg az apostoloknak is és Pál is tud arról, 
hogy a Krisztus nevét átkozták. I. Kor. 12,3. És ez az egyetlen 
újtestamentumi példa többet nyom a mérlegben, mint Spittának 
minden adata, mert az ő álláspontját csak a kifejezés formális 
rokonsága, a miénket pedig a gondolat és a tény azonossága 
támogatja. 

Hasonlókép csak keresztyén alapon érthető a 4, 4 mondása, 
amelyben csak a μοιχοί ν.αί μοιχαλίδες lehetne bizonyság a zsidó-
ság mellett, ha az újtestamentumban nem volna ez a képzet ép 
oly otthonos, mint a zsidóságban.1) Ezért hát ez is csak arra lehet 
bizonyság, hogy egyes szavak és kifejezések azonossága nem 
lehet döntő ott, ahol a képzetek rokonságát senki sem tagadja. 

De a fő- fő hely 5,7, a hol egy oly sajátos keresztyén esz-
méről van szó, amelyet maga Spitta se képes zsidó alapra állí-
tani. A parusia eszméje s az addig való kitartás szüksége ez, a 
mely eredeti keresztyén gondolkodásra vall. Az 5,1 4 . és 19. pedig 
olyan helyek, amelyek a keresztyénségben mindjárt kezdetben 
érthetők voltak. 

De mindezeken fölül is van még egy hely, a melylyel le 
kell számolnunk. Az 5, u-ben, ahol a levél irója ismételten a ki-
tartásra buzdít, a következő kitételt találjuk: ν.αί τό τέλος ν.νρίον 
εΐδετε. Ezt Spitta, mivel az ő hypothesisének különösen kedvező, 
a legtöbb exegetával egyezően az Isten által Jóbnak adott végső 
felsegítésre és megáldásra vonatkoztatja. Ámde én sokkal helye-
sebbnek tartom úgy, amint azt már Augustinus, Beda, Lyra, 

') Mt. 12, ,9. 16,4. -Mk. 8,38. Lk, 18,1β. Róm. 7, 3.I. Kor. 6,9. Héb. 13,4. 
II. Pét. 2,14. 
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Estius, Thomas, Pareus, Wetstein, Lange is tette, ezt a kifejezést 
a Jézus megdicsőülésére vonatkoztatni. Mert hiszen ép arról van 
szó, hogy a kitartó szenvedő milyen bőséges jutalmat vesz. Ott 
van Jób, ott van maga az Űr. Természetes, hogy ez értelmezés 
csakis keresztyén iratban állhat meg. 

Az eddigi vizsgálódásból kitűnik, hogy nincs az egész levél-
ben egyetlen mondás sem, a mely a keresztyénségtől idegen zsidó 
vonásokat tartalmazna. Ellenben több helyre akadunk, a melyeket 
a zsidóság eszmekörébe beilleszteni nem vagyunk képesek. Ezért 
is Spittával szemben ki kell mondanunk, hogy egyetlen kény-
szerítő ok sincs, amelynek alapján a Jakab levelét nem keresz-
tyén, hanem zsidó iratnak kellene tekintenünk. 

Spittának egyik bizonyítékául látszik szolgálni, a min 
mások is megütköznek, a kristologiai képzeteknek, a Jézus meg-
váltó érdemének, s általában a sajátos keresztyén üdvtannak a 
hiánya. Amidőn e hiányt elismerjük, egyúttal ki kell emelnünk, 
hogy az sokkal inkább érthető a Pál előtti időszakban, mint az 
elfajulás bármely korszakában. Jézus maga sem a Megváltó 
érdeméhez, hanem az Isten üdvözítő czéljaihoz, kijelentett szent 
akaratához való személyes viszonyt mondja az ember üdvössége 
alapjának. Levelünk is a megtérésnek, az újjászületésnek, az 
Isten akaratával való összeforrásnak szószólója. S ép ez teszi 
levelünket érdekessé és értékessé. Itt még nem a Krisztus érdem-
szerző halála az üdv középpontja, hanem az Isten akarata szerint 
való élet, s nevezetesen az a lelki irány és állapot, amelyet Jézus 
maga új igazságosságnak mondott. Ez alapon a maga odaadásával, 
Isten akaratának készséges teljesítésével az ember a maga üdvös-
ségének megnyerésében, szintén közrehat. Levelünk ez állásponton 
áll, azért emeli ki oly erőteljesen azt, amit különben az egész 
újtestamentumban is megtalálunk, hogy az egész életnek a hit 
bizonyságául kell szolgálnia. Az üdvösséget Pál kötötte hozzá 
igazán a kereszthez és a Krisztus érdeméhez s így 6 tette azt 
merőben közvetítetté. Ezt a gondolatot azonban még az Ap. 
Cselek, beszédeiben sem látjuk mindenütt kidomborodni. 

Hogy azonban ennek hiánya daczára is egészében és részei-
ben egyaránt teljesen keresztyén jellemű a Jakab levelének fej-
tegetése, ezt egy rövid áttekintés azonnal igazolja. Ezzel az át-
tekintéssel egyúttal meggyőződünk arról is, hogy mennyire téves 
az az állítás, hogy e levélnek egységes, áttekinthető gondolat-
menete sincsen. 

A levél két főrészre oszlik, amelyeket a levél czélját képező 
ama főgondolat kapcsol össze, hogy milyennek kell lennie az 
igazán vallásos keresztyén embernek. Az első főrész 1 , 2 - is a z 

igaz keresztyén életfelfogásról szól. Ebben két dolgot tisztáz a 
szerző, u. m. 2 _12-ig az élet terheinek viselését, 13_18-ig a kísértések 
eredetének a kérdését. Mindkét dologban egyedül csak az Isten-
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hez való helyes viszonyának világos ismerete igazítja el az 
embert. Mert e viszony tudatában az élet terheit nem bajnak, 
hanem merő örömnek tekinti, mert alkalmat adnak a hívőnek, 
hogy az ő Istenhez való tántoríthatlan hűségét és kitartását be-
bizonyítsa. De azért a bajt mégsem tekinti az Isten által reá 
küldött kísértésnek. Istennek a kísértésre nincs gondja. A mi 
saját vágyainkból származik minden kísértés. Az Istentől csak 
jó adomány szállhat alá, s a ki maga kész mindent elkövetni 
földi gyermekeinek megtartására, az nem bocsáthat reá semmit, 
ami őt elveszteni képes. 

Az ilyen helyes keresztyén vallásos világnézettel élő ember 
egész élete telve van ennek bizonyságaival. Ezért a levél második 
részében 1,19—5,18 szerzőnk rátér az igaz keresztyén élet bizony-
ságainak felsorolására. Ezek: az érzület és a tettek harmóniája 
1, J9-27·, a testvérekkel szemben való öntudatos viselkedés 2, t-1 3 . , 
az igazi hitélet 2, u _ 2 6 . , a nyelv zabolázása 3, n _ 1 2 . , az indulatok 
fékezése 3, í 3 - , 8 . , a vágyak korlátozása 4, t_4., az önteltség le-
küzdése 4,5-17., az örökkévalók után való törekvés 5, i—g., a baj-
ban való kitartás 5 , 7 _ u . , a hitéletben való szilárdság 5, l ä_1 8 . 

Nem lehet most feladatunk e részletek összefüggését be-
ható fejtegetések során kimutatni, mert az eddigiek alapján az 
egyszerű elolvasás is meggyőzhet arról bárkit, hogy Jakab levele 
nemcsak helyesen tagolható összefüggő egész, hanem hogy az 
csakugyan minden izében keresztyén irat. 

Baffay Sándor. 



Az apostoli hitvallásért folytatott harcz. 

II. 

Mielőtt még a harcz további folyását szemlélnők, szükséges, 
hogy a legfőbb brosúrák tartalmával — ha még oly röviden is — 
megismerkedjünk. Ezen szemlét természetszerűleg Harnack füzete 
tartalmának áttekintésével kezdjük. 

Harnack irata az apostoli hitvallásról 5 szakaszból és 
egy utószóból áll. Az első szakaszban előadja az apostolikum 
mai alakjának történetét. Az 5. század közepén találkozunk 
vele a déli Galliában. Az itteni egyház symboluma eljutott a 
frankokhoz, majd innen, mikor a frankok Rómával érintkezésbe 
jöttek, Rómába. Rómától aztán átvette az egész nyugat és 
apostoli eredetűnek tartotta Valla L. kritikájáig. A 2. szakasz 
visszamegy ezen és a többi még található symbolum ősi alakjára, 
az ú. n. ősi római symbolumra. Ennek keletkezése idejét Harnack 
a 2. század közepe tájára teszi. A 3. szakasz ezen ősi római 
symbolum és a mai apostolikum egymáshoz való viszonyát és 
annak módját fejtegeti, hogyan cserélhette fel a római egyház 
ősi hitvallását a konstantinápolyi, majd pedig a mai apostoli 
hitvallással. A 4. szakasz a hitvallás szövegének a középkorban 
szenvedett változásait s ingadozásait (descensus, „keresztyén" 
illetőleg „katholikus" egyház) felemlítvén, az 5. szakasz az, amely 
Harnacknak a diákok kérdésére adott válaszában tett kijelentéseit 
lényegileg megismétli. Öt érvre hivatkozva, (t. i. 1. arra, hogy 
Pál és az újtest. más levelei nem tudnak róla, 2. hogy sem Mk. 
sem bizonyosan János ev.-ában nincs róla sző, 3. hogy Mt. és 
Mk. közös forrásában is hiányzik, 4. hogy Jézus genealógiái 
Józsefre s nem Máriára vezetnek vissza és 5. hogy mind a 4 ev. 
szerint az eredeti hirdetés Jézus keresztelésével kezdődik,) itt is 
ismétli, hogy Jézus csodás születése nem képezi az eredeti 
keresztyén prédikáczió alkató részét; úgyszintén a mennybe-
menetel sem. A szent lélek sem eredetileg, de az apostolikum 
szerint sem személy, hanem erő, adomány s így a szent háromság 
tana sincs meg az apostolikumban. Szól még a „descensus-", a 
„katholikus egyház" és „a szentek egyességéről" és befejezésül 
„nagy és tiszteletre méltó"-nak nevezi az apostolikumot, de 
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mint hitvallásban kifogásolja benne azt, hogy Krisztus személyi-
ségét nem domborítja ki. Már pedig „kein Bekenntnis ist voll-
kommen, das nicht den Heiland vor die Augen malt und dem 
Herzen einprägt". 

Az utószóban kijelenti, hogy ama válaszát a Chrl. Weltben 
azért hozta nyilvánosságra, hogy a rágalmaknak és ferdítéseknek 
elejét vegye; abból, amit ott írt, nem vonhat vissza semmit. A 
tiltakozásokra nem felel, de kérdi „ob ein solches Treiben, wie 
es jetzt wieder, wie auf Kommando entfesselt ist, in der ev. 
Kirche geduldet werden darf". Továbbá kifejti eltérését a 
protestáns egyleti Prot. Ver. Corr. felfogásától; ennek Krisztusról 
való nézetét „ Amateur-Christentum "-nak nevezvén. A porosz 
luth. konferencziával polemizálva az apostolikum fakultativ 
használatát követeli. 

Végül még könyve végén pótlásokat nyújt, melyekbó'l 
kiemeljük azt, amelyben helyreigazítja válaszának azon részletét, 
hogy „érett és képzett keresztyénnek az apostolikumnak több 
mondatán meg kell botránkoznia". Nem absolut szükségességet 
akart itt állítani, hanem csak azt, hogy ezt bizton várni lehet. 
Tehát nem akart senkit sem sérteni. Azután helyreigazítja azt 
is, hogy ő nem minden ellene intézett támadásban lát „Trei-
bent", tizeimet. 

Harnack ezen könyvét ép oly hamar vették a kritika 
bonczkése alá, mint első nyilatkozatát, a diákoknak szóló 
válaszát. Most is hangsúlyozzák a konservativ politikai lapok, 
hogy a megváltó csodás születését feladni nem lehet, valamint 
az egyház sem adhatja fel az apostolikumot. mert akkor egyéb 
hitvallásait, só't a szent irást is fel kell adnia, tehát semmiféle 
alapja nem állhatna meg. Kikelnek Harnack ezen mondata ellen 
is, mely szerint „nem az ő hivatása, azt a kérdést eldönteni, 

- vájjon szabad-e az ev. egyházban oly üzelmet. amilyent most 
megint mintegy parancsszóra megindítottak, tűrni". Tiltakoznak 
az ellen, hogy a hitvallás védelmét üzelemnek nevezi. Hogy pedig 
Harnack azt hiszi, hogy ezt nem volna szabad tűrni, szépen 
mutatja be a liberális theologusok sokat hangoztatott toleranti-
áját, melyet — igaz — maguk számára követelnek. (Láttuk, 
hogy Harnack könyve késó'bbi kiadásaiban ezen félreértést 
magáról el akarja hárítani.) Ha volnának is az apostolikumnak 
félreérthető', só't kifejezés tekintetében nem szentírásszerű mondatai, 
de Harnack olyanokat is támad meg, melyek határozottan 
szentirásszerűek. Másokat meg, melyeket álláspontjánál fogva 
meg kellene támadnia, csak azért nem bánt, mert értelmüket 
— azon ürügy alatt, hogy azt erdeti jelentésében visszaállítja — 
elmagyarázhatja. Alapjában tehát Harnack nem az apostolikum ot, 
hanem a szent irást támadja. Zöckler szerint (az Ev. Kztg 43. sz.) 
a két tábor közti különbség nem az apostolikum magyarázata 



107 Daxer György. A z apostoli h i tva l l á sé r t folytatot t harcz . 

s kritikája, hanem a szent ircts magyarázata és kritikája terén 
keresendő. „Aus solchem volleren und reicheren Inhalt unseres 
Bibelglaubens folgt mit Notwendigkeit die positivere Art unseres 
Symbolbekennens. Unserer Stellung zur Biblia sacra entspricht 
die zur parva biblia (Brenz) zum breviatum verbum (Cassian)." 

A liberális theologia lapja (a Prot.-V.-Corr. 40. sz.) Harnack 
utószavának polémiája ellen fordul, melyben neki felel. Harnack-
nak is oda kellene jutni következtetéseivel, ahol ők állanak, 
hogy t. i. a hitvallások csak vallásilag és nem dogmatikailag 
kötelezők. Hogy azonban a különbséget, mely őt tőlük elválasztja, 
kiélesítse, felveti Harnack a christologiai kérdést. A lap az ellen 
is tiltakozik, hogy keresztyénségüket „Amateur-Christentum"-nak 
nevezi. 

A legfontosabb és legkomolyabb vitairat, amely Harnackkal 
szemben az apostolikum védelmére kelt, Cremer: „Zum Kampf 
um das Apostolikum" czímű brosúrája volt. Négy részre 
oszlik. Az I. rész szerint „az apostolikumért való jelen küzde-
lemben nincsen szó a történeti kutatásnak sem új, sem egy-
általában valamilyen eredményeiről." Legelőször is kifogásolja 
Cremer ezen históriai kutatás eredményeinek Harnack által való 
összefoglalásának több kifejezését. Ezen kritikával mi részletesen 
nem foglalkozhatunk, ami különben nem is szükséges, mert 
részben mikrologiai kérdésekkel, Harnack szavai szerint „quis-
quiliákkal" foglalkozik. Csak kiemeljük a legfontosabb dolgokat. 

Harnack azon állításával szemben, hogy a 2. század közepén 
a szent lelket nem személynek, hanem erőnek, adománynak 
tartották, Cremer arra hivatkozik, hogy az apostolikum tulaj don-
képen „az apostoli igehirdetés tartalmának monumentális, tömör 
stílusban (Lapidarstil) való kifejezése". Már pedig azt, hogy az 
apostolok hirdetése, nevezetesen János evangelioma és Pál levelei 
a szent lélek személyiségét nem ismernék, még csak be kellene 
bizonyítani. Azután különösen két fontosabb mondat van még, 
melyről Harnack azt állítja, hogy nem egyezik az őskeresztyén 
igehirdetéssel. Ez Jézus mennybemenetelének kiemelése és csudás 
születésének állítása. Ami az elsőt illeti, Cremer kimutatja, hogy 
Harnack érveit, melyeket abból merít, hogy a mennybemenetel 
nincs Máté evangeliomában és az I. Cor. 15. fejezetében külön 
megemlítve, hogy a Barnabásféle levélben a feltámadással egy 
napra esik, míg mások szerint 18 hónappal később volt, nem 
bizonyítják, amit akar. „Nem történeti kutatásnak, hanem 
bizonyos elveken nyugvó kritika eredménye [Harnack nézetq], 
hogy [,,a legrégibb hirdetésnek"] „több aktusra való differencziro-
zása" későbbi időbe esik". A második mondat még fontosabb és 
Harnack is erre helyezi a fősúlyt. Kijelenti, hogy e mondat: 
,,születék szűz Máriától" nem tartozott az evangeliom eredeti 
alakjához. Harnack öt érvéről, melylyel ezt bizonyítja, azt mondja 
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Cremer, hogy az érvek sokasága rendesen fordított viszonyban 
szokott állani azok bizonyító erejével és rámutat arra, hogy 
erejük összefügg Harnack nézetével Krisztus istenségéről. Ez 
pedig ama állításában nyer kifejezést, hogy az Isten „egyszülött 
fia" kifejezés a nicaenum előtt nem jelenti Krisztus örök isten-
fiúságát. Evvel szemben Cremer hangsúlyozza, hogy Krisztus 
istenfiusága úgy János, mint Pál apostolnál az atyához való 
örök viszonyát jelenti. Ugyanígy jelenti ez a kifejezés, hogy Jézus 
,.Úr" ugyanazt, amit akkor jelent, ha Istenről állítjuk. Szóval 
Cremer azon eredményre jut, hogy Krisztus istenségét nemcsak 
valláserkölcsi, hanem oly értelemben kell venni, mint az egyház 
veszi. És ha ez áll, akkor az Úr csudás születése a dolog 
természete által indokolt és az őskeresztyén gyülekezet hitének 
része volt. Hogy pedig Jézus hirdetésében e mondat nem talál-
tatnék, nem állhat meg Ján. 8,58; 16,2g; 17,5-tel szemben. Tehát 
— így összegezi Cremer füzete első részének fejtegetéseit — 
Harnack nem hozott fel semmit, ami bennünket megakadályoz-
hatna abban, hogy Caspari1) ítéletét helyeseljük: „A keresztségi 
hitvallás egész tartalma minden esetre — és legalább az én tudo-
mányos meggyőződésem szerint legnagyobbrészt alakja — is visz-
szamegy az apostoli korba . . . . A keresztségi hitvallás megmutatja 
nekünk, hogy mi volt kezdettől fogva az apostoli prédikáczió és 
a keresztyén hit összege". 

Az apostolikumi harczban tehát tényleg nincsen szó a 
történeti kutatás áj eredményeiről, mert a II. rész szerint 
„Krisztus személyének kérdését, azt, ki és mi volt Jézus, 
semmiképen sem lehet a történeti kutatás eszközeivel eldönteni". 
Mindent, ami az ember szelleméletében emberi, megértünk. Csak 
a keresztyén vallást, amely nem tisztán az emberi szellemélet 
produktuma, nem fogja fel az, aki azt magáévá el nem fogadja. 
A legnagyobb szellemekkel való congenialitás még nem congeni-
alitás Krisztussal. Azért Krisztus személyének kérdését történeti 
kutatással eldönteni nem lehet. Ezt nem veszi tekintetbe a 
historicismus, amely csak azt ismeri el, ami a történeti kuta-
tásnak eredménye. A historicismus hibájába a theologus nagyon 
könnyen esik bele, mert Jézus Krisztus tényleg a történeti 
kutatásnak is képezi tárgyát. Csakhogy ő ennél még több is; 
de ezt már a történeti kutatás nem éri el. Ezen kérdést: mi 
tetszik néktek a Krisztus felől, mívelt és míveletlen egyaránt 
döntheti el, mert az csak valakinek vallásos magatartásától függ. 
Krisztus istenségét tehát a történeti kutatás meg nem állapít-

') Caspari Károly Pál (1814 — 1892), zsidó szülőktől szá rmazó , fe le-
kezeti i r á n y ú luth. t h e o l o g u s , chr i s t ian ia i egyetemi t a n á r , az apos to l ikum 
tör ténete körü l — főleg a z a r r a vona tkozó fo r r á sok f e lde r í t é se és é r tékes í tése 
ál ta l az ú t törőnek e l é v ü l h e t l e n érdemei t szerez te m a g á n a k . 
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hatja, de meg sem döntheti. Ha a történeti kutatás nem mond-
hatja Krisztusról a döntő szót, akkor meg kell engedni, hogy 
ezen kérdés eldöntése: ki és mi a Krisztus, lényegesen befolyá-
solja a történeti kutatás eredményét. így tehát az apostolikumi 
vitában a Krisztus istenségéről van szó; azon kérdések, melyeket 
Harnack előtérbe tol, csak előcsatározások. 

A III. rész azt fejtegeti, hogy „ha az a tulajdonképeni 
kérdés, ki és mi a Krisztus, akkor annak eldöntése szerint 
igazodik a symbolum kritikája is". Olyan felfogás mellett 
Krisztus istenségéről, milyen Harnacké, természetes, hogy a 
hitvallás neki egyrészt sokat, másrészt keveset mond. Ő termé-
szetesen Jézus életének és működésének leírását szeretné abban 
látni. De a 2. hitágazatban nem hiányzik semmi lényeges rész 
az őskeresztyén igehirdetésből. Úgy, amint van, jobban felel meg 
az apostoli prédikácziónak, mint olyan hitvallás, milyet Harnack 
követel, mert a legnagyszerűbb objektivitással reprodukálja az 
apostoli hirdetést. 

A IV. befejező rész végre azon szükségről (Notstand) beszél, 
melyet Harnack emleget. De ezen szükség oka nem a hitvallás 
és korunk történeti gondolkodásmódja közti különbségben, 
hanem abban rejlik, hogy az egyház kénytelen a hitélet és azon 
alapuló ismeret dolgában kevésbbé érett szolgákkal beérni anélkül, 
hogy a hitvalláshoz való hűség követelményét elejthetné. Jövendő 
szolgáit senki el nem zárhatja a kor szellemének behatásától. 
Az, hogy valaki keresztyén, még nem dönt abban, vájjon alkalmas-e 
az egyház szolgálatára. A döntést azoknak becsületességére kell 
bízni, kik az egyház szolgálatába lépni óhajtanak. Ezt a lelki-
ismereti kérdést nem lehet az egyházi rend megváltoztatásával 
megkönnyíteni Az egyházi hatóság erkölcsileg és ne jogilag 
vizsgálja meg őket, vájjon lehet-e rájuk gyülekezetet bízni. És 
ha valaki itt elhagyja fiatalkori eszméit, azt csak nagy sértés 
árán lehet „sacrificio deli' intelleto"-nak nevezni. Az egyházi 
hatóság kötelessége, hogy a gyülekezet jogát, mely szerint hit-
vallása meghagyassák neki, megóvja. A gyülekezetet a fiatalság 
hierarchikus törekvéseinek, amely úgyis csak a szabadság és a 
tudomány nevében azon erőszakot akar elkövetni, kiszolgáltatni 
nem lehet. Nagyobb türelmet egy egyház sem gyakorolhat, mint 
az, amely hitvallásához ragaszkodik. Mert ennek feladása a 
döntő lépés az intolerantia zsarnokságához. Párhuzamos formulák 
meg teljesen elvetendők, mert a lelkészt jellemtelenségre nevelik 
és a gyülekezetet tönkre teszik. 

Nem marad tehát más hátra, mint elviselni azt a bajt, 
amit minden időben el kellett viselni. Emberi hatalom azon úgy 
sem változtathat. Erőszaknak, még a többség erőszakának 
alkalmazása is végzetessé lehetne. A hitvallás kérdését csak a 
hitvallás megújításával lehet megoldani. 
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Harnack, mint tudjuk, Cremer vitairatára felelt. Felelete1) 
két részre oszlik. Az első rész Cremer füzete első részének több 
(szám szerint 11) kifogására felel. Itt is csak a főbbeket emeljük 
ki. Cremer kifogásolta pld. Harnack azon állítását, hogy az 
ősrómai symbolum a 2. század közepén keletkezett és ezért 
hivatkozik magának Harnacknak megfelelő czikkére a Herzog-féle 
reálencyklopaedia 2. kiadásában, ahol beismeri, hogy az apostolok 
utáni korból való, fiatalabb új szövetségi iratok szerzői való-
színűleg már ismertek egy „explicirtes Taufbekenntnis1'. Harnack 
most erre válaszolva újabb nézete helyességét igyekszik 
kimutatni. Az apostoli hitvallás a gnosticismus elleni harcz 
előtti időből való, mert arra nem vet ügyet. De mivel Hermas 
„Pásztor-"ja, úgy látszik, nem ismeri; a valentinianusok és 
Justinus is még a δια Μαρίας és nem az εκ Μαρίας kifejezést 
használják, az apostolikum Jézusról szóló állításait nem János 
keresztségével kezdi, mint az eredetileg szokásos volt s még 
más okokból is (a chiliasmus hiánya) az apostoli hitvallás nem 
származhat 140-nél korábbi időből. Cremer azon szemrehányására, 
hogy Harnack fentemlített czikkében egy külön keleti arche-
typust állított a nyugati mellé — ami a közös forrásnak az 
apostoli korból való származtatását is lehetővé teszi — míg ezt 
most, a nélkül, hogy valaki helytelenségét bebizonyította volna, 
feladja, Harnack avval felel, hogy ő „tanulmányait folytatta és 
. . . . kénytelen volt az orientális archetypustól eltekinteni. Az 
fata morganává vált előtte". Cremernek a szent lélek személyi-
sége mellett felhozott érveire Harnack megint csak avval felel, 
hogy maga a hitvallás és a 2. század nem ismeri azt. Ellenfele 
azon eljárásával szemben, hogy az ő érvelését a menybemenetel 
ellen bizonyos elveken nyugvó kritikára vezeti vissza, Harnack 
még egyszer összegezi érveit s rámutat arra, hogy ő történeti 
okokból kénytelen kijelenteni, hogy a mennybemenetel nem 
képezte kezdettől fogva a keresztyén igehirdetés alkotó részét. 
Ugyanígy megmarad az utolsó pontnál, a Jézus csudás születé-
séről szóló mondatnál is állítása mellett. Cremer a történet-
kritikai kérdést a christologia, a praeexistentia terére játszsza 
át, ami nincsen megengedve. Mert Harnack szerint Krisztus 
praeexistentiája és csodás születése eredetileg két különböző, sőt 
egymásnak ellentmondó kísérlet arra nézve, hogy Jézus csudás 
lényét megmagyarázzák. „Wer an der Praeexistenz Christi fest-
hält, der kann nicht glauben, dass der Sohn Gottes durch das 
Wirken des heil. Geistes in der Jungfrau erst (!) geworden2) sei, 

') A. Harnack: Antwor t auf die S t r e i t s c h r i f t D. Cremers . (Hef te zur 
„Chr is t l i chen W e l t " Nr. 3.) 

2) Ezt n e m is á l l í t ja senk i , t ehá t h e l y t e l e n imputa t io . í gy kel lene 
hangzan i az á l l í t á s n a k : „erst Mensch g e w o r d e n s e i " . De ekkor m á r n e m is 
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und wer an dieses Gewordensein durch den heiligen Geist glaubt, 
der gibt damit die Praeexistenz im realistischen Sinne preis". 
Cremer dogmatikai okoskodással akar egy történeti kérdést 
megoldani, ami a hit, módszer és kritika felfogásában igen nagy 
ellentétre mutat a két tábor közt, melyet Harnack füzete 
2. részében akar feltüntetni. 

Ezen II. részben bonczolgatja Cremer alapelvi tételeit, 
melyeket füzete minden része elején felállított. Cremer 1. tételével 
szemben, hogy az apostolikumi vitában nem a történeti kutatás 
eredményeiről van szó, hangsúlyozza, hogy igenis azokról van 
szó. Mert azok a kérdések: vájjon tartozik-e a mennybemenetel 
az eredeti apostoli hirdetéshez; vagy: mily alapokon nyugszik 
az a hagyomány, hogy Jézus nem József fia, történeti kérdések, 
melyeket csakis történeti úton lehet megoldani. Azért Cremer 
tételével szemben ő azt állítja fel, hogy az apostolikum körüli 
vitában a történeti kutatás jogáról van szó, hogy azt az egy-
házban elismerjék. Cremer 2. tételét, hogy azt a kérdést: ki és 
mi Jézus, nem lehet a történeti kutatás útján eldönteni, vesze-
delmes, csak félig igaz mondatnak nevezi. Szerinte csak az igazi, 
a történeti Krisztus segíthet rajtunk. És ha kételkedünk, csak 
a történet mondhatja meg, melyik a történeti Krisztus. Persze, 
hogy Krisztusban Urunkat megtaláljuk — erre nem való a 
történeti kutatás. Ezt csak a szent lélek segítségével érjük el. 
A szent lélek meg az ige által hat, amelyet azonban tisztán és 
igazán kell hirdetni. Ma ez a kifejezés „tisztán és igazán" 
annyit jelent, mint „történetileg megbízhatóan". Ezért van szük-
ségünk a kritikára. Cremerével szemben Harnack ezt a tételt 
állítja fel: Azt a kérdést: ki és mi Jézus, csak a történeti 
kutatás döntheti el, de az a meggyőződés, hogy a történeti 
Jézus megváltónk és Urunk, nem a történeti ismeret folyománya. 
Végül Cremer 3. tételével kapcsolatosan fejti ki Harnack nézetét 
Krisztus személyének titkáról, amely szerint nehéz erről sokat 
mondani. Eszünk és phantasiánk képtelenek arra, hogy meg-
fogják. Ugyanis „a vallásban nem lehet mindent kifejezni, mert 
az élet és ezen benső életünk jó része önmagunk eló'tt is rejtély 
marad." 

Harnackhoz közel áll, ámbár a történeti kérdésekben nincs 
vele mindenütt egy véleményen, Kattenbusch. Az ő czikkeit, 
melyek a Chrl. Weltben (42—45. sz.) megjelentek, még Schrempf 
esete alkalmából írta és azután egy utószó kíséretében külön 
füzetben is kiadta. Kattenbusch kijelenti, hogy az apostolikum 
történetének tanulmányozása csak fokozta nála annak tisztelését 
és becsülését. „Ich vermag mich des Apostolikums zu freuen, 

ál l í tható, h o g y it t e l l en tmondás á l l f enn . L. pld. F r a n k Syst . d. W a h r h . 
II. köt. 109. sk. lapokon. 
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ohne zu verkennen, dass es in seiner Weise durchaus „Stück-
werk" darstellt". Ő részben más szemmel nézi azon mondatait 
is, melyeken Harnack megütközik. Azután elmondja a hitvallás 
történetét könnyen érthető, népszerű alakban és magyarázza 
egyes mondatainak értelmét és azon értelmezését, melyet Luther 
adott azoknak. Minket itt főleg az utószó érdekel. Kattenbusch 
itt sokkal positivabb eredményekhez jut, mint Harnack. 0 
szerinte az apostolikum azért, mert más egyházakkal közös 
hitvallásunk és e mellett mégis evangélikus is, épen alkalmas a 
keresztségnél való használatra, amely felvétel nem egy felekezeti 
egyházba, hanem az egész keresztyénség közösségébe. Az isten-
tiszteletben való használatnál azon szavak módosítását kívánja, 
melyekkel a lelkész a gyülekezetet ezen hite vallására felszólítja. 
A konfirmácziónál Luther magyarázata irányadó, míg végül a 
lelkészek felavatásánál csak olyan megegyezést a hitvallással 
lehet tőlük kívánni, amely az evangeliom szerinti kritika jogát 
ki nem zárja. Mert feltétlenül kötelező reájuk nézve csak a 
kijelentés. 

Már sokkal erősebb hangon szól és közvetlenül Cremernek 
Harnack ellen írt vitairatára felel Herrmann egyik czikke a 
Chrl. Welt 50. számában, amely később „Worum handelt es 
sich in dem Streit um das Apostolikum" czím alatt kiadott 
füzetjének első részét képezi. A czikk, mint minden, amit Herr-
mann ír, bizonyos phraseologiával van írva, és egy bizonyos, 
általa folyton ismételt eszmekörbe helyez minket, amint ezek 
mindenki előtt ismeretesek, aki „Der Verkehr des Christen mit 
Gott" cz. könyvét olvasta. 

Herrmann szerint az apostolikum-harczban az a főkérdés, 
hogy ezen hitvallással szemben a helyes állást, nem a hitetlenség, 
hanem a hit álláspontját foglaljuk el. A hitetlenség vagy elveti 
a hitvallást vagy „vallja", a nélkül, hogy az meggyőződését 
kifejezné, „weil damit andres, wie Einkommen (!) und Geltung 
vor den Menschen (?!) verknüpft sind". Valamit hinni, mert 
elő van írva (!), mondani: a szent írásban és a hitvallásban 
foglalt nézetek igazak, ezeket el kell fogadni; ez hitetlenségre 
való vezetés. Hitet nem nyerünk önelhatározásunkból, ha másnak 
nézeteit elsajátítjuk, hanem úgy, hogy Isten magát Krisztusban 
nekünk kijelenti. „Die Hauptfrage ist, wie mir . . . Jesus Christus 
die Thatsache werden kann, die mich erkennen lässt, dass Gott 
wirklich ist." Úgy látszik a jelen harczban, mintha az volna a 
fő, mit hittek mások. Pedig ama tény, mely nekem Istent 
kijelenti, a fő. Ezt nem szabad a harczban elhomályosítani. 
Közénk és Krisztus közé nem szabad a Krisztus istenségéről 
szóló tannak lépnie. Az a tény, hogy Jézus az Isten egyszülött 
fia, nem az első lépés, mint Cremernél, ki arra tanít másokat, 
hogy ezt el kell fogadniok, ha Jézusban megváltójukat akarják 
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találni; hanem abból, hogy benne megtaláltuk megváltásunkat, 
megismerjük ez istenségét. Csak így leszünk az evangelium 
tanúi és nem referálői; ha t. i. csak azt valljuk, amit magunk 
tapasztaltunk. Már pedig Jézus apátlan születésének ilyen tanúi 
nem lehetünk, legfelebb úgy, hogyha a szent irás minden szava eló't-
tünk csalhatatlan igazság. De akkor hitünk alapja is más. „Ihr habt 
die unfehlbare Schrift, wir haben den Herrn selbst, der auch der 
Herr der Schrift ist". Jézus csodás születésének állítása történeti 
itélet. Ez pedig csak saját kutatásunk eredménye lehet. Ha valaki 
rábeszélésre fogadja el, hazugságba keveredik. Az apostolikumi 
harczban arról van szó, hogy a csábításnak ezen bűnre útját 
álljuk. 

Ha ezen brosüraharczra tekintünk, azt látjuk, hogy itt csak 
részletesebb kifejezésre talált mindaz, amit már a lapok és 
nyilvános gyűlések harczában állítottak. A mi feladatunk ezen 
visszapillantásnál az, hogy kiemelni igyekezzünk azon tényleges 
különbségeket, melyek a két egymással szemben álló párt közt 
fenállanak és a harcznak igazi okait képezik. 

Azt nem lehet tagadni, hogy Harnack válasza a diákokhoz, 
bár ezeket visszatartotta az illetéktelen kérvény ezéstől, alapjában 
mégis támadás volt az apostoli hitvallásra. Avval, hogy arra 
serkenti ó'ket, hogy majd hivatalukban is tartsák meg az egye-
temen szerzett álláspontjukat és majd akkor igyekezzenek ennek 
megfelelőleg ama bajos állapotot megszüntetni, melyet az 
apostolikum használata okoz, az apostolikum eltörlését nem 
ellenzi, hanem csak jobb időkre halasztja. És mi ennek oka? 
Harnack azt mondja válaszában (8. pont), hogy „egyetlen egy 
mondat miatt, amely legalább is nem áll a keresztyénség közép-
pontjában" nem lehet valaki képtelen arra, hogy a keresztyén 
egyházat szolgálja. Ez a mondat az, amely Jézus csodás szüle-
téséről szól. Az a kérdés, vájjon igazán csak ezen mondatról 
van-e szó, vagy mégis nem mélyebben rejlik-e a harcz oka? 
Tudjuk, hogy a Chrl. Welt avval, hogy tiltakozott az ellen, hogy 
őket hitetleneknek tartsák (1. fent 38.1.) elutasítja azt a feltevést, 
mintha a harcz oka a hit és hitetlenség közti különbség volna. 
Ezt különben alig is állította valaki. De már azt, hogy a 
különbség más hitfogalomban rejlik, maga a Chrl. Welt állítja. 
(1. fent 42. 1.) Ugyanezt akarja természetesen Herrmann is 
mondani, mikor azt tekinti az apostolikumharcz főkérdésének, 
vájjon a hit vagy hitetlenség álláspontját foglaljuk-e el a hit-
vallással szemben és az általa képviselt hit álláspontját ellen-
tétben az oly állásponttal fejti ki, amely csak azt kérdezi, mit 
hittek mások és másnak nézeteit sajátítja el, a hitvallást 
„vallja" meggyőződés nélkül, mert elő van írva és azt mondja, 
hogy a szent irás s a hitvallás tanait egyszerűen el kell 
fogadni. Ezen utóbbi álláspont képviselőit persze az ellen-
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táborban keresi. Épen azért is veti szemére Cremernek, hogy ő 
Krisztus istenségének elfogadásától teszi függó'vé azt, hogy benne 
megváltónkat ismerhessük fel. Mi azt hiszszük, hogy az apostolikum 
védői nyugodtan elutasíthatják maguktól azt a véleményt, mintha 
az ő hitfogalmuk ilyen torzképnek felelne meg, milyet Herrmann 
rajzolt. De azért mégis igaz lesz, hogy a hit fogalmában van a 
két párt közötti különbség alapja. Csakhogy más szempontok 
lesznek azok, melyekben e hitfogalmak egymástól különböznek, 
mint azok, melyeket Herrmann vélt felmutathatni. 

Ezen különbség kiderítésére nézzük Harnack és Cremer 
vitáját, melyben az legjobban megállapítható Cremer vitairatának 
három vezértételéből és Harnacknak azokra adott feleletéből. 
Cremer 2. tétele szerint történeti úton nem lehet eldönteni, hogy 
ki és mi a Krisztus. Harnack szerint ez csak félig igaz; annyiban, 
hogy az ő nézete szerint csak annak eldöntése, hogy Jézus a 
mi Urunk, nem lehetséges történeti úton. De ugyanezt érti 
Cremer is ez alatt, hogy ki és mi a Krisztus t. i. azt, hogy a 
mi Megváltónk. Ebben tehát egyetértenek, hogy azt a hitet, hogy 
Jézus a mi Urunk és Megváltónk, a történeti kutatás útján el 
nem érjük. De abban már nem igaz Cremer tétele Harnack 
szerint, hogy látszólag el akarja vágni annak útját, hogy történeti 
úton megállapítsuk, ki és mi a történeti Jézus azaz ama Jézus, 
aki a történetben valóban élt. Csakhogy Cremer ezt nem teszi. 
Ellenkezőleg határozottan kijelenti: „Jesus Christus ist allerdings 
Objekt historischer Forschung" (35. 1.) és „weil die Geschichte 
Jesu den Mittelpunkt der evangelischen Verkündigung durch die 
Apostel bildet, kann es keine christliche Theologie ohne Geschichts-
forschung geben." (u. ο.) A történeti kutatás tehát nemcsak 
megengedett, hanem szükséges eszköz Jézus történeti alakja 
megrajzolásához. Az eltérés Harnack és Cremer közt abban van, 
hogy Cremer szerint az, amit az apostolikum állít és ő véd, 
Harnack pedig támad — pld. Jézus csodás születése, mennybe-
menetele stb. — mint Jézus istenségének feltételei s következ-
ményei s így Jézus istensége maga is — már a történeti kutatás 
határain túl esik, míg Harnack szerint ezek a kérdések is 
történeti úton döntendők el. Aki Cremerrel tart, az meg van 
győződve, hogy aszerint, amint valakinek belső vallásos életében 
eldőlt az állásfoglalás Krisztussal szemben, vájjon felismerte-e 
benne Megváltóját bibliai értelemben vagy nem, aszerint külön-
böző lesz aztán Krisztus istenségének és evvel csodás születé-
sének stb. elismerése is. Akinek Krisztus nem megváltója, akinél 
ez a vallásos tapasztalás hiányzik — az, ha még hozzá tán a 
csodát a priori lehetetlennek tartja, sohasem fog Krisztus élete 
csodás mozzanatainak ismeretére jutni és soha sem fogja azok 
történeti valóságát elismerni. így tehát Cremer szerint a Krisztussal 
szemben való állásfoglalás befolyásolja ezen kérdések eldöntését, 
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még ha a történeti kutatásra is tartoznának. Ha tehát tagadunk, 
a tagadás nem a történeti kutatás eredménye. Hozzájárul még, 
hogy ez a történeti kutatás a priori a csoda lehetetlenségének 
felvételéből indul ki, ami szintén nem történeti, hanem dogmatikus 
elv. Cremer hitfogalma tehát a történeti kutatásnak nem enged 
befolyást hite tárgyára, mert tudja, hogy az, ha határain belül 
marad, annak csodás eleméig úgysem hatolhat el, míg Harnack 
hitfogalma olyan, hogy előbb a történeti kutatásnak és pedig a 
csodát elvből tagadó történeti kutatásnak engedi át a teret és 
a hit számára megelégszik avval, ami megmarad. Ott olyan hitfoga-
lommal van dolgunk, amely a keresztyén hitigazságokat a hit egész 
pleroforiájával öleli át és idegen illetéktelen befolyás ellen védekezik 
azon önbizonyosság erejében, mely a vallásos tapasztalatból 
táplálkozik, míg ez a hitfogalom — legyen bármily intensiv — 
az illetéktelen befolyásnak engedve a többi tudományok .előtt 
folyton hátrál, a hit természetfeletti elemeit feláldozza s örökös 
reduktiókkal kénytelen életét tengetni. 

Egészen természetes, hogy Cremer álláspontja magával 
hozza azt, hogy az, aki elfoglalja, egész természetszerűen teljes 
meggyőződéssel jut el azon hitvalláshoz, amelyben az azonos 
hittapasztalat kezdettől fogva fejezte ki hitét. Ezért vallhatják 
sokan ma is teljes benső igazsággal Krisztus istenségét és az 
apostoli hitvallás ama mondatait, melyek evvel összefüggnek. 
De ép oly természetes, hogy a másik álláspont más állásfoglalásra 
vezet Krisztussal, az ő istenségével és az apostoli hitvallásnak 
megfelelő mondataival szemben. Sőt ha nem véletlen a kapcsolat 
a hit és annak kifejezése, a hitigazság, a vallásos tapasztalat és 
annak szavakbafoglalása, a hitvallás vagy tan között, akkor 
azt is lehet állítani, hogy bizonyos egyedül helyes állásfoglalás 
Krisztussal szemben bizonyos róla való hitvallással függ össze, 
így kell érteni azt, ha Cremer és akik vele egy párton vannak, 
azt állítják, hogy csak úgy ismerhetem fel Jézusban Uramat, ha 
istenségét is vallom. Nem ennek külső elfogadásáról, hanem 
arról van sző, hogy ehhez belső szükségszerűséggel el kell jutni. 
Ahol pedig ez nincs, valószínűleg az a hit sincs meg. Persze, 
mathematikai szükségszerűségről nem lehet szó — a személyes 
életben van fejlődés és vannak inkonsequencziák is. S azért 
óvatosaknak kell lennünk a következtetések megvonásában 
egyesek személyével szemben a nélkül persze, hogy az elvet, a 
szabályt feladnók.1) Persze, ahol ezt az előforduló inkonsequencziát 

') Fricke pld. azt m o n d j a (Chr l . Welt 44. sz.). hogy sze r in te Harnack 
^ s hivei v a l l j á k a Krisztust , de hozzáteszi : „ w e n n auch , wie ich ebenfal ls 
glaube, o h n e d ie vol le C o n s e q u e n z des relig. u n d dogmat . G e d a n k e n s . Die 
b e a n s t a n d e t e n be iden Sätze l iegen . . . in d e m Bekenntn i s z u m „Sohn 
Got tes" se lbs t , s ie sind fundamental, aber n u r d e s h a l b , weil s ie in diesem 
Bekenntn i s l i egen" . 
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és a belső hittartalom és szóbeli kifejezése közt néha előforduló 
inadaequatságot annyira túlozzák, mint Harnack Cremer 3. téte-
lével kapcsolatban (1. fent) teszi, midőn Krisztus személyének 
titkáról s arról beszél, hogy a vallásban nem lehet mindent 
kifejezni, ott érthető, hogy ezen következetességről és a hit és 
hitvallás közti kapcsolatról nem akarnak semmit sem tudni. 
Ahol azonban ezt túlhajtásnak tartják, ott igazat fognak adni 
Cremernek és társainak, akik azt állították, hogy az apostolikum-
harczban tulaj donképen a Krisztus istenségéről van szó. A végső 
különbség a két harczoló tábor közt tényleg a Krisztussal 
szemben elfoglalt más álláspontban gyökerezik. Ha meg ez igaz, 
akkor igaz az is, amit Cremer 1. tétele mond, hogy az 
apostolikumharczban nincs szó a történeti kutatás eredményeiről. 
És akkor azon kérdések, melyeket Harnack fejteget, tényleg csak 
előcsatározások, melyek az igazi ütközőpontot eltakarják. 

Ehhez hozzájárul még az, hogy a Harnack által felvetett 
történeti kérdéseket a történeti kutatás szempontjából sem kell 
úgy eldönteni, mint ő teszi. Érdekes pld., hogy Fricke (a Chrl. 
Welt 44. sz. és azután külön lenyomatban is, lásd fent 44. 1.) 
kijelenti, hogy nem érti, hogyan lehet azon a mondaton: „ fogan -
taték szent lélektől" megütközni. „Wenn unter uns doch Ein-
mütigkeit darüber besteht, dass Jesus Christus der Unvergleich-
liche ist, der den Geist hatte „ohne Maass" und von der Wurzel 
seines Lebens her, so wüsste ich nicht, wie er hätte anders 
empfangen und geboren werden können, als in Kraft aus der 
Höhe, als in der Kraft des heil. Geistes. Ganz abgesehen davon, 
dass Ausdruck und Gedanke schriftgemäss ist, wäre die Annahme 
des Gegenteils inkonsequent und irrational". „Ebenso steht es 
mit dem anderen, schwereren: „geboren von der Jungfrau Maria". 
Wer freilich den ebenfalls schriftgemässen Ausdruck und Gedanken 
ins Physiologische herunterzieht . . . . der muss . . . . Anstoss 
nehmen . . . ." Ε szerint tehát Fricke épen ezt a mondatot, 
melyen Harnack legjobban megbotránkozik, szentírásszerűnek 
tartja. Wohlenberg egy külön vitairatban (melynek czíme: 
„Empfangen vom Heil. Geist, geboren von der Jungfrau Maria. 
Éine Schutz- und Trutzschrift") sorra veszi (a 13—34. 1.) és 
megczáfolja azon érveket, melyeket az apostolikum ezen mondata 
ellen felhoztak. Fontos érveket hoz fel Zahn is „Das apostolische 
Symbolum. Eine Skizze seiner Geschichte und eine Prüfung 
seines Inhalts" cz. könyvének második felében, ahol az apostolikum 
egyes mondatait külön-külön magyarázza és védelmezi. Ő alapos 
történeti érveléssel kimutatja, hogy az első négy században nem 
volt_ az egyháznak számbavehető tanítója vagy közössége, amely 
az Úr csodás születését tagadta volna. Máté és Lukács evan-
geliomának eltérései az Úr gyermekkorának elbeszélésében fnem 
hozhatók fel ezen elbeszélések hitelessége ellen. Mert ha jobban 
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megegyeznének egymással, csak egy forrás számba mennének, 
míg így két forrással van dolgunk, ami a „mythus" nagyobb 
elterjedésére és magasabb korára mutat. Lukács evangeliomának 
keletkezése (v. ö. 1,1_3.) és Máté evangeliomának jelleme és 
czélja, (1. fejezetében is) szintén ez elbeszélések nagy elterje-
désére és nagy korára utalnak. Márk és János evangelioma nem 
törekednek teljességre s azért az a tény, hogy eme elbeszélés 
náluk hiányzik, nem bizonyít semmit hitelessége ellen. Hogy 
azonban János evangelioma sem képzelte magának máskép az 
Úr születését, igen elmésen mutatja ki Zahn (a 62. sk.^1.) az 
evangeliomból és annak 1,13-ében található czélzásából az Űr cso-
dás születésére. Pál apostol Gal. 4,4-ben Zahn szerint azért említi 
az „asszonyt", mint a törvény alá helyezés közvetítőjét (az atya 
helyett) mert „im Denken des Paulus neben dem himmlischen 
Vater Jesu für Joseph als seinen Erzeuger kein Raum war". 
Hogy a genealógiák (Mt. s Lk-ban) Józsefre mennek vissza, 
szintén nem szól a születés történetének hitelessége ellen, mert 
maguk az evangeliomok [megmondják, hogy Jézus ugyan mint 
József fia Dávid fia, de József fia csak azért, mert Máriától, 
József törvényes feleségétől született. Hogy bizonyíthatná hát 
valaki a forrásokkal szemben, hogy Jézus joga, hogy Dávid fia 
gyanánt felléphessen, attól függött, hogy folyt-e ereiben Dávid 
vére? Ép úgy nem lehet mint „eine der gesichertsten geschicht-
lichen Erkenntnisse" odaállítani — mint Harnack — hogy a 
szóban forgó tény nem alkotórésze az evangeliom eredeti hirde-
tésének. Jézus persze nem avval kezdte prédikáczióját: ne 
tartsatok József fiának. De személye is nemsokára előtérbe lép 
prédikáczióiban (isten országa királya, a világ bírája) sőt viszonya 
az Istenhez és az emberekhez is. Ha Jézus még Nikodemushoz 
is „von dem himmlischen Hintergrund seines irdischen Daseins" 
szólt, hogy szólhatott akkor erről erre érettebb tanítványaihoz, 
kik elismerik, „dass er unverhohlen von seiner Herkunft aus 
Gott zu ihnen rede"! Hogy a 4. ev. ily tartalmú kérdéseket és 
kéréseket felvilágosításért a tanítványoktól az Úrhoz nem közöl 
velünk, mint a hogy másokat közöl, nem bizonyítja, hogy arról 
sohasem beszéltek. Az apostolok cselekedetei könyvéből látjuk, 
hogy az Úr származásának kérdése nem tartozott a missiói 
prédikáczió elemeihez. Amint előkészületlenül ilyesmivel, ami 
hitet követelne s anélkül csak gúny tárgya lehetne, nem is 
lehetne fellépni. De ha csak később is szóltak róla vagy csak a 
hitben megerősödött keresztyének előtt (1. Kor. 2,6) akkor is 
csak tartozott az az eredeti hirdetéshez. Azt pedig tudjuk, hogy az 
apostoli korbeli gyülekezetekben a Jézus személyéről nézeteltérések 
nem voltak. „Die Annahme eines ursprünglichen Christentums 
ohne den Glauben an den von der Jungfrau geborenen Gottes-
sohn Jesus ist eine Fiktion". 

t 



1 1 8 Dr. Daxer György. 

A mennybemenetelről azt mondja Zahn: „so lange die 
Christenheit noch in Lauterkeit und Wahrheit . . . (1. Kor. 5,8) 
Ostern feiert, wird sie auch Himmelfahrt feiern". A mennybe-
menetel mindaddig, míg egyrészről az Úr felmagasztalása, más-
részről pedig test szerinti feltámadása tény és a keresztyén hit 
alkotórésze — szintén nem nélkülözhető. Amit Jézus kilátásba 
helyezett (Ján. 6,62) és megjövendölt (Ján. 20,17), az Lk. 24,51 
szerint megtörtént. Persze tudjuk, hogy Harnack Cremerrel 
folytatott vitájában épen történeti események hitelességének ilyen 
kényszerítő következtetések által váló megállapítása ellen nyilat-
kozik. Azt mondja pld. „nicht darum handelt es sich, was sich 
Paulus implicite oder explicite gedacht, sondern darum, ob er 
die Himmelfahrt neben der Auferstehung besonders erwähnt hat". 
A csodás születés dolgában pedig kifogásolja Cremer érvelését, 
mely szerinte történeti kérdést dogmatikai okoskodással akar 
megoldani, mely neki oly megbízható, mint valamely történeti 
forrás. Itt lesz nyilvánvaló, hogy azt akarja mondani, hogy csak 
a források határozott szavai, de már a forrásokra alapított 
okoskodások nem döntenek történeti kérdésekben. Szeretném 
tudni, vájjon Harnack követi-e és követte-e mindig ezt a mód-
szert. Azt hiszem, hogy akkor nem írhatta volna meg — 
legkevésbé úgy, ahogy megírta, nagy dogmatörténetét. 

Mikor az apostolikumharcz még javában folyt, az egyházi 
hatóság is kezdett a dologgal foglalkozni. Egyes lapok, mint a 
„Kreuzzeitung" (459. sz.), felvetették a kérdést, mily intézkedéseket 
fog az egyházi főtanács (Oberkirchenrat) és a Generalsynodal-
vorstand Harnack eljárásával szemben tenni? A „Nationalzeitung" 
tagadta, hogy az egyház valamit tehetne Harnack ellen, amiért 
közte és a „Kreuzzeitung" közt egy kis vita támadt. Az „Ev. k. 
Anz. f. Berlin" ellenzi Harnack megrendszabályozását. Nem akarja, 
hogy azt a szolgálatot tegyék meg neki, hogy máglyára vigyék 
— még egy megintés alakjában sem. Csak hadd taníthassa ő 
tanulmányai eredményeit a kathedrán. de ne akarja azokat 
valami új hitvallás alapjaivá tenni. Aztán legyen mellette olyan 
tanár is, aki az egyház tana mellett foglal állást. Nem sokkal 
később már azt híresztelték, hogy az egyházi tanácsban vagy a 
kultuszminisztériumban tanácskozás folyt Harnack esete fölött 
és hogy a királyt, (kinek akaratára annak idején Harnack 
Berlinbe került) az eset kellemetlenül érintette. A General-
synodalvorstand tényleg foglalkozott is az ügygyei és kérdésére 
az egyházi tanács is kijelentette, hogy azt a fősuperintendensek 
elé akarja terjeszteni. 

A közbe eső időben felszentelték az újonnan restaurált vár-
templomot Wittenbergben. Az ünnepélyen részt vett a császár is 
és ez alkalomból kiadott egy hitvallást, melynek szép szavaiból 
csak azokat iktatjuk ide, melyek a fenforgó eseményekre világot 



119 Daxer György. Az apostoli hitvallásért folytatott harcz. 

vetnek:1) „Mint Mi az egész keresztyénséget összekapcsoló hitet 
a Jézus Krisztusban, az emberré lett Istenfiában, ki megfeszíttetett 
s feltámadott, szívbó'l valljuk . . . . úgy elvárjuk az ev. egyház 
összes szolgáitól, hogy mindenkor arra törekedjenek, hogy hiva-
talukat az Isten igéjének zsinórmértéke szerint a reformáczió 
által ismét napvilágra hozott tiszta keresztyén hit értelmében és 
szellemében lássák el . . . ." Az ünnepi prédikátor, Schultze 
fó'superintendens meg azt mondta: „mi szilárdan és tántorít-
hatlanul ragaszkodunk az apostolok Credojához, amely az 
elválasztottakat velünk egyesíti". És Faber udvari lelkész így 
szólt: „Lobogjon előttünk magasan és bizton a régi lobogó, 
amely már annyi óriási várat bevett és már oly sok csatamezőn 
diadalmaskodott, melyet már sok haldokló hős megmerevülő 
karja lobogtatott fennen, egyházunk apostoli hitvallását. Hadd 
mondjuk mi annak szavaival ma az egyetértő áment fejedelmeink 
szép hitvallására . . . . találjon szavunk visszhangra Nagy-
Németországban, ha most egymással valljuk: Hiszek egy Istenben 
. . . . stb. (végig)." 

A „Reichsbote" előrejelezte, hogy ez lesz a császár hit-
vallásának tartalma és a positiv egyházi lapok mind úgy is 
magyarázták, hogy az a császár állásfoglalását jelenti az apostoli 
hitvallás mellett. A liberális lapok tagadták, hogy ez volna a 
tartalma. És kétségtelen, ha a császár hitvallása volna is állás-
foglalás az apostoli hitvallás mellett, akkor is csak nagyon 
burkolt állásfoglalás volna. Igaza van Loofsnak, a ki a Chrl. 
Weltben azt írja: „Amit a fejedelmi okirat mond, az sző szerinti 
értelmében a vita fölött áll . . . . Elkedvetleníteni csak azt 
tudnák szavai, aki azt a szándékot tételezi fel róluk, hogy többet 
akarnak mondani, mint tényleg mondanak". Szóval világos állás-
foglalásról itt nem lehet szó, még kevésbbé döntésről. 

Hasonló az a döntés is, melyet a porosz egyháii hatóság, 
a főtanács, Harnack ügyében végre hozott. Az egyházi főtanács 
és a fősuperintendensek közös tanácskozásra jöttek össze, 
melynek eredménye gyanánt aztán kiadta az egyházi főtanács 
1892. nov. 25. azt a rendeletet, amelynek hivatása volt az ügyben 
dönteni. Ez a rendelet főbb pontjaiban-) a következő: „Élénken 
sajnáljuk, (beklagen), hogy Dr. Harnack tanár kijelentései . . . . 
sok ev. lelkészben valamint az ev. nép széles rétegeiben nagy 
nyugtalanságot idéztek elő. Ezen nyugtalanság alapjában arra 
vezetendő vissza, hogy ama nyilatkozatnak az apostolikumra 
vonatkozó kijelentései által veszélyeztetve látják a keresztyén 
hit teljességét és főleg az Isten fiának a keresztyén tan alapjaihoz 

') Egész ter jedelmében közli a hitvallást a Chronik der christ l . Welt 
45. száma a 421. lapon. 

2) Egész ter jedelmében megtalálható a Chron. d. ch. W. 50. számában. 
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tartozó emberrélevését. Ezen aggodalmakkal szemben Isten 
különös kegyelmes rendelését látjuk abban, hogy Ő Felségének 
a császár és királynak és Németország ev. fejedelmeinek lélek-
emelő' hitvallása Wittenbergben f. é. okt. 31-én, a melyben a 
ragaszkodás az emberré lett Istenfiában való hithez . . . . 
határozott kifejezést nyert, az ev. nép legszélesebb köreiben és 
rétegeiben hangos visszhangra talált". Azután reá mutat a 
rendelet arra, hogy Harnack nézete ezen mondatról: „fogantatott 
szent lélektől s született szűz Máriától" — melyben „a gyüle-
kezetek hitük drága és érinthetlen szentségét látják" — nem 
nevezhető a theol. kutatás általánosan elfogadott véleményének, 
mert „a theol. tudomány sok előkelő képviselője, főleg a berlini 
theol. fakultás tekintélyes tagjai szerint is az ama mondatban 
kifejezett tény az előítélet nélküli tudományos kutatás előtt 
még mindig megállja az igazság próbáját". „A fősuperinten-
densekkel egyetértünk abban, hogy (az apostoli symbolum) 
az egyházra nézve annál kevésbbé nélkülözhető, mert tartalma a 
földön lévő egész keresztyénség egységköteléke. Az istentiszteletből 
való eltávolítása vagy csak a gyülekezetek önkényének való 
szabadon adása (Freigebung) is megsértené a gyülekezetek jogi 
öntudatát . . , ." „. . . . Gondoskodni fogunk róla, hogy egyházunk 
hitvallási állapotát (Bekenntnisstand), amely . . . . az Isten 
emberré levését Krisztusban szintén magába foglalja, benső 
hűséggel fentartsuk," az apostolikum istentiszteleti használatát 
megóvjuk. S bár rideg törvényt nem akarnak belőle vagy minden 
egyes mondatából alkotni, a lelkészek agitáczióját az apostolikum 
kiszorítására tűrni nem szabad. A fősuperintendensek feladata 
azon felfogásnak elejét venni, hogy az is, akinek a keresztyén 
hit alapigazságaival ellenkező hitbeli meggyőződése van, az ev. 
egyházban őszinte szívvel az ige szolgája lehet. Az a körülmény, 
hogy erre vonatkozólag félreértés keletkezhetett, növeli a 
fősuperintendensek kötelességét, hogy a felszentelést igénylőknek 
lelkipásztori szeretettel lelkiismeretben kötelességükké tegyék a 
szigorú önvizsgálatot az ev. egyház hitigazságaival szemben 
elfoglalt állásukra nézve és a felszentelési fogadalommal elválla-
landó kötelességek teljes nagyságát és súlyát úgy ez időben 
mint az örökkévalóságban lelki szemeik előtt feltüntessék". 

Ezen rendelet különféle megítélésre talált. Az Alig. ev. luth. 
Kztg. (49. sz.) egyik másik fordulatát határozottabbnak kívánta 
volna, de azért mégis örül azon tanúbizonyságnak az apostolikum 
megingathatlan érvénye és értéke mellett, melyet a rendelet 
tartalmaz. Azt kívánja, hogy oszlassa el a zavart, melyet a harcz 
előidézett és hiúsítson meg korai reményeket, melyeket bizonyos 
körökben legalább látszólag tápláltak. Hasonlóan kedvezően, de 
nem minden fentartás nélkül ítélik meg a rendeletet a „Kirchl. 
Monatsschrift" (4. sz.) és az „Alig. Konserv. Monatssch." (1. sz.) 
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Már sokkal kedvezőtlenebb a „Christi. Welt" első Ítélete 
(50. számában) Rade tollából. Nagyon sajnálja a rendelet kiadását 
úgy, ahogy megtörtént. Igaz, hogy a tanítás szabadságát nem 
érinti, de a superintendensek és fősuperintendensek lelkipásztori 
tevékenysége által akarja a modern theologiát a porosz ev. 
egyház lelkészi hivatalaiból kizárni. „Die Professoren lässt man 
in Ruh, ihre Schüler wird man drangsalieren". Ami pedig azt 
illeti, hogy „az, akinek a közös keresztyén hit alapigazságaival 
ellenkező meggyőződése van, őszinte szívvel az ev. egyházban 
az Ige szolgája nem lehet" — elítélj. ezen mondat világos, de 
egyúttal annyira homályos beszédjét. Ők — mondja — elutasítják 
és nem képviselik ezt az álláspontot, de ellenfeleik és mások is mégis 
reájuk fogják vonatkoztatni. Van a rendeletben sok olyan dolog 
is, aminek örülni lehet, de baj, hogy a porosz ev. egyház ható-
sága „in einem so ernsten Streit, wie der gegenwärtige, nichts 
Besseres zu sagen hat, als ein solches zum mindesten viel-
deutiges Wort". Két héttel később (az 52. számban) a Chrl. 
Welt — más szerző tollával — sokkal kedvezőbben ítélte meg 
a rendeletet. Az 1893. évf. 7. számában pedig azt mondja róla, 
hogy az „ist ja nur der getreue und insofern erfreuliche Spiegel 
dessen, dass unsere kirchlichen Zustände verworren und unhaltbar 
sind". Beyschlag kék füzetjeiben (Deutsch-evang. Blätter 1903. 
1. sz.) Radeéhez hasonló álláspontról Ítélte meg. Szerinte a 
rendelet főleg azon lelkészek hálájára számíthat, akik feltétlenül 
az apostolikum mellett foglalnak állást. A rendelet kétértelmű 
és egyoldalú, csak a gyülekezetek orthodox tagjainak aggodal-
maira van tekintettel, de a modernekéira nem. — Még sokkal 
élesebben Ítélik meg a rendeletet a liberális (politikai és egyházi) 
lapok, mint pld. a „Prot. Ver. Corr." és a „Prot. Kirchenzeit." 
Utóbbi azt mondja róla, hogy „widerspruchsvoll, theologisch und 
relig. schwach". — Érdekes még az ultramontan „Kölnische 
Volkszeit." nézete, amely a rendeletben Harnack elleni verdiktet lát. 

Fontos még Herrmann Ítélete a rendeletről, melylyel már 
fentebb ismertetett füzetjének1) (10. 1.) 2. részében találkozunk. 
Itt arról szól, hogyan kell az apostolikumot a lelkészek felszen-
telésénél használni. Ezen kérdésre a porosz egyházi főtanács 
rendelete is felel. Ezen felelet olyan, hogy az egyházban lévő 
meghasonlást tekintetbe veszi és mindkét félnek, mely egymással 
szemben áll, lehetővé akarja tenni, hogy az egyházban meg-
maradjon.2) A szerző maga, hogy ezen kérdésre feleljen, kiindul 
abból, hogy az egyház a hivők közössége. De akkor a hitjelöltnek, 

') Herrmann: Worum handel t es sich in dem Streit um das Apostol ikum. 
18. sk. l ap ja in . 

2) A rendeletnek és a theol . ellenfélnek i l let lenül gúnyoló jel lemzése 
a 20—23. l a p o n nem érdemli, hogy figyelembe vegyük. 
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ki lelkészi állást akar elnyerni, hívő keresztyénnek kell lenni. 
Ezt azonban nem avval mutatja ki, ha kijelenti, hogy egyetért 
az egyház hitvallásával, hanem csak úgy, ha saját hitét tudja 
kifejezni. Csak az léphessen egyházi hivatalba, aki a fősuper-
intendensek előtt saját hitének vallásával keresztyénnek bizonyul. 
Persze a fősuperintendenseknek nem szabad akkor mint párt-
embereknek és theologusoknak szerepelni. Amit követelhetnek, 
az, hogy valaki keresztyén legyen és oly gondolatai legyenek, 
a melyek nélkül a megváltott ember belső élete lehetetlen. A 
hitismeret természetesen ezen túl is fejlődik. De minél tovább 
halad, annál sajátosabb alakot ölt és annál kevésbbé egyeznek 
különböző keresztyéneknek gondolatai. Azért nem lehet ezen 
gondolatok valamely összegét feltételül szabni arra, hogy valaki 
egyházi hivatalt vállalhasson. Nem lehet tőle azt sem követelni, 
hogy fejlettebb hitismerete legyen, mint az egyház tagjainak, 
csak azt, hogy ismerje a hit lényegét, amint azt elnyerhetni, ha 
a kételyeken átmentünk. A hitismeret bizonyos nagyságát, amint 
azt valamely hitvallás megjelöli, sem lehet a hitjelölttől kívánni. 
Avval azt követeljük, hogy egy másoktól fogalmazott hitvallást 
saját meggyőződésének kifejezéséül adjon ki. Evvel sok őszinte 
embert visszariasztunk, a gyengéket arra bírjuk, hogy lelki-
ismeretüket beszennyezzék és a lelkiismeretleneknek tág kaput 
nyitunk az egyházi hivatalokba. — De az egyház hitvallását is 
védeni kell; az apostolikumot is. Az még ma a legtöbb 
keresztyénre nézve hitével összeforrt szokás. Azt a hitet fejezi 
ki, mely minket is keresztyénekké tesz. Azért használhatjuk és 
ha a hitvallásban, melyet „wir mitsprechen", oly kifejezések 
vannak, melyeket mi hitünk kifejezésére nem választanánk, ezen 
gyökerében ragadjuk meg azt. így minden mondatával egyet-
érthetünk. Ha most oly keresztyénnel van dolgunk, aki meg-
szokásból hisz, annak megmagyarázzuk azt, mi az ő hitvallásának 
S ta r ta lma . Oly keresztyénnek pedig, aki ezen „szokásból való 
keresztyénségből kiesett" magyarázzuk meg, hogy egyedül 
Krisztusra helyezze bizalmát — akkor bírja azt, amit a hitvallás 
kifejez. Tehát becsülje meg a hitjelölt a hitvallást és tudja mint 
hitvallást magyarázni. Ez a harmadik követelmény. Ezeket szabad 
a hitjelölttől kívánni, ha az egyházi hivatalba lép, de mást nem, 
ami abba a kísértésbe hozza, hogy maga csinálja meg magának 
azt, ami neki azon hitből hiányzik, melyet tőle kívánnak. Evvel 
megöljük a hitet. Azért ezt meg kell akadályozni. Erről van szó 
az apostolikumi vitában. 

A rendelet tehát egyik félnek tetszését sem tudta egészen 
megnyerni. „Niemand war ganz damit zufrieden, aber ebenso 
war auch fast niemand damit ganz unzufrieden" — írja a 
Chronik d. ch. Welt (1893. évf. 15.) De az nem is csoda, ha a 
rendeletet figyelemmel elolvassuk. A Chronik der ehr. Welt 
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(1893. 1. sz.) jó összeállítása szerint „Harnack ellen kijelenti, 
hogy az a gondolat, hogy az apostolikumot az istentisztelet 
használatából kiküszöböljük vagy a gyülekezetek önkényének 
odadobjuk, a gyülekezetek jogi öntudatát zavarná meg; azért a 
fennálló egyházi rend fenntartandó és minden „agitáczió ellene 
megbüntetendő'". Harnack mellett szól a következő: először 
különbséget tesz a rendelet az Isten emberré levése és a szűztől 
való születés közt, azt a keresztyén hit egyik alapigazságának, 
ezt pedig oly mondatnak nevezi, amely „még mindig megállja 
az igazság próbáját". Másodszor arról biztosít az eisenachi 
nyilatkozattal egyetértően, hogy az egyházi hatóság távol áll 
attól, hogy a hitvallásból vagy annak minden egyes mondatából 
merev törvényt alkosson. Harmadszor nem vezeti vissza a 
gyülekezetek nyugtalanítását Harnack nyilatkozatára, hanem 
annak oly felfogására, melyet „félreértésnek" nevez". Ez a 
rendeletnek Harnack érdekében való kedvező, találó jellemzése. 
De bármilyen is legyen ítéletünk a rendeletről, az bizonyos, hogy 
czélját elérte: a meglévő állapotot megerősítette, a harcz meddő ma-
radt. Poroszországban, legalább a lapokban a küzdelem nagyjában le-
csendesedett. Aki csak ezt, nyugalmat, békét akart, annak a rendelet 
nagyon megfelelt. Azért volt az ú. n. középpárt oly nagyon 
megelégedve vele. Egyik lapja, az „Ev. Gemeindebl. f. Rheinl. u. 
Westph." (49. sz.) azt írja: „Mi részünkről teljes meggyőződésből 
üdvözöljük főhatóságunk szavát, mint bölcseség szavát, amely 
nagyon ügyesen a természetes és mesterséges felindulás magasra 
menő hullámaira a mindkét oldal felé irányuló mérsékletre és 
türelemre való intés lecsendesítő olaját öntötte". 

(Vége köveikezik.) 

Lic. Dr. Daxer György. 



Fábri Gergely naplója. 

A nemeskéri artikuláris gyülekezet levéltárában akadtam e 
kiváló evang. püspökünknek gyó'ri káplán és rektor korában 
irott naplójára. Örömömbe, melyet e felfedezés okozott, keserű 
érzés is vegyült. Miért hevernek a mi irott kincseink így a 
homályban? Miért nem rendezik a mi egyházi levéltárainkat és 
tartalomjegyzékeiket miért nem teszik közzé? 

Midőn Fábri Gergely életét tíz évvel ezelőtt megírtam,*) 
sejtelmen sem lehetett arról, hogy e hírneves hitvallónknak ifjú-
kori eredeti feljegyzéseit Nemeskér, tehát oly gyülekezetünk 
rejtegeti, a melyben Fábri huzamosabb ideig soha sem tartóz-
kodott s a hova naplója is csak később kerülő uton juthatott, 
igazolván az ismert szálló igét: habent sua fata libelli. 

Most, midőn a naplóba más kéztől később bejegyzett 
sorokat olvasom, már tudom a könyv sorsát, de korábban senki 
sem vezetett nyomra. Fábrinak egyik leányát ugyanis Bozzay 
György nemeskéri lelkész vette feleségül s így e házasság révén 
került ide a napló. Az új tulajdonos azonban, ki a Fábritól 
üresen hagyott lapokat jegyzőkönyvül használta, későbbi állomás-
helyeire Mencshelyre és Kertára vitte magával. Bozzay halála 
után pedig szintén ennek veje, Braunmiiller János n. magasii 
lelkész örökölte. Ez is irt még bele számadási jegyzékeket. 
Magasiból szerezte azután vissza Nemeskér, amelyre vonat-
kozólag Bozzay igen fontos dolgokat irt a naplóba. 

Fábri latin nyelven irta feljegyzéseit. A napló nagy ívrét 
hosszúságú, keskeny, vastag könyv, melynek teljes czímlapja ez : 

Monumentum 
canae antiquitatis et serae posteritatis 

ecclesiastico-politico-oeconomicum 
historicis observationibus 

ab initio seculi praesentis continuatum, 
chronologice erectum 

A. R. S. MDCCVII. Mense Julio, in quem incidit nativitas 
Gregorii Fabri 

Osgyaniensis, Hungari p. t. Rectoris et Diaconi 
Ecclesiae Jaurinensis Aug. Conf. 

Restauratum et ordine iusto instructum 
Jaurini A. R. S. MDCCXXXIV. 

*) Fábr i G. és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Budapest 1894. 
A Luther- társaság k iadása . 
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Fábri e szerint születési évéig visszamenve jegyezte fel a 
fontosabb egyházi és politikai eseményeket, úgy a külföldieket, 
mint a hazaiakat. 

Már tanuló korában naplót vezetett, jegyzeteit azután 1734-
ben gyó'ri káplán és tanár korában rendbe szedte és letisztázta. 
Csak azt lehet sajnálni, hogy ez évvel azután a napló félbe is 
szakad. Valószínű, hogy tovább is folytatta feljegyzéseit, de ezek-
nek letisztázására mint vadosfai lelkésznek, dunántuli kerületi 
jegyzőnek és utóbb püspöknek többé nem volt ideje. így ő a 
vastag könyvnek csak első tíz lapját irta tele igen apró, ma 
már nagyon nehezen olvasható betűkkel. A többi lapokat Bozzay-
nak és Braunmüllernek szintén eléggé érdekes feljegyzései 
töltik be. 

I. 

A naplóból azok az adatok érdekelnek bennünket leg-
közelebbről, amelyek Fábrinak saját életére vonatkoznak, s a 
melyeket az egyháztörténelem eddig nem ismert. 

Mindeddig születési éve sem volt ismeretes. Most tudjuk, 
hogy 1707. évi julius havában született Osgyánban. Feljegyezte 
első tanítóinak nevét is. 1712-ben bizonyos Ivankovics volt az 
első mestere. 1713-ban már Taxner László rektortól tanulta a 
Donatust. 1714-ben Áldási Pál és 1717-ben Farkas György avatta 
be a syntaxis, poesis és rhetorika titkaiba. Mindezek osgijáni 
tanítók voltak, akik, mint látjuk, középiskolai tárgyakat is 
adtak elő. 

1722-ben szeptember 7-én Késmárkra vitték a német nyelv 
elsajátítása végett. Itt az első évben Cornides Mártonnál lakott 
és Lendvai Péter helyettes igazgató volt a tanára. A következő 
évben Sponer Antal városi jegyző és tanácsos házába kerül, hol 
három évet tölt s ez idő alatt a jeles Buchholtz György a tanára. 

1726-ban, julius havában a 19 éves ifjút Draveczky Imre 
és Berzeviczy Boldizsár hívta udvarába Draveczbe tanítónak 
(praeceptor publicus). Örömmel írja itteni tartózkodásáról: „Res 
meae singulariter sucessere, confluxus enim insignis illic fűit 
nobilium filiorum." Érdekes adat ez a XVIII. század nevelés-
történetéhez is. 

De hosszabb ideig még sem érezte jól magát az előkelő 
uri környezetben, mert már a következő év augusztus havában 
ezt írja: „Valedixi aulae secundum illud: exeat ex aula, qui 
vult esse pius." 

Most Győr felé vette az útját tanulmányainak folytatása 
végett. Jóhírű lehetett ekkor az evangélikusok győri gymnáziuma, 
hogy ilyen tanítóságot próbált húsz éves tehetséges ifjú is fel-
kereste. Itt a tudós Szászki-Tomka János és Perlaky József 
voltak a tanárai. Alig maradt azonban háromnegyed évig, a 
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tavaszi examen után győri patrónusainak rábeszélésére elhatá-
rozta, hogy külföldre megy. 

Az akkori szokás szerint előbb az országot bejárva segély-
pénzt gyűjtött s mikor már 120 forintja együtt volt, ezzel 1728. 
szeptember havában útra kelt. Október elején érkezett meg 
Wittenbergbe. Itt a theol. tárgyakat Wernsdorf, Abicht, Schrőer, 
Hassenius, a nyelveket Wockenius s a bölcsészetet Schröder 
tanárok óráin hallgatta. 

A tanulni vágyó ifjút minden érdekli, ami a városban tör-
ténik, mindenütt ott van s a fontosabb eseményeket naplójába 
jegyzi. 

Már a harmadik évet töltötte Wittenbergben, midőn 1731. 
február 14-én a Perlaky távozásával megüresedett diakonusi 
(kápláni) és conrectori állásra hívják Győrré. Örömmel enged a 
megtisztelő bizalomnak. De hogy ez állást elnyerhesse, előbb 
lelkészszé kellett magát avattatnia, ami csak a lelkészi vizsgálat 
sikeres megállása után történhetett meg. 

A dunántuli evang. egyházkerületnek 1673—1742-ig nem 
volt püspöke. Ε miatt az ide való vagy ide pályázó papjelöltek 
rendszerint Wittenbergben tettek papi vizsgálatot s lelkészszé 
avatásuk is itt történt meg. 

II. 
Fábri naplójának épen az a legérdekesebb szakasza, a 

melyben részletesen leirja, hogy miként folyt le egy ilyen magyar 
ifjúnak papivizsgálata a XVIII. század elején Wittenbergben. 

A meghívó levelet kézhez vévén, 1731. márczius havában 
bemutatja Abicht György, szász egyházkerületi fősuperintendens-
nek, wittenbergi tanárnak és első lelkésznek ; de mivel magyar 
nyelven volt irva előbb latinra kellett fordítania és hitelesíttetnie 
(valószínűleg a künnlevő magyarok által.) Egyszersmind meghivő 
levele alapján a lelkészi vizsgálatra való bocsátást is kérelmezte. 

Abicht olvasván a most már latinra lefordított meghívót, a 
kérelmet jóváhagyólag tudomásúl vette és buzgó fohászszal 
könyörgött Istenhez az ifjú Fábriért, kérve, hogy maradjon meg 
azokban, amelyeket tanult. Majd elibe adta a felavatottak anya-
könyvét (album ordinatorum), melybe Fábrinak is be kellett 
írnia szülőinek nevét, születési helyét, évét ós napját, az iskolákat, 
amelyekben tanult, a helyet, a honnan Németországba jött. A 
többi rovatokban pedig még e kérdésekre kellett felelnie: mennyi 
ideig volt az akadémián ? mely tanárokat hallgatott ? kiktől 
nyert hivatalos meghívó levelet ? mely gyülekezetbe és mily 
állásra hívták? hol, mikor és melyik superintendens avatta fel? 
mely évben és napon tett papi vizsgálatot és papi esküt ? 

Márczius 28-án meglátogatta Joch, egyetemi rektort, az 
egyháztanács tagját és wittenbergi várlelkészt, tanácsát és jó-
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akaratát kérve. Meg is ígérte ez, hogy amennyit lelkiismeretének 
a törvénye megenged, annyit meg fog tenni. 

29-én Abicht ajánlatával Keisert, az egyháztanács elnökét 
és a többi assessorokat kereste fel, akik mindannyian helyet 
adtak kérelmének. 

31-én tudatták Fábrival, hogy a papi vizsgálat napja április 
2-ikára van kitűzve. Neki kellett ezt április 1-én az egyház-
tanács összes tagjaival személyesen tudatnia s őket a papi vizsgá-
latra meghívnia, A többi lelkészeket pedig az egyházfi hívta össze. 

Bevégezvén Fábri e fáradságos munkát, az est beálltával 
buzgó imádságban kérte Istentől a Szentlélek segedelmét a más-
napi vizsgálathoz. Éjjeli 11 órakor tért pihenni és semmi nagyobb 
gondtól nem gyötörve csendesen el is aludt. De álmot látott. 
Hadd mondja el ezt ő a maga szavaival. 

„Úgy láttam álmomban — írja naplójában — hogy egy 
hegyen fekete kígyók rohannak reám. Ε látványnak hatása alatt 
kardot rántva valamennyit elűztem és mardosásuktól teljesen 
megszabadítottam magamat. Az álmoknak ugyan nem nagy hitelt 
adok, de azt erősen állítom, hogy az ördög néha mai nap is 
kígyó alakjában üldözi szerszámaival Istennek kegyes híveit és 
háborgatja Istennek országát. Mind az által mit sem törődöm a 
támadásával, hanem a Szentlélek segedelmével megerősödve fel-
öveztem magamat a szent szolgálatra. És szilárdan hiszem, 
hogy ebben Istennek igéjével, mely a kétélű fegyverhez hasonló, 
szerencsésen diadalt aratok az ördög birodalmán. Segíts meg. 
Uram, a te igéddel és légy velem a te üdvözítő kegyelmeddel a 
mi Urunk Jézus Krisztus által." 

Ha Fábri püspöknek későbbi szenvedéseire, fogságára, hivatal-
vesztésére és hajléktalan bujdosására gondolunk, ezeket a borús 
sejtelmeket igazoltaknak látjuk. De erős hitével meg is győzte a 
sátánt és hű maradt fogadásához. 

„Április 2-ikán — írja tovább naplóját — a Szentlélektől 
vezetve d. e. 10 órakor megjelentem a vizsgálaton. Abicht super-
intendens examinált, aki legelőször is az első zsoltárt olvastatta 
el velem eredeti szövegében s azután lefordíttatta. Ezt megtevén 
azt kérdezte tőlem, hogy a kegyeseknek milyen boldogsága érte-
tődik e helyen ? Felelém : lelki és testi. És milyen lesz az utolsó 
ítélet ? — kérdezé tovább. Felelém: általános és kinek-kinek 
rész szerint való ítélete leszen a halála után. 

„Azután áttért az Ágostai Hitvallás VIII. artikulusára. Az 
egyházról általánosságban és a meghatározásáról szólottam. Az-
után a gonosz és ujjá nem született egyházi szolgákról, ezek-
nek tudományáról és szolgálatáról. Ez alkalommal Máté 23. feje-
zetében azt a helyet ütötte fel, mely a Mózes székében ülő fari-
zeusokról szól. Utoljára az urvacsoráról szóló artikulusra tért át 
és a kálvinisták antithesisét kérdezte. 
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„Végre 11 órakor megérkezett dr. Joch, az akadémia rektora 
és elkezdte tovább folytatni az examen fonalát. A cselekedetek 
könyve 10. r. 35 versét adta eló'mbe, amely helybó'l a pelagia-
nusok, naturalisták és más ilyenek értelmezése szerint azt 
akarta bizonyítani, hogy a pogányok csupán kegyességük és 
tisztán isteni félelmük által is üdvözülhetnek a Krisztusban való 
minden hit nélkül. És pedig bizonyítani akarta ezt 1. Cornelius 
példájával, 2. az ó-szövetség példájával, melyben egyedül a zsidók 
alkották az igaz egyházat, a többi összes népek pedig csak 
nem kárhozhattak el mindnyájan; és 3. a Zsid. levél 11. r. 
6. versével, mintha ott olyan hitről volna említés, melyet tisztán 
Istenre és nem a Krisztus érdemére vonatkozónak mondanak. 

„Végül a pápaság történetéből adott fel némely kérdéseket, 
annak felosztását és másokat." 

Ε feljegyzésből látjuk, hogy Fábri papi vizsgálata Witten-
bergben eléggé szigorú volt. Legalább is két óráig tartott s a 
kérdések, melyeket ó- és újszövetségi exegesisből, dogmatikából, 
polemikából és egyháztörténelemből hozzá intéztek, nem voltak 
könnyűek, só't részben eléggé fogósak. 

Április 3-án avatták lelkészszé kézrátevéssel 4-én volt az 
aláírás és eskütétel. 

III. 

A 24 éves felavatott ifjú lelkész jól végezvén dolgát, öröm-
mel sietett vissza hazájába, új állomására Győrré, a hol őt már 
várva várták. Április 7-én indult el Wittenbergből és május 
6-án irja naplójába: „Perveni feliciter Jaurinum ad ecclesiam 
carissimam." 

A napló további jegyzetei már nem csak Fábrira, hanem 
a győri evang. gyülekezetnek történetére nézve is fontosak. 

Május Í4-én; pünkösd harmadik ünnepén prédikált először. 
16-án iktatták be conrectori hivatalába, mely a mai gymnáziumi 
tanári állásnak felelt meg. 24 én végezte a keresztség szent 
cselekvényét először, Újvári Ferencz, városi polgárnak leányát, 
Évát keresztelvén meg, a kinek egyszersmind a keresztapjáúl is 
meghívták. 

Mindjárt az első hetekben igen keserű tapasztalatokat szer-
zett az ifjú káplán és conrector a gyülekezetnek akkori szoron-
gatott viszonyai között. Még május 30-án ugyanis vármegyei 
biztosok jöttek Győrré és Torkos András lelkésztől a templom-
kulcsok kiadását követelték. Az így meglepett lelkész azonban 
azt válaszolta, hogy ő ezt nem teheti, mert ő csak szolgája az 
egyháznak s közölnie kell a dolgot a gyülekezet patronusaival. 
Majd 15 napi halasztást kérvén Torkos, a küldöttek önkényt 
eltávoztak. Azonban a 15 nap letelte után is kegyelmesen el-
távolított az Úr minden veszedelmet a győriektől. 
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íme Fábri naplója értesít bennünket a gyó'ri egyháznak 
korábbi veszedelméről, amely addig nem volt ismeretes. Győrött 
mind a két protestáns egyház tudvalevőképen csak 18 évvel 
utóbb 1749-ben vesztette el templomát és iskoláját azon a 
czímen, hogy csak mint véghely bírt szabad vallásgyakorlattal, 
időközben pedig elvesztette eme véghelyi minőségét. 

Ő értesít a gyülekezetben előfordult személyi változásokról 
is. Az iskola igazgatója, a jeles Szászki-Tomka János, aki itt 
több éven át működött s a kit most Pozsonyba hívtak meg, 
1732. julius 3-án hagyta el Győrt.*) Augusztus 25-ig Fábri helyet-
tesítette s e napon őt, az eddigi conrectort választották meg 
rectorrá. „Isten látja — mondja ő maga— nem szívesen vállaltam 
el a kettős tehernek, az egyházinak és iskolainak nehéz volta 
miatt, de meg kellett tennem Torkos lelkésznek és patronusaim-
nak kényszerítésére, akik egyhangúlag ajándékoztak meg bizal-
mukkal." Helyébe Weigel Jánost iktatták be conrectornak. A 
nehéz időkre való tekintettel buzgó fohászban kér Istentől sege-
delmet az új tanítók működéséhez. 

1733. augusztus 31-én Eatkóczy és Györgyi nevű tanuló 
ifjakat expediálta külföldi egyetemekre. 

Ugyanez évi szeptember 2-án a német ajkúaknak Arzt nevű 
kántora halt meg, a ki tovább mint 40 évig vezette a győri 
gyülekezet chorusát. 

Kiváló figyelmet érdemel végül, amit Fábri Győrött kifejtett 
irodalmi munkásságáról mond. Eddig csak azt tudtuk, hogy 
Sartorius Szabó Jánosnak volt munkatársa Wittenbergben a 
Magyar Lelki Óra nevű énekeskönyv szerkesztésében s hogy 
„Szent írásbeli igékkel és példákkal megbővíttetett Győri Kis 
Katechismust irt (Jena, 1751.)**) Naplója egyéb munkáiról is be-
számol s egyúttal jellemzi az akkori prot. irodalmi viszonyokat. 

„1733 . . . napján — irja naplójában — tovább folytatta 
a nyomdász az „Arany Láncz" imádságos könyv nyomását, 
amelyet én biztos helyre vitettem. 400 példányt átadtam tek. 
Fodor István úrnak, aki előre 100 forintot fizetett a nyomásért, 
a többi mintegy 200 példány nálam maradt a lelkészek és a 
szegények közt való kiosztás végett." Aáchs Mihály imakönyvé-
nek ezt a kiadását, melynél Fábri mint közvetítő szerepelt, eddig 
nem ismertük. 

1734-ben a nyári szünidőben Müller János győri könyvárus 
újra kinyomatta az Arany Láncz imádságos és egyszersmind a 

*) Ε jeles magyar tudós Győrött i r ta és adta ki „P rogymnasma de 
Periode in usum discent ium" czimű művé t (16. r. 230. lap, nyom. Streibig 
József , Győr 1729.) 

**) Lásd: Krupecz J. Adalékok a Luther -ká té történetéhez. Prot . Szemle 
1895. évf. 349. 1. 

Theol. Szaklap. Π. é? f , q 
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„Zengedező Mennyei Kar" nevű énekeskönyvet is. A correcturát 
Fábri végezte. S ez ujabb kiadást is az előbbi (Bárány és 
Vásonyi-féle) 1726. évi kiadásnak az évszámával látták el „ob 
certas causas." A miatt t. i. hogy a nyomdászt a censura üldö-
zőbe ne vegye. 

Ugyanez év nyaráról még a következő bejegyzést olvassuk: 
„Halottas könyv cum Uti Társ me autore et correctore in solatium 
ecclesiarum per vacationes excudi sunt." 

Ez Fábrinak eddig nem ismert és kellőleg nem méltatott 
műve, melynek egy példánya a nemzeti muzeumban van meg. 
Petrik bibliographiájában a czíme ekként van közölve: 

Halott temetéskorra való énekek, melyek most helyesebben 
egynéhány ide tartozó szép zsoltárokkal és énekekkel egyetem-
ben egy énekekből és könyörgésekből álló Uti társsal sokaknak 
kívánságokra megjobbítatván újonnan kibocsáttattak. (32. r. 
358. 1.) Norinbergában 1734. 

(Mellette:) Buzgó énekek és könyörgésekbűl jobb és balkéz 
felöl álló uti társ. Mely sok jámbor istenfélő, vízen ős szárazon 
fáradozó híveknek szives kívánságokra szép renddel kibocsáttatott 
Norinbergában 1734. (47. lap.) 

(Továbbá:) Egy néhány imádságokból álló uti társ útra 
indulóknak. (67. lap.) 

A czímlapon Győr helyett Norinberga áll mint a nyomtatás 
helye. Szokott eljárásuk volt ez a nyomdászoknak a XVIII. szá-
zadban, mikor prot. műveket nyomattak. A szerzővel együtt 
titokban akartak maradni. 

Ε kettős műnek első felében levő halotti énekeket Fábri 
bizonyára a régi ismert debreczeni halotti énekeskönyvből vette 
át. De a mű második felének, az Uti társnak szerkesztése már 
Fábri érdeme. És épen ez lett oly népszerű, hogy bővített és 
javított kiadásokban többször is megjelent. így Győrött Streibig 
Gergelynél 1747-ben, a mikor a könyv már 492 lapra terjedt, és 
1769-ben N.-Szombatban a jezsuiták nyomdájában legutóbb 
pedig 1818, 1854 és 1858-ban Pesten a Trattner-Károlyi-féle nyom-
dában. 

IV. 

A győrin kivül azután más gyülekezetek dolgairól is meg-
emlékezik Fábri. 

Az 1719. évről röviden csak ennyit jelez: Demigrationes 
Germanorum in Prussiam et Hungáriám. Kétségtelenül azt a be-
vándorlástérti, melyből a német ajkú tolna-baranyai új esperesség 
alakúit. 

1726-ról megjegyzi: Defectus panis nimius fűit per Hun-
gáriám. 
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1731-ben a Carolina Resolutio szövegét egész teljességében 
azon frissiben beírta naplójába. Bizonyára mindjárt a kiadásakor 
átértette annak súlyos következményeit. A királyon kivül 
Batthyáni Lajos gróf és Wajnetzi Illés irta alá a rendeletet. 

1732-ben az artikuláris Nemeskér veszedelméről emlékezik 
meg. Itt a Győrből csak nem régen ide jött Perlaky József 
lelkész idejében, január 30-án vármegyei biztosok elfoglalták a 
templomot, harangokat, iskolát és az összes egyházi javakat. 
Később azonban helyet engedtek és jelöltek ki új templom épí-
tésére s a harangokért némi kárpótlást fizettek. Sinzendorf 
Ferencz győri püspöknek volt ez a remeklése. 

1733-ról jegyzi fel: Ecclesiae hungar. nostrates in Kemene-
salla omnes sunt ereptae. Hrabovszky kéziratai között található 
feljegyzés szerint ekkor 22 egyházat dúltak fel Kemenesalján. 

1734-ben: Strepitus armorum ecclesias afflictas liberarunt 
cleri furore. 

Egyéb feljegyzéseinek jó része ma már általánosan ismert 
külföldi eseményekre, fejedelmek, pápák dolgaira, kiválóbb lel-
készek és tanárok működésére sat. vonatkozik. Felsorolja továbbá 
a háborúkat, közcsapásokat, kivándorlásokat, a vallási türel-
metlenség példáit, sat. 

így például az 1705. évszám alatt ez a megjegyzése : Viri 
celebres fuere Joh. Schillerus, Frid. Schraderus, Christoph. Wagen-
seilius, Phil. Jac. Spenerus, fax pietistarum et mysticorum. 

Wittenbergben való tartózkodása idején nagy részvéttel 
emlékezik meg szeretett tanárának Wernsdorf Gottlieb super-
intendensnek és wittenbergi első lelkésznek, a magyar egyház-
történelem iránt is érdeklődő eme kiváló tudósnak 1729. julius 
1-én bekövetkezett haláláról, akinek a vártemplomban elhelyezett 
síremlékéről a sírverset is közli. 

Majd Wernsdorf utódjának Abicht Györgynek ünnepélyes 
bevonulásáról szól, akit az egyetemi ifjúság „solemni cum 
musica" fogadott 1730. május 26-án. Abicht előbb a danzigi 
gymnáziumnak volt a rectora. A dresdeni udvar hívta ide s 
állásának elfoglalása előtt vizsgálatot is tett az egyházi fő-
tanács előtt. 

1730-ban három, Sziléziából kiűzött lelkész jött Witten-
bergbe, akik közül egy Mutman nevű a vártemplomban prédikált. 

Ugyanez év junius 25-én az Augustana Confessio felolva-
sásának 200 éves jubileumát ünnepelte Fábri is az egyetemi 
ifjúság körében. 

Október 13-án pedig egy volt zsidó rabbinus megkeresztel-
kedésénél volt jelen. Abicht végezte a functiót, a keresztszülők 
pedig Abicht neje és a városbíró voltak. 

* 

9* 
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Kétségtelen, hogy Fábri tovább is irta naplójegyzeteit, de 
azokat sokféle elfoglaltsága miatt már nem tisztázhatta le a 
fennmaradt emlékkönyvébe. Az ily naplójegyzetek irása rendes 
szokása volt. A vadosfai számadókönyvben is érdekes történeti 
feljegyzései vannak, melyeket fentebb idézett monographiámban 
felhasználtam, és a vadosfai zavargás történetét is mint szava-
hihető' szemtanú „Genuina Enarratio" czímen irta meg és iktatta 
az egyházkerületi és esperességi jegyzőkönyvbe. 

Ha későbbi naplójegyzetei, akár csak egyes elszórt lapokon 
is, előkerülnének, a XVIII. századbeli szegényes magyar protestáns 
egyháztörténelemhez bizonyára fontos adatokat szolgáltatnának. 
Mert Fábri működésének java része még csak győri rektorsága 
után kezdődött, amikor mint vadosfai lelkész és dunántuli püspök 
szolgálta egyházát.*) 

*) Bővebb életrajzát, me lye t e napló ada ta iva l e helyen törekedtem ki-
egészitent, idézett m u n k á m b a n találhat ja meg az olvasó. — Nagytiszt . Bejek 
György nemeskér i lelkész ú r n a k a napló szíves kikölcsönzéseért e helyen is 
hálás köszönetet mondok. — Ugyancsak itt eml í tem meg, hogy a nemeskéri 
gyülekezet b i r tokában egy igen becses ezüst boroskanna is van , melyet 1686-
ban a se lmeczbányai egyház adott d ísza jándékúl lelkészének, Pilarik István-
nak. Nemeskér ezt 1773-ban 130 forintért vet te a somogymegyei r. kath. 
Zichy család egyik tagjától . A kannán héber , görög, latin és n é m e t betűkkel 
érdekes fel jegyzések vannak s a rajzok között Luthernek szépen sikerült arcz-
képe is lá tha tó . A becses műkincsről bécs i régiséggyűjtők is tudomást 
szereztek és 200 forintot szívesen megad tak volna érte. 

Payr Sándor, 
soproni theol. tanár . 



A perikopa-rendszer. 

A midőn ezt a rendkivül fontos, és különösen az ág. hitv. 
evang. egyházat nagyon is közelről érdeklő kérdést e tudo-
mányos szaklapban szó tárgyává teszem, nem czélom az e 
tárgyban keletkezett külföldi irodalomról és az ott folytatott harczok-
ról megemlékezni. Bevezetéskép csakis arra utalok, hogy az 
„Evang. Egyházi Szemle" két év előtt már ennek a felvetését 
is elitélte ; a mult évben pedig Geduly Henrik nyíregyházai ev. 
lelkész ép a perikopa-rendszer gyakorlati érvényesítése érdeké-
ben egy külön „Evangélikus Homiletikai Folyóirat" megindítását 
látta szükségesnek; ez évben meg a „Protestáns Pap" egyik 
szerkesztője, Lágler Sándor kölesdi ev. lelkész tette szóvá a 
dolgot. Mindezekből kitűnik, hogy a perikopa-rendszer kérdése 
ujabban már nálunk is felmerült, s hogy annak megvitatása 
előbb-utóbb napirendre kerül. Az erre vonatkozó rövid fejtegetésem-
mel tehát egészen új dolgot nem hozok szőnyegre, legfőlebb 
siettetem annak teljes tisztázását. De igazi czélom megvizsgálni 
azt, hogy elvi szempontból, a tudományos theologiai vizsgálódás 
górcsöve alatt milyen képet mutat ez a kérdés. Tudom, hogy 
amidőn ezt a tárgyat felveszem, sok oldalról helytelenítik ennek 
a nebántsvirágnak az érintését. Ámde a tudomány előtt semmi 
sem lehet érinthetetlen, és mennél féltettebb kincsünk valami, 
annál többször utána kell néznünk, hogy vájjon megvan- e még, 
s nem esett-e rajta csorba, avagy nem volna-e esetleg szükség 
némi javításra, igazításra egyik vagy másik tekintetben. Ilyen 
körültekintő munkát akarok én is most e kis elmélkedéssel végezni. 

Előre is kijelentem, hogy én a kötelező perikopa-rendszernek hive 
nem vagyok. És pedig nemcsak elvi, hanem gyakorlati okaim is 
vannak ez álláspontom igazolására. Ha végig tekintünk a kánon 
történetének folyamatán, nagyon korán megtaláljuk a ker. 
egyházban a kanonikus szent iratok gyűjteményének, a kánon-
nak is alapjául szolgáló lectionariumokat, amelyek a gyülekezetek-
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ben az ó testamentumi szent iratok mellett felolvasható iratokat 
sorolták fel, vagy éppen tartalmazták. Ezek az ősatyái nemcsak 
magának az újszövetségi kánonnak, hanem a később katholizálődott 
egyház breviáriumainak és egyéb perikopás könyveinek is. Ezekre 
az egyház rendezkedésének idején szükség is volt. Mert a mikor 
még az egyház körében egyre-másra keletkeztek a sokszor nagyon 
is veszedelmes irányzatú és tartalmú vallásos iratok, valamelyes 
módját kellett találni a védekezésnek és a helyes úton való 
megmaradás biztosításának. De a mikor az egyház a maga egész 
tanrendszerét megállapította, s külső és belső mindennemű 
viszonyait rendezte, az ilyen egyházi szertartásos könyveknek 
többé már nem volt meg elvileg is döntő, hanem csakis gyakor-
latilag irányító jelentősége. A katholikus egyház azonban máig 
is azokból tanít, s azokat tekinti az istentisztelet vezérfonalai-
nak. Ott a Szentírásnak külön az istentisztelet czéljaira való 
kiválogatása az ő rendszerükből egészen érthető is. 

A reformatio a kánont igazán kánonná tette, az isteni ki-
jelentést magában foglaló Szentírást megillető jogaiba vissza-
állította, mert azt, ós egyedül csak azt kívánta a keresztyén 
hit és élet szabályozójául és forrásául tekinteni. Ε sarkalatos 
elv már magában is kizárja a Szentírás szabad használatának 
bárminemű korlátozását. Kizárja pedig különösen is ott, a hol 
ép a keresztyén hit- és élet felkeltésére, nevelésére, emelésére és 
biztosítására kell szolgálnia mindennek. Ha egyszer az evangéliumi 
egyház a teljes Szentírást tette a maga fundamentumává, akkor 
kell, hogy az a maga teljes egészében az igehirdetés alapja és 
anyaga legyen. Ha az evangéliumi egyház a Szentírást a maga 
egészében a nép kezébe adja — bár most már maholnap még 
onnét is kiszorítják azt lassanként holmi kisbibliák és bibliai 
olvasókönyvek, — akkor annál kevésbbé szabad azt az igehirdető 
kezéből kivennie. A kötelező perikopa-rendszer, mint a Szentírás 
teljes és szabad használatának koilátozása, az evangéliumi egy-
ház alapelveivel, a Szentírásról tanított nézeteivel és egész 
jellemével is megegyeztethetlen, s nem egyéb, mint a régi kath. 
szokásnak egyik maradványa, a melyhez való makacs ragaszko-
dás az evangélium egyházában igazán érthetetlen. 

Annak védelmére alig is tudnak egyebet felhozni, mint a 
régi megszokást, meg a heortologikus rend megtartásának szük-
ségét. Hogy az evang. egyházban, különösen a nem magyar ajkú 
hívek otthon már előre átolvasgatják s megbeszélgetik a rendes 
perikopát, hogy nagyon is erősen ragaszkodnak azoknak szigorú 
betartásához, s ha a lelkész egyszer-másszor valami okból elejti 
a perikopát, úgy tekintik a vasárnapot, mintha megcsonkították 
volna, ezt sokszor hallhatjuk. Ámde előbb is ezzel szembe lehet 
állítani azt, hogy nemcsak idegen ajkú hívei vannak az evang. 
egyháznak, már pedig az bizonyos, hogy magyar híveink, külö-
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nősen a hol ref. atyafiakkal laknak együtt, a perikopa-rendszer-
hez nem ragaszkodnak, sőt legtöbbször — amint arról személyes 
tapasztalataim számtalanszor meggyőztek — nem is szeretik. 
Többször beszéltem erről a kérdésről nemcsak a magam, hanem 
szomszédaim híveivel is, és én nem hallottam egyetlen hangot, 
amely annak fenntartását követelte volna. Aztán különösen a 
a városi gyülekezetekben bizony senki sem törődik azzal, hogy 
perikopáról beszél-e a lelkész vagy nem. S ha áll is, hogy a sze-
gényebb néposztály, a naptárt, mint majdnem egyetlen olvasó-
könyvét, vasárnaponként felüti, hogy megnézze, mi az akkorra 
kiirott textus, az is bizonyos, hogy az értelmiség azt soha meg 
nem teszi. De annál többször hangoztatja, hogy neki merőben 
érthetetlen, miért kell az evang. lelkésznek mindig ugyanazon 
szárazmalmot taposnia, s miért nem lehetne akkora szabadsága 
a beszéd alapjának kiválasztásában, mint a ref. tiszttársának? 

No és erre rendesen az a feleletünk, hogy a heortologiai 
rend kívánja a perikopák kijelölését és megtartását. Megvallom, 
nekem a heortologia eszméje és gondolata, de különösen a gya-
korlati keresztülvitele mindenkor igen kedves és tiszteletreméltó 
dolog volt. Ha egy lelkész a heortologikus szempontok szorgos 
megtartásával tudatosan vezeti végig hiveit az egyházi év ünnepi 
sorozatán és közönséges vasárnapjain, mindenesetre sokkalta 
nagyobb lelki haszonnal kell járnia az ő fáradozásának, mint ha 
összevissza prédikál mindenről, a mi éppen eszébe jut. Nincs 
boszantóbb és ünneprontóbb valami, mint ha a lelkész oly beszé-
det tart, a melynek tárgya és gondolatvilága az ünneppel magá-
val semmi összefüggésben nincs. Hogy adventben senki se beszél-
jen másról, mint a Megváltó várásáról, hogy a böjti időszak 
alatt mindenki a bűnbánat és engesztelés nagy dolgairól emlé-
kezzék, hogy a húsvét és pünkösd közti időt az istenországa 
munkálásának kötelességéről, feltételeiről szóló beszédekkel kell 
kitölteni s igy a Szentlélek ajándékának méltó fogadásához kell 
a szíveket előkészíteni, ezt én igen szép, helyes, bölcs és szüksé-
ges dolognak tartom. Csakhogy nem tudom belátni, miért kellene 
e miatt évről-évre, sőt évtizedről-évtizedre mindig ugyanazokat 
az alapigéket használni ? Miért nem lehetne a heortologikus rend 
megtartását akként biztosítani, hogy már a theológián beleoltanák 
a leendő lelkész szivébe ennek a fontossága és szükségessége 
tudatát? S nehogy kénytelen legyen örökké ugyanazon perikopá-
kat használni, miért ne lehetne megtanítani arra, hogyan kell 
önmagának összeválogatnia a megfelelő textusokat? Most, a 
mikor a gyakorlati képzésre mind nagyobb súlyt akarnak fektetni, 
azt hiszem, az ilyen kérdések komoly megbeszélése nagyon is 
időszerű és kívánatos. 

Amikor a perikopa-rendszerről beszélgetünk s különösen 
ellene szólunk, sokszor halljuk az ellenvetést, hogy Németországban 
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is megvan a perikopa-rendszer és ott is nagyobb azoknak a 
száma, akik azt fenntartani, mint azoké, akik azt eltörölni 
kívánják. Ez igaz. De ott nem is egészen az a perikopa-rendszer 
jelentősége, mint nálunk. Mert hiszen nekünk csak egy perikopa 
sorozatunk van, a németeknek meg, ha jől tudom, 60—70. És 
mi annak az egynek megtartását megkívánjuk, sőt kötelezővé 
szeretnők tenni, mig külföldön a választás szabadsága biztosítja 
a szabadabb mozgást. Már most könnyű belátni, hogy míg a mi 
perikopa sorozatunk valóságos lelki nyűggé válik, s az önállóbb 
papok számára egyszerűen nem létezik, addig a németországi 
perikopa-rendszerek a szabadságot nem semmisítik meg. S míg 
nálunk a perikopák máig is csakugyan a r. kath. lectionariumok 
jellegével bírnak, addig Németországban a perikopa-rendszerek, 
igazi czéljuknak és jelentőségüknek megfelelően, tisztán a heorto-
logia érdekeit szolgálják és inkább útmutatók kívánnak lenni és 
maradni. S ha nálunk valamely e czélra választott bizottság a 
mai, meglehetősen gyarló perikopa-sorozat helyébe vagy mellé 
még több, legalább is tíz gondosan összeválogatott perikopa-
sorozatot készítene, én annak használatát azon lelkészekre nézve, 
kik elég önállósággal nem rendelkeznek, hogy maguk választ-
hassák meg az alkalmas alapigét, igen üdvösnek tartanám. De 
még akkor is annak kötelezővé tételét elitélném, mert az evang. 
lelkésznek szabadságot kell biztosítani az egész Szentírásra nézve, 
s mert a Szentírás méltósága és tekintélye az ilyen alkalmasak-
nak kijelölt szakaszok kötelező és korlátozó használatát meg nem 
engedi. 

Különben érdemes megfigyelnünk, hogy nálunk a perikopa-
rendszernek legerősebb hivei a német és a tótnyelvű gyülekeze-
tek lelkészei. Tisztelem az álláspontjukat, készséggel elismerem, 
hogy a perikora-rendszer fenntartására és pedig, ha lehetne, 
egyetemesen kötelező fenntartására irányuló törekvéseikkel igen 
tiszteletreméltó és komoly czél: az istentiszteletben szüksé-
ges rend és az ünnepeknek saját természetüknek megfelelő 
megtartása, sőt az egész évi istentiszteleti sorozatnak egységes, 
és pedig az üdvrend szempontjából helyes beosztása érdekében 
fáradoznak. Igen, de nem szabad elfeledniök, hogy ők is élnek 
azzal a szabadsággal, hogy a külföldön használatos perikopa 
rendszerek között válogatnak, s így voltakép felszabadítják ma-
gukat a perikopák nyűgétől, s igazában azok kötelező voltát 
gyakorlatilag megszűntetik. És a perikopa-rendszereknek ilyen 
módon való használatát én sem kifogásolom, mert ez esetben 
a perikopa-rendszer már többé nem lesz békó, hanem okos és 
helyes iránymutató. S ez ellen kinek lehetne kifogása? 

Ha valamely egyház a kebelében működő lelkészeknek 
bármi tekintetben tanácsot, segítséget vagy utasítást ád, nem-
csak helyesen, hanem kötelességszerűen cselekszik. Ha tehát az 
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egyház a heortologiai szempont szemmel tartásával az igehirde-
tésnél is szükséges jó rend érdekében perikopa-rendszereket 
dolgoztat ki és bocsát rendelkezésre, nincs ellene szavunk. De, 
ismételten kiemeljük, ezeknek csak vezérfonalúl és útmutatásúí 
szabad szolgálniok, s megtartásuk nem lehet kötelező. Mert meg 
kell hagyni minden lelkésznek azt a szabadságot, hogy a maga 
legjobb meggyőződése és tehetségei szerint maga állíthasson 
össze magának perikopa-sorozatot. Ε munkában a vezérfonalúl 
szolgáló perikopa gyűjtemény a lelkésznek csak támogatására 
és irányítására szolgálhat. Ép ezért az ilyen perikopa-gyüjtemé-
nyeknek párhuzamos helyekben és utalásokban mennél gazda-
gabbaknak kellene lenniök. Ily gyűjtemények készítését, a 
melyeknek kidolgozásánál és összeállításánál a külföldi hasonló 
gyűjteményeket is tekintetbe, sőt akár alapúi is lehetne venni, 
nemcsak megengedhetőnek, hanem egyenesen helyesnek tartanám 
már csak abból a szempontból is, hogy a perikopa-kérdést vég-
legesen és helyesen megoldaná. Ε helyről tisztelettel ajánlom is 
e kérdést az egyes nt. lelkészi értekezletek figyelmébe és mun-
kásságába. 

A theologiai főiskolák igen tisztelt hatóságait, vezetőit és 
tanári karait pedig arra kérem, hogy a theologusok képzésénél 
fordítsanak különösen nagy figyelmet arra, hogy az evangélium 
alapján álló és élő egyházak lelkészei a Krisztus üdvösségre 
hivó és vezérlő evangéliuma kezelésében és az egyház híveinek 
nevelésére és építésére irányuló felhasználásában jártasak, 
ügyesek, valóságos mesterek legyenek. Nagyon helytelennek tar-
tom azt, hogy egy theologus négy hosszú esztendő alatt az 
egész újszövetséget egyszer sem olvassa át eredetiben, s hogy 
a gyakorlati exegesis rengeteg hosszadalmas és így sokszor 
unalmas aprólékosságával alig terjed ki évenként pár fejezetre, 
legjobb esetben pár rövidebb levélre, avagy evang. egyházunk 
theologiai főiskoláin nem ritkán csak a perikopákra. 

Ha furcsa volna az, hogy egy orvosnövendék a gyógykezelendő 
embernek csak a lábát, vagy a kezét, vagy bármely más testrészét 
ismerné csak igazán behatóan és alaposan s azzal bocsátanák 
fontos, életbevágó hivatására, hogy az ezen szerzett és látott 
tapasztalatok alapján gyógyítsa majd az egész embert, ép oly 
furcsa és félszeg az, ha a theologust négy esztendő alatt sem 
képesek odáig vinni, hogy a Szentírást, de különösen az újszövet-
ségét alaposan megismerje és megfelelő módon használni meg-
tanulja. Ha másként nem lehet, úgy kellene átvenni négy év 
alatt az egészet, hogy a folyó olvasás közben a tanár egy-egy 
rész, vagy összetartozó szakasz gondolatmenetét, tartalmát, 
lényeges eszméit feltárná és gyakorlati értékesítésének az útját 
módját rövidesen megmutatná. Most, a mikor a theologiák tan-
ügyi szervezete az egyetemes egyház intézkedése folytán vé-
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leményadás és tárgyalás végett, az egyes kerületek elé kerül nem 
ártana, ha a kerületek a gyakorlati theologiai oktatás keretében 
heti 2-—3 órának e czélra való felvételét kívánnák. 

Különben is az evang. theologusra nézve örökké igaz a 
mondás: in scriptura nascitur. Ha az evang. lelkésznek egész 
életében az írás magyarázatával és alkalmazásával kell foglal-
koznia, akkor ismernie is kell azt teljesen és tökéletesen. De hát 
ki is ismerje az írást, ha nem az evang. lelkész ? Ezért hát aránytalanul 
többet kell azzal foglalkoznia theologus korában, mint eddig 
foglalkozni szokott, s ha olyan alapos, öntudatos és hitbuzgó, 
de különösen a Szentírásban teljesen otthonos lelkészeket képezünk, 
a milyenekre evang. egyházunknak szüksége van, s a milyenek 
hozzá természete s elvei alapján illenek, akkor nem lesz szükség 
semmiféle perikopa-rendszerre, mert mindenki maga is képes 
lesz a heortologiai szempontok szemmel tartásával alapigét 
választani. 

Pestmegyei. 



Az oxyrchynchitisi töredék és az „Egyptomiak 
evangéliuma." 

Grenfell és Hunt 1897-ben egy igen érdekes egyptomi lelet-
ről számoltak be a tudós világnak, amikor az oxyrchynchitisi kis 
papyrus-lapocskát hű másolatban, lefényképezve és megmagya-
rázva közzétették. A papyrus 1 5 x 9 cm. nagyságú, mindkét 
oldalán be van irva 21—21, tehát összesen 42 sor görög szöveg-
gel. Ez a szöveg Jézusnak hat mondását tartalmazza, míg a 
a hetediket csak megkezdi. Szakemberek megállapítása szerint e 
papyrust 200 körül irták. Minthogy mindkét oldalán be van irva, 
sőt a második oldalán iu szám is van, ebből világos, hogy e 
papyrus darab a 10—11-ik oldala volt egy oly munkának, a mely 
Jézus hasonló mondásait tartalmazta. Az egyes mondások tel-
jesen összefüggéstelenül állanak egymás mellett, a mi azt bizo-
nyítja, hogy e lap nem rendes elbeszélő műnek, hanem csakis 
valamely kivonatnak és pedig mondásgyüjteménynek egyik része 
lehetett. Bizonyítja ezt az is, hogy minden egyes mondás így 
kezdődik: Jézus mondja. 

A papyrus egész szövege a következő: 
1. . . . és akkor láss hozzá, hogy a te atyádfia szemében 

lévő szálkát kivessed. 
2. Jézus mondja: Ha meg nem tartóztatjátok magatokat 

a világtól, nem találjátok meg az Isten országát; és ha a 
szombatot meg nem szentelitek, nem látjátok meg az atyát. 

3. Jézus mondja: A világba jöttem és testben mutatkoz-
tam nekik és mind részegnek találtam és senkit sem találtam 
szomjúhozónak közülök, és fáj az én lelkem az emberek fiain, 
hogy vakok az ő sziveikben és nem látnak . . . 

4. Jézus mondja: Akárhol lesznek, nem lesznek Isten 
nélkül, és amikor valamelyik egyedül van, akkor vagyok én vele: 
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emeld fel a követ és ott találsz engem, hasítsd meg a fát ős 
én ott vagyok. 

5. Jézus mondja: A próféta nem kedves â  maga hazájá-
ban, sem az orvos nem végez gyógyítást azokon, akik ó't is-
merik. 

6. Jézus mondja: A magas hegynek csúcsára épített és 
megeró'sített város se le nem eshetik, se el nem rejtőzhetik. 

7. Jézus mondá: Halljad . . . 
Miként láthatjuk, olyan mondások ezek, amelyeket a mai 

kanonikus evangéliumainkban ilyen formában nem találunk. És 
mégis úgy hangzanak, mintha csak azokból valók volnának. Sőt 
az első mondást csakugyan szószerint közli Lukács 6,42. v. ö. 
Mt. 7.5. Hasonlókép a synoptikusok szövegével rokon az 5-ik 
mondás is, bár a második részét sehol sem találjuk meg. Ez 
tehát új mondás ép úgy, mint a többi is mind. 

Ami különösen is a 2-ik mondást illeti, a gondolata, sőt a 
kifejezései alkotása is fellelhető a synoptikus evangéliumokban. 
A hangulata meg különösen ismerős. A világtól megtartóztatni 
magát az embernek, hogy megnyerhesse az istenországát, a 
szombatot megszentelni, hogy méltó legyen az atyához, mind 
Jézus evangéliumának eszméje. De ezt a formát νηστενσψε τον 
γ.όσμον, továbbá οαββατίοητε το οάββατον nem találjuk sehol. De 
az kétségtelen, hogy olyan értelemben vannak e kifejezések hasz-
nálva, amilyenben azt a fordítás mutatja. 

Legsajátságosabb a 3-ik mondás, amelynek első fele nagyon 
emlékeztet nemcsak a János evangéliumára, hanem különösen 
I. Tim. 3, 16-ra, a második fele meg egészen Mt. és Lk. evan-
géliumának egyes kifejezéseivel egyezik. 

A 4-ik mondásnak ismét az első fele emlékeztet Mt. 28,20 
és 18,20 Ígéreteire, míg a második felének csakis a Prédikátor 
könyve 10,6 versében van meg valamelyes párhuzamosa, bár 
egészen más értelemben. így hát ez a mondás is egészében tel-
jesen új és ismeretlen. Egyébként e mondás értelme az, hogy a 
hívő embert még a legközönségesebb foglalkozás közben sem 
hagyja el az Úr. 

A 6-ik mondásnak a rokonát Mt. 5, j 4-ben könnyű felismerni, 
de mégis más ez, mint a hegyi beszéd hasonló értelmű és for-
májú kijelentése. 

Mindezekből világos, hogy olyan evangélium szolgált e töre-
dék alapjául, a mely elsőbb is a második században Egyptom-
ban közkézen forgott, s abból, mint hiteles munkából idézhették 
Jézus mondásait. Azután olyannak kellett ez evangéliumnak 
lennie, a mely a 3-ik mondás tanúsága szerint középhelyet fog-
lalt el a synoptikusok és János evangéliuma között. Végül ennek 
az evangéliumnak a mi mai kanonikus evangéliumainktól függet-
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lennek kellett lennie, mert ha ennek forrását képezték a 
mi mai evangéliumaink, akkor nem érthetők ennek toldásai, ha 
pedig ez képezte forrását a kanonikus evangéliumoknak, akkor 
nem érthető e mondások egy részének kimaradása. 

Harnack1) igen komoly és nagyon is nyomós okokat hoz 
fel azon állításának bizonyítására, hogy e töredék mondásai az 
Ευαγγέλιον κατ' Άίγνπτίονς-\)6\ vannak véve. Ezt az evangéliu-

mot az egyptomi koptok használták, s mint pogány keresztyének 
a maguk külön evangéliumának tartották a zsidó keresztyének 
evangéliumával szemben, a melyet Εναγγέλιον ·/«')' 'Εβραίους- nak 
neveztek. Hogy ezek az evangéliumok voltak az egyptomi keresz-
tyének különös könyvei, azt bizonyítja Hyppolytus, Clemens 
Alex., Origenes, Epiphanius, de különösen a valentinianus Theo-
dotus, aki ép úgy egyptomi volt, mint az enkratitákhoz tartozó 
Cassianus. Ez evangéliumot használta 170 körül Soter római 
püspök, a II. Kel. levél szerzője is. 

Ebből az ősrégi egyptomi evangéliumból eddig csakis az a 
11 idézet ismeretes, amely a második Clemens-féle levélben 
található. Ezekből három idézet szó szerint megegyezik Mk, 9,13. 
16,26· ®s Lk. 16,13-mal s így csak a következő nyolcz idézetet 
közlöm itt fordításban: 

1. Az Úr mondotta: Ha velem együvé vagytok is gyűjtve 
az én ölemben és nem cselekszitek az én parancsomat, kivet-
lek benneteket és azt mondom néktek: távozzatok tőlem, nem 
tudom, honnét valók vagytok, gonoszságnak cselekvői. II. Kel. 
4,5. v. ö. Lk. 13,27. Mt. 7,23. 

2. Az Úr mondja: Olyanok lesztek, mint juhok a farka-
sok között. Felelvén pedig Péter azt mondja neki: Hát ha 
szétszórják a farkasok a juhokat ? Azt mondá Jézus Péternek: 
Ne féljenek a bárányok a farkasoktól az ő leölésük miatt és 
ti se féljetek azoktól, akik titeket megölnek és néktek mit 
sem árthatnak, hanem attól féljetek, akinek a ti halálotok 
után megvan a hatalma úgy a lélek, mint a test felett, hogy 
a gyehenna tüzére vesse azokat. II. Kel. 5, v. ö. Mt. 10, 28 
(Lk. 12,4_5.) Lk. 10.3. 

3. Azt mondja az Úr ez evangéliumban: Ha a kicsit meg 
nem őrzitek, ki ád nektek nagyot ? Mert mondom néktek, hogy 
a ki hű a legkisebben, az a sokban is hű. II. Kel. 8,5. v. ö. 
Lk. 16,10. Mt. 25,2 1 .2 3 : 

4. Salomének kérdésére, hogy meddig hatalmaskodik a 
halál, azt mondá az Úr: A meddig ti asszonyok szültök, 
mert az asszonyok munkáinak elrontására jött. Salome azt 
mondá neki: Tehát helyesen cselekedett, a ki nem szült? Az 
Úr pedig válaszolt, mondván: Minden növényt egyél meg, de a 

*) Über die j ü n g s t entdeckten S p r ü c h e Jesu. 1897. 
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melynek keserű íze van, ne edd meg. Salomének a kérdésére 
pedig, hogy mikor tndja meg azokat, a melyekről beszélt, azt 
mondá az Űr: Majd amikor a bűnnek köntösét megtíporjátok, 
és a mikor a kettő egygyé lesz, és a férfi asszonynyá, hogy 
se férfi, se nő. (Ez a homályos párbeszéd más formában is 
fennmaradt s ez némileg megvilágítja ezt is : Megkérdeztetvén 
az Úr valakitől: Mikor jön el az (isten)országa, mondá: Amikor 
a kettő egygyé lesz, és a külső olyan lesz, mint a belső, és a 
férfi asszonynyá, se férfi, se nő, stb.) 

5. Ő maga is azt mondja: Aki rólam vallást tesz, arról 
én is vallást teszek az én atyám előtt. II. Kel. 3, 2. v. ö. Mt. 
1 0 > 8 S . Lk. 1 2 , s . 

6. Azt mondja: Nem mindenki üdvözül, aki nekem azt 
mondja: Uram, Uram!, hanem aki az igazságot cselekszi. II. 
Kel. 4,2. v. ö. Mt. 7,21- Lk. 6, 46. 

7. Azt mondja az Úr: Azok az én testvéreim, akik az én 
atyám akaratát cselekszik. II. Kel. 9, t l . v. ö. Mt. 12, t9. Lk. 8,21. 

8. Azt mondja az Isten: Nem kegyelem az néktek, ha 
azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, hanem az nektek a 
kegyelem, ha azokat szeretitek, akik ellenségeitek és akik 
titeket gyűlölnek. II. Kel. 13, 4. v. ö. Lk. 6,32. 35. 

Sajátságos ez idézeteknek a synoptikus evangéliumokkal 
való egyezése, illetőleg rokonsága, de még érdekesebb az eltérése. 
Ha e nyolcz idézethez még azokat is hozzáveszszük, a melyek a 
synoptikusokkal szószerint egyeznek, akkor látjuk, hogy az 
„Egyptomiak evangéliuma" a mieinktől eltérő, önálló, de a 
mieinkkel egyformán első rangű evangéliumnak tekinthető. Talán 
még a szóhagyomány volt valamennyiüknek közös forrása! 

Úgy lehet nemsokára, ha az újabb egyptomi leleteket 
közzéteszik, ebben a kérdésben is tisztábban fogunk látni. Ez 
új leletek Jézusnak ismét számos, eddig egészen ismeretlen 
mondását ismertetik majd meg velünk. Lehet, hogy ezek mind 
az Egyptomiak evangéliumának egyes részei. Rövid idő alatt majd 
elválik, s akkor azonnal közöljük az újabb felfedezés ered-
ményeit olvasóinkkal. Egyelőre azonban csak remélnünk szabad, 
hogy a még közzé nem tett új töredékek ugyanazon evangélium 
részei, amelynek egyes töredékeit látjuk a Kelemen-féle második 
levélben és az oxyrchynchitisi papyruson. Mert e kettőnek a 
jelleme, formája és a synoptikusokhoz való viszonya kétségtelenül 
azonos, és így, ha a Kelemen-féle levél idézetei az Egyptomiak 
evangéliumából valók, akkor e papyrus mondásait is bízvást 
ez evangélium részeinek tekinthetjük. 

llafjay Sándor. 



Lapszemle. 

Studien und Kritiken. 1903. 
2. szám. 

Zimmermann Η. dr. lic. Berlin. Evangelium des Lukas cap. 1—2. 
Az egész fejtegetés a Harnack-Hilgenfeld-féle vitához kapcsolódik, 
mert e két fejezet dolgával legutóbb ők foglalkoztak. Több kérdést 
igyekszik tisztázni. Az elsó' az, hogy ezt a két fejezetet maga az 
evangélium szerzője irta-e, vagy csak később csatolták az evan-
géliumhoz ? Harnack különösen a nyelvezet azonosságára támasz-
kodva azt vitatja, hogy a szerző a megfelelő korba beleélve 
magát, komponálta a két fejezetet. Zim. most szórói-szóra menve 
igazolja a nyelvezet azonosságát és így Harnack álláspontját is. 
Hilgenfeld komoly okokkal lép fel annak bizonyítására, hogy e két 
fejezet nem volt eredetileg is az evangéliumban. Ez okokat azon-
ban Zimmermann sorra szedve megdönti, s végül kimondja, hogy 
a harmadik evangélium elejétől végig ugyanazon kéz munkája, 
tehát az első két fejezetnek kezdettől az evangéliumhoz kellett 
tartoznia. — A második kérdés az, hogy e két fejezetnek Lukács 
volt-e a szerzője, vagy valaki az ó' nyelvezetét utánozva irta azt 
meg később ? Es hogyha ő irta, vájjon maga komponálta-e, mint 
azt Harnack állítja, vagy pedig aram nyelvű forrásból vette amint 
azt Hilgenfcld vitatja, avagy épen Wernlének van igaza, aki 
szerint csakis görög nyelvű források állottak Lukács rendelke-
zésére ? Zim. "Wernlét egyenesen elutasítva, Harnackkal szemben 
is állást foglal ebben a kérdésben és Hilgenfeldnek ád igazat. 
Igen komoly és meggyőző okokkal bizonyítja be, hogy Lukács az 
1. és 2. fejezet anyagát az apostolok köréből Jerusálemból szár-
mazó aram nyelvű forrásból fordította le görög nyelvre. Ezért 
egyezik a nyelvezete az egész evangéliuméval, s ezért olyan zsidós 
a jelleme, a mint azt a görög Lukács semmikép megírni nem tudta 
volna magától. Ε kérdéssel kapcsolatosan annak a bizonyítására is 
rátér, hogy ez az eredeti aram nyelvű forrás még mit se tudott 
Jézus apa nélkül való fogantatásáról, hanem annak a gondolatát 



1 4 4 Lapszemle. 

maga Lukács vitte bele a szövegbe. Más tételt is felállít Zim., neve-
zetesen azt, hogy minden kanonikus görög evangéliumunk aram 
nyelvű eredetit tételez fel. — A tanulmány igen érdekes és komoly. 
Alapos megfigyelésen nyugszik és sok tekintetben indítást is ád a 
tanulmányozásra. Hogy Jézusnak apa nélkül való fogantatása esz-
méjét csak Lk. vitte volna bele az evangéliumba, azt bebizonyí-
tani lehetetlen mindaddig, míg az ősevangélium kérdése tisztázva 
nem lesz. Ez pedig most már ismét a hypothesisek útjára tere-
lődött. Zim. megkísérli a Lukács rendelkezésére* álló források 
megjelölését is. Ezek volnának AQ = a legrégibb forrás, amelytől 
megkülönbözteti a KQ = a gyermekről szóló forrást. Ezeket ki-
egészítette a ActQ =• az Ap. Csel.-nek a forrása. Ez a forrás-
elmélet már csak azért sem állhat meg, mert az AQ és KQ el-
különítése sem okvetlenül szükséges, de főkép mert az ActQ egy 
egészet semmikép se képezhetett, vagy pedig azonosnak kellett 
leunie a mai szöveggel. A források kérdésének tisztázása szerintem 
még nincsen kellőképpen előkészítve, ezért nem is mozoghat más, 
mint a hypothesisek terén. 

Dürselen Ρ. Berlin. „Die Taufe für die Toten 1. Kor. 15, 29. Az 
eddigi összes magyarázatokat helyteleníti s egészen új módját 
mutatja a megoldásnak. Az egész kérdést a keresztségnek Rom. 
6-ban lévő értelmezése alapján oldja meg. Pál, amikor azok elleu 
harczol, akik magában a gyülekezet kebelében élve tagadták a fel-
támadás valóságát és lehetőségét, az elvi, theologiai okok után és 
mellett most a keresztséget magát hozza fel bizonyítékul. Aki 
megkeresztelkedik, az örök élet és a feltámadás reményével teszi 
azt. Mert a keresztség a Krisztus halálába való keresztelkedés. 
Meghalunk abban az ó embernek és élünk az újnak, az örök 
életre. A keresztség tehát fordulópont a halálból az életre. S most 
kezdődik a 29. vers, amelynél a gondolatmenet a következő : Ha 
nem hiszitek, hogy van feltámadás, akkor ugyan minek vetették 
magukat alá a keresztségnek azok, kik megkeresztelkedtek? Talán, 
hogy a halottak birodalmát népesítsék ? Bizony nem, hanem az 
életre! Igeu de ha egyetlen halott sem kél új életre, minek 
keresztelkedtek meg ? A 30-ik vers Dürselen szerint magában fog-
lalja a 29. vers utolsó két szavát is, tehát Pál maga is ekkép 
hivatkozik a saját fáradozásaira. Mi is talán a halottak érdekében 
tennők ki magunkat annyi veszedelemnek ? Bizony nem, hanem 
mert életre számítunk a feltámadás után. — Miként látjuk, a 
magyarázat minden tekintetben megnyugtató s pusztán csak az 
interpunctio megváltoztatását kívánja s akkor az exegetáknak ez 
a megoldhatlannak tetsző helye mindjárt világos lesz. Dürselen 
pontozásában a szöveg így hangzik: 29· έηεί τι ποιήσονβιν ο'ι 
βαπτ ιζόμενοι; ν tri ρ των νεκρών; ει ολως νεν.ροί ην·/, εγείρονται, τί 
ν.αί βαπτίζονται; 3ο· νπέρ αυτών τί ν.αί ημείς ν.ινδινείομεν πασαν 
ίίιραν· Az egész rendben is volna így, csak a νπερ αυτών feltűnő 
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a 30. versben. Mert bizony annak úgy látszik mindenkép az elő-
zőknél a helye. De az áll, hogy e pontozással azt a nehéz kér-
dést, amelyre eddig senki sem tudott megnyugtató feleletet adni, hogy 
mikép lehetséges a holtak érdekéban valakinek megkeresztelkedni, 
s mikep helyeselhette ezt Pál apostol, ezzel levehetjük a napirend-
ről. Es valamennyi mód között eddig ez a megoldás a leginkább 
kielégítő. 
3—4. számban. 

Zimmermann Η. Lukas und die johanneische Tradition czimen  
nagyon érdekes tanulmányt közöl arról a kérdésről, hogy van-e 
csakugyan a János evangéliomának iá valamelyes történeti értéke, 
vagy nincs? Ezt a kérdést a bauri iskola uralma óta szinte fel-
vetni sem tartják érdemesnek, nem hogy beható vizsgálat alá 
venni méltatnák. Pedig az bizonyos, hogy a János evangéliuma 
hitelességét az e kérdésre adandó válasz döntőleg befolyásolja. 
Ζ. most ezt a kérdést igyekszik megvilágítani, s kimutatni azt, 
hogy a János evangéliuma történetileg értékes és régi forrásra 
támaszkodik, oly forrásra, amelyet Lukács is ismert és hasz-
nált. Erre nézve nem kevesebb, mint 21 helyet hoz fel bizony-
ságul a Lukács evangéliumából. Az ügy fontossága megérdemli, 
hogy e helyeket pár szóval bemutassam. 1. Jézus és a Keresztelő 
viszonyát csakis Lukács és János mondják olyannak, mely nem a 
Jordánnál kezdődött, hanem a családok ismeretségéből eredt. Lk. 
1 — 2. Ján. l , 6 - 8 · 15729 · · · 2., Lk. 1—2. és Ján. 4, 44. 7 , 4 2 . 
szerint Jézus hazája Júdea. 3., Lk. 3, 3 és Ján 1. 28. 30. 3. 2- 23· 
szerint a Keresztelő több helyen működött. 4. Lk 4, 14. és Ján. 
1, 29, 42· 46· tud Jézusnak a galileai működést megelőző munkásságá-
ról is. δ. Lk, 4, 16· 31· és Ján. 2 x l _ 12 szerint Jézus nem Kaper-
naumba, hanem Názáretbe megy először. 6 Lk 4 44. szerint csak-
úgy, mint János szerint is, Jézus a júdeai gyülekezetekben is mű-
ködött. 7. A négy első tanítványnak elhívását csak Luk. 5, 1 _ 1 1 
beszéli el Jánoshoz hasonló módon. 8. Lk. 5 , 8 . támogatja János 
amaz állítását, hogy Simon a Péter nevet elhívásakor kapta. 9. A 
Lk. 6 . j-ben található όεντεροπροηω kitejezés mutatja, hogy Jézus-
nak több húsvétot is meg kellett érnie, mert itt a húsvét és pün-
kösd közé eső 7 vasárnap másodikáról van szó. 10. Lk. 6, 16. Ján. 
14, 22-vel egyezően (Act. 1, 13) Jakab fia Júdásnak mondja azt, 
akit Mk. és Mt. Taddeusnak nevez. 11. Lk. 9 . 5 2 igazolja a Ján. 
4, 4-ben emiitett samáriai utat. 12. Máriát és Mártát csakis Lukács és 
János ismeri. 13. Lk. 22, 7 és 22, ^ támogatná János amaz adatát, 
hogy Jézus csakugyan nem 14-én hanem I3rán ette meg a hús-
véti bárányt, s így halála nem 15-re, hanem csakugyan 14-re es-
nék. 14. Lk. 13,34 . szerint Jézus többször volt Jerusálemben. 
15. Lk. 22,1 8 . Act. 3 , 1 ) l t . 4, 23 . 8, 14. csakúgy, mint Jánosnál 
is Péter és János mindig együtt van említve, mint János 
20-j-ben, honnét azt következteti, hogy János és Péter együtt 
Theol. Szaklap. Π. óvf. i n 
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lakott Jerusálemben. 16. Lk. 22, 2s· megfelel Ján. 13, j-nek. 
17. Lk. 22, 50. és Ján. 18,10 egymást támogatja. 18. Pilatus 
magatartása Luk. és Ján. evangéliumában egészen más, mint Mk, 
és Mt.-nál. 19. Lk. 24, l 2 és Jáii. 20, egymást támogatja. 20. A 
feltámadás mindkettőjüknél érzéki. 21. A megjelenés helye Lk. és 
János szerint Jerusalem, sőt Mt. szerint még a mennybemenetel 
is Galileában történik. Mindezek az adatok azt bizonyítják, hogy 
Lk. és János közös forrást használtak, amelynek Jerusálemból 
kellett származnia. Mi volt ez a közös forrás, ezt Z. nem igyek-
szik kimutatni, de már az is érdem, hogy e feltűnő hasonlóságra 
a figyelmet ráterelte. 

Ugyanezen folyóirat a 3-ik számban a Tamás féle evangé-
géliumról, a 4 ik számban pedig a bölcsészet és a vallás egymás-
hoz való viszonyáról közöl hosszabb tanulmányokat. 

Közli Raffciy Sándor. 

Neue kirchliche Zeitschrift. 1902. 
Ó - s z ö v e t s é g i c z i k k e k : 

Klostermann. Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Penta-
teuchs. (folyt.) (1., 5., 6., 9. szám.) Ε czikkek közül a legérdeke-
sebb az első, amely Numa állítólagos törvénykönyvének feltalálását 
ismerteti és ez eseményt a Deuteronomium feltalálásával hasonlítja 
össze. 

Lötz. Der Bund von Sinai. Die Bundeslade (3<. sz.) Szerinte 
a szövetség ládája Mózes idejéből való. Izráel erről csak azt hitte, 
hogy a láda Jahvével szorosan összefügg, de nem azt, hogy Jahve 
a ládában lakozik. Lötz polemizál Meinhold és Reichel nézetével, 
mely szerint a láda eredetileg Jahve trónja, székhelye lett volna. 

Köberle. Gottesgeist und Mmschengeist im Alten Testament. (5. 6. 
szám.) A ruahhal összefüggő ószövetségi felfogásokat tárgyalja. 
Ruah eredeti értelme nem életerő, lélegzet, hanem szél. A más sémi 
népeknél előforduló felfogásokkal való összehasonlítás mutatja, 
hogy azon fejlődés, mely ezen szót illetőleg az ószövetségben ész-
lelhető, önálló és eredeti. 

König. Sebna und Eljahim. (8. sz.) Jes. 22, 1 5 ^ 2 5 verseit tár-
gyalja. A 19—23. vers Jesaiástól való; a 25. vers Eljakimra 
vonatkozik. Jes. 22. és 36. fejezete Sebna névvel egy és ugyanazt 
a személyt érti. 

König. War Jahve eine „hinanäische" Gottheit? Bezoldra hivat-
kozva Winckler és Delitzsckschel szemben tagadólag felel a fel-
vetett kérdésre. 
Ú j s z ö v e t s é g i c z i k k , 

Wohlenberg. Glossen zum ersten Johannesbrief. III. (8. sz.) és 
IV. (3. sz.) a 3. fejezet 18—22. és az 5. fej. 18. versét tárgyalja. 
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A 3, 20 n e m a kegyelmes Istenről szól (Luther) hanem a minden-
tudóról, ki bűnünket jobban ismeri mint mi magunk. Világosan 
kimutatja a most divó felfogás tarthatatlanságát. Πεισομεν a 19. 
v.-ben annyi mint meggyőzni, hogy valami van (nem persuadere, 
hanem persuadere c. acc. c. inf.); a οτι eav-val kezdő mondat — 
a mely elé kiegészítendő τοντο — a ηει&ειν tárgyát adja. Függe-
lékül az ezen hely irásmagyarázatának történetéből adatokat közöl. 

5,18-ban nem εαυτόν hanem αντον olvasandó. A γεννηθείς 
nem lehet azonos a γεγεννημένος-szal — a perfectum és aorist vál 
tozását illetőleg az exegeták nem nyújtanak kielégítő magyará 
zatot. W. a γεννη&είς εκ τον $εον alatt Krisztust érti, a ki mint 
•/.ατ'εξοχήν Isten szülöttje az Istentől ujjászült hívőt védi és óvja. 
Az αυτόν, melyet bajos másra vonatkoztatni, mint az αντον-t, ezen 
magyarázat mellett a hivőre (γεγεννημένος εκ τον d-εοΰ) vonatkozik. 
W. magyarázata Schlatternél is megtalálható de közelebbi meg-
okolás nélkül. 

Zahn. Retractationes 4. (1. sz.) Kimutatja, hogy Jakobus prot-evange-
liuma, mely eddigelé legrégibb tanú volt Mária dávidi származása mel-
lett, Faustinus (Augustinus contra Faust XXIII, 4) és Pseudo-Eusta-
thius (Migne Ser. gr. 18. col. 772—776 a hexameronhoz irt 
commentárban) megjegyzései szerint eredeti alakjában, mely még 
400 körül megvolt, Máriát papi származásúnak, tehát Levi törzsé-
ből valónak tartotta. Tudvalevőleg Hofmann szerint, kit Z. ebben 
követ, Mária levitikus eredete már Lukács 1, 39-b.ól kitűnik. 

Kleinere Beiträge zur ev. Geschichte. 1. Der zerrissene Tempel-
vorhang (10. sz.) 2. Das Land der Gadarener, Gtrasener oder 
Gergesener (12. sz.) Α ν.ατα;ιέτασμα τον ναov alatt, mely a 
synoptikusok szerint Jézus halálánál kettéhasadt, Zahn nem a 
szentek szentje előtt, hanem az előcsarnokból a szentélybe vezető, 
nappal nyitott ajtónál függő kárpitot érti. Z. elveti a közönséges 
magyarázatot, hogy ezen tény a megváltás teljességét symbolizálja, 
hanem szerinte a synoptikusok azért említik, mivel ezen ket.té-
hasadással beteljesülni kezdett Jézus jövendölése a templom el-
pusztulásáról. A héber evangélium, a mint Hieronymus és a gabalai 
püspök Serverianus referálják, azt meséli, hogy ugyanakkor a 
templom ajtajának homlokfája összetört. Zahn még a Talmudban 
és Josephusnál is hasonló tradítiókat talál és mindezeket összevetve 
azon eredményhez jut, hogy a három versió : az ajtó homlokfájá-
nak megsérülése (héber ev.), a kárpit kettéhasadása (synopt.) és az 
ajtófelek kinyílása (Talmud) hiteles és összeegyeztethető, mert az 
utolsó kettő az elsőnek következménye. Az első kettő a nagy-
péntek délutánján történt, a harmadik, hogy az ajtó magától ki-
nyílt, természeteseu csak később. Csak szombaton reggel vehették 
ezt észre. A templom sérülése a Jézus halálánál végbement föld-
rengéssel állhatott okozati összefüggésben. Nestle ρ. ο. (Ζ. f. neut. 
W. 1902. 167. 0.) a synoptikusok Υ,ατα?reraauö-ját a és 

10* 
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J"1?*1!3 összptévesztéséből magyarázta. Ζ. ezt visszautasítja, mert az 
aramuyelvű héberevangéliumban (illetőleg aram ős Mátéban) nem 
állhatott a héber IfiEű 8Ζό, 

Már ezen czikknél látható Z. mestersége a harmonistikában 
— nézetem szerint jogosult harmonistikában — még inkább azon-
ban a második ezikkben, a melynek eredményét talán azok is el-
fogadják, a kik az első czikknél kételkednek. Z. mindenekelőtt 
megállapítja, hogy Máténál (8, 2g) Γαδαρψών, Márk és Lukácsnál 
(8, 2β· 37·) Γεργεαηνών olvasandó (5, j) Γερασψών variáns pedig 
egyiknél sem eredeti, hanem későbbi javítás. Mivel Gerasa városa 
távol fekszik Genezareth tavától, ezen javítás csak tévedésen ala-
pult olyan másolóknál, a kik ösmerték ugyan a Dekapolishoz 
tartozó Gerasat azonban nem a kis, Palestinán kivül ismeretlen 
Gergesát, Az evangéliomok tárgyalásából világos, hogy az ott em-
lített város közel fektidt a tóhoz, tehát ez nem lehetett Gadara, 
hanem csak a γωρα των Γαδαρψών-hoz (Máté) tartozó Gergesa 
(Márk. Lukács), melyet Origines πόλις, Eusebius ν.ώμη nek nevez. 
A mit a 3.—5. századból ezen helység topographiájáról hallunk, 
összeegyezik az evangéliumokban feltételezett helyi viszonyokkal. 
Máté is ezt a várost érti, de nem nevezi meg, hanem csak általá-
ban felemlíti a környékét, melyben feküdt. A három ev. tudósítása 
tehát összeegyeztethető.. 

Horn. Der Kampf um die Auferstehung des Herrn. (4—7. sz.)  
Igen jó kritikai tájékozást nyújt. Először történetileg Jézus testi 
feltámadásának bizonyosságát (Gewissheit), aztán dogmatikailag 
vallási értékét (Wert) vizsgálja felkarolván az. összes idevágó iro-
dalmat. A subjectiv és objectiv vízió hypothesisét joggal elveti. 

Közli: Steinacker Β. 
The Hibbert Journal. 

1903, januári (2.) szám. 
„Mi a jelenkori felfogás a vallásról?" czímen a közgondol-

kozást híven jellemző dolgozatot ír 11. Jones. A tudósoknak szinte 
egyező véleménye az, hogy a 19. sz. ban túlságos nagyra tar-
tottuk az ész erejét, jóllehet kétségtelen, hogy nem annyira az 
ész, mint a szív által épült fel az emberi viszonyok világa. Es a 
köznép felfogása? Bár nagy értéket tulajdonít folyton haladó tudo-
mányosságunknak, de azért hisz Istenben, s a valláserkölcsi 
magasztos ideákban és ideálokban, a mi kitűnik abból is, hogy 
leginkább ama költőket kedveli a világ, a kik a nagy természetet 
s az emberi életet szentnek s Istent a világban immanensnek tanít-
ják. Vagyis a közfelfogás csak látszólag és nem valósággal skep-
tikus. De egyúttal mindjobban erősbödik a hajlandóság úgy tekin-
teni a vallást, mint észszel fel nem fogható tüneményt mert ennek 
régiójába tudományos műszerekkel be nem hatolhatunk s a hit 
terén megbénul a természettudományos vizsgálódás. Compromis 
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summái akarják némelyek megszüntetni ezt a nehézséget: elis-
merik, hogy a vallás nem irrationális, bár nem érthető; de azt 
is vallják: az ész nem semmítérő, jóllehet gyönge és csalóka. Ε 
megalkuvás, ámbátor nem mai, tartós és kielégítő nem lehet. 
Őszinte e kornak vallási és intellectuális szelleme és ez az egye-
nesség a megalkuvást nem tűri. De lehetetlen is a compromissum 
tartóssága, mert a világmindenségről való vallásos felfogás anthro-
pocentrikus, a modern természettudományé pedig cosmocentrikus. 
Ez a tudományos meggyőződés szinte közkeletű már, úgy annyira, 
hogy amaz alternativa előtt állunk, vagy elvetjük azt a princí-
piumot, melyből összes tudományos és elmélkedő ismeretünk im-
pulsusát meríti, vagy pedig megtagadjuk a lehetőségét ama mo-
rális és vallási ezéloknak, melyek emberi életünknek értéket és 
méltóságot kölcsönöznek. Maga a tudás alapelve látszik ellen-
kezésben lenni a valláséval és erkölcsiségével s úgy tetszik, mintha 
rationálís valónknak fundamentális impulsusai állanának egymással 
halálos harczban. (Ép ellenkezőleg látja a helyzetet az oxfordi 
F. C. Schiller, a ki a Hibbert Journal 3. számában azt bizonyít-
gatja, hogy igen kedvező jelek mutatkoznak a természeti és val-
lási tudományok végleges összhangzására nézve.) Ám azért ne 
féljünk a vallás elkerülhetlennek látszó bukásától. Csakis az 
emberfő alkotta theoriák állanak egymással conflictusban Elenged-
hetetlen szükséges ennélfogva, mondja a glasgowi morálphiloso-
phus, az eddiginél helyesebb felfogás az észről, úgy szintén a vallás-
ról is, hogy a hit és tudás vágyva vágyott összhangja létrejöhessen. 

John Watson a nemrég elhunyt James Martíneauról mint 
a theismus szentjéről közöl gyönyörű nyelvezettel írt élet és 
jellemrajzot. Martineau egyénisége sokban hasonlít Schleiermacheré-
hoz. Kétszer is megtért; az első spirituális, a második intellec-
tuális megváltozás volt. Igazi kegyes lélek mindhaláláig, de a 
mellett valódi liberális theologUs, kit az igazság kutatásában és 
őszinte kimondásában semmi sem korlátoz. Lelki fenköltsége hit-
felekezeti elkülönzöttségről tudni sem akar. A szó theologiai értel-
mében unitárius ugyan, de azért azt vallja: „Angolhonban én 
nem ismerek unitárius egyházat és ha mégis lenne ilyes valami, 
én nem tartoznám ahhoz." A negativ túlzásokkal szemben nyíltan 
kijelenti — és ez tanulságul szolgálhatna sokaknak —, az az uni- m 
tarismus, amely nem az Isten atyavoltának hangsúlyozására, hanem 
Krisztus istenségének megtagadására· támaszkodik, nem vezérli az 
elmét kies és kövér mezőre. S nem egy hazai unitárius tudóst 
gondolkozóba ejthetne az a bátor vallomása, hogy többet tanult 
Calwin és Luthertől, több ihletet nyert Tauler és Wesleytől, mint 
saját iskolájának gondolkozóitól. Egyébként a nagy mystikusok-
szellemi rokona. Mélyen elmerült a vallási és bölcseleti problémák 
vizsgálatába s gazdag lelki kincseit értékes tudományos könyvek-
ben hagyta örökül az utókornak. De legmélyebben az istenség 
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szemléletébe merült bele s elmélődéseit „Törekvés a ker. életre" 
cz. művében adta közre, mely mint az Imitatio Christi méltó 
társa, sok időn át maradandó emléke lesz James Martineau őszinte 
és mély vallásosságának. 

Ugyancsak hirneves unitárius iró James Drummond is, 
a ki mint az ó'skeresztyén, hellen és héber irodalom egyik 
legalaposabb ismerője, egy rövid czikk keretében a Pál 
irataiban előforduló δικαιοσύνη εκ. &εον kifejezés valódi ér-
telmét állapítja és magyarázza meg. Az Isten igazságossága vagy 
helyesebben Istenből való igazságosság szavakban úgy véli Pfleiderer 
(Der Paulinismus), az igazságosság nem tekinthető sem az Isten sem 
az ember attribútumának. Drummond evvel szemben teljes határozott-
sággal állítja, hogy a ő. εκ ί)εον kifejezés Isten tulajdonságát 
jelenti, de csakis a régi realistikus értelemben. Pál irataiban két-
féle igazságosság fordul elő : a törvény igazságossága, értvén ez 
alatt a zsidóknak mózesi és levitái s a pogányoknak lelkiismereti 
törvényét, melylyel szemben áll egy másik δικαιοσύνη absolut és 
örök realitás. Isten tulajdon szentségének, igazságosságának és 
szeretetének lelke, mely nem a törvény iránti engedelmességben 
áll, hanem maga a törvénynek forrása, és szülője minden jóságos 
cselekedetnek. A tékozló fiút, ha atyja a törvény igazságossága 
szerint itéli vala meg, bűnös élete miatt el kell űznie maga elől. 
Ám nem így tesz az atya. mert bár fián külsőleg rajta van még a 
vétkes élet szenyje, de szívét már elfoglalta az igazságosság érzü-
lete, ez készti megtérésre, ez képesíti Istennek tetsző élet foly-
tatására. Az Isten igazságossága tehát, mondja Drummond, az az 
örök reálitás, mely lelkiismeretünkben nyilvánul és mint isteni 
kovász hat át bennünket, a melynek utóvégre is, esetleg nem kész-
örömest, kénytelen magát alávetni földi természetünk. Az ember 
pedig Isten által igazzá nyilváníttatik, nem mintha betöltötte volna 
a kötelesség törvényét, hanem azért, mert bár annak beteljesíté-
sére nem képes, szíve helyes viszonyban áll Istennel s megnyílt 
az isteni szellem befogadására. 

Szélső negativ, sőt mondhatnók romboló irányú W. 
ß. Smith new-orleansi tanárnak dolgozata a Római le-
vélről. „Pál irta-e a Rómaiaknak szóló levelet?" czím 

• alatt szembe száll minden eddigi tudásunkkal s a levél hiteles-
ségét tagadja a következő' okok miatt: 1. nincs semmi hitelre 
méltó bizonyíték ez iratnak levéli jellege, vagy a rómaiakhoz czí-
meztetése, avagy pálí szerzősége mellett. 2. A mikroskopi vizsgálat 
alatt nyoma is elvész a mű egységes voltának és kétségbevonhat-
lanul meglátszanak az összetákolás és foltozás helyei. 3. Ez iratot 
mint egy okos elmének bármely képzelhető körülmények közt létre 
jött egységes nyilatkozatát tekinteni minden időkre nézve lehetet-
lenség, mit igazol az, hogy 17 század képtelen volt azt exege-
tálni. 4. Egy egész századon át lényegében nem tulajdonítják Pálnak 
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e levelet s formálisan nem idéznek belőle. Ez argumentumok alapján 
Smith szerint ki van zárva a Páltól való szereztetés mindennemű 
lehetősége. Smithnek e czikkét illő értékére szállítja le a Hibbert 
Journal áprilisi (3.) számában a zürichi W. Schmiedel. Helytele-
níti, hogy bár fejtegetéseiből kivehetőleg Smith ajKorinthusi és Galatai 
leveleket sem tartja hiteleseknek, mégis a Római levelet amazok-
tól külön szakítva tárgyalja, mig ha azokkal együtt bírálja el 
más eredményre kellett volna jutnia. Türelmetlenül várja, hogy 
szerzőnek Saeculi Silentium cz. könyve megjelenjék, hogy az 
abban foglaltakra felelhessen s addig is felhívja Smith figyelmét 
arra, hogy a Pál-féle theologiának visszhangja az Actából se 
hiányzik teljesen. Az olyan általános s határozatlan jellegű kifo-
gásokra, aminő az, hogy „mesterkélt", Schmiedel nem helyez semmi 
súlyt. A mikroskopi vizsgálat se vehető komolyan. Főhibája külöm-
ben az amerikai tudósnak; hogy nem sok figyelemmel van a tudo-
mányos óvatosságra, mit ilyen meggondolatlan mondásai árulnak 
e l : „tagadjuk, hogy valami éles elkülönzöttség lehetséges vala 
zsidók és keresztyének között egészen Jerusálem elestéig." Végül 
helyteleníti Schmiedel, hogy a mikor olyan uj elméletet hirdet 
valaki, amilyent Smith, aki az eddigi ismeretekkel ellentétben 
rectilíneáris irányban akarja megmagyarázni az őskeresztyén egy-
ház fejlődési viszonyait, akkor új és forradalmi jellegű elveit egy 
rövid czikkecskében tárja föl, amelyben még a Római levélről is 
bajos kellő méretű ismertetést adni. — Kihivó hangú és tartalmú 
C. G. Montefiore czikke arról, hogy a keresztyén, főként a német 
theologusok egyértelműleg agyonhallgatják a Krisztus korabeli 
judaismusról s különösen a rabbini theologiáról szóló és zsidó 
tudósok által ujabban közreadott nagy értékű tanulmányokat. Ε 
hallgatás okát Montefiore abban hiszi feltalálni, hogy a ker. 
theologusok nem tudják megczáfolni a történelmileg beigazolt állí-
tásokat, kész igazság gyanánt meg nem merik azokat elfogadni, 
mert akkor nyilvánvaló lenne, hogy nem csak egy jó vallás és az 
Isten keresésének és megtalálásának nem csupán egy útja van. 
hanem kettő. Valamint az is beigazolódnék, hogy Istennel szellemi 
viszonyba léphetünk a törvény által ép úgy, mint az evangélium 
által. Ε vádak őt illető részeire, minthogy névszerint is említi őt 
M., Állati Menzies felel a Hibbert Journal 4. számában ildomosán 
és a felhozott gyanúsító czélzatra való reflectálás nélkül. A Har-
nack, Holtzmann stb. ellen felhozott kifogásokra ám ők válaszol-
janak. De általán mondhatja, hogy azért nem fogadják el a keresz-
tyén tudósok színigazság gyanánt eme kutatások eredményeit, 
mert az a tapasztalásuk, hogy zsidó irók munkáira teljes hiteles-
séggel nem lehet támaszkodni, amennyiben történelmi bírálat nélkül 
össze-vissza hoznak fel állításokat a rabbini irodalom minden kor-
szakából. 

Közli: Miklós Géza. 



Könyvismertetés. 

Bibliai Történetek. Népiskolák számára . I r ta : Kaczián János. — A Keresztyén 
Anyaszentegyház Rövid Története. Evang. Népiskolák felsőbb osztályai szá-

m á r a . í r t a : Klaar Fülöp. — Budapest Kókai La jos kiadása. 1903. 

Örömmel kell üdvözölnünk minden újon megjelent vallástanitási 
kézikönyvet, mert folyton érezzük e téren a jobbnak hiányát. Mind-
amellett csodálnunk kell a kiadók bátorságát, hogy kiadnak új tan-
könyvet most, a mikor a vallástanítás egyetemes terve még ott 
késik az éji homályban s nem tudhatják, hogy milyen irányban tör-
ténik majd megállapodás s így a kiadott könyv talál-e majd az iij 
terv keretében alkalmazást ? De köszönetet is érdemelnek, mert talán 
így a megírt tankönyvek lesznek előmozdítói az irányelvek és mód-
szer megállapításának s a megfelelő utasítások szerkesztésének. A 
magunk tapasztalatán okulunk és nem kell a szomszédba mennünk 
vallástanítási elvekért és módszerért. Ugy látom, úgy is nehezünkre 
esik az idegen irodalomból és gyakorlatból kiásnunk az aranyat. 
Bizony nagy nálunk evangélikusoknál a szegénység! A nép-
iskola panaszkodik, hogy a vallástani kézikönyvek irálya, 
anyaga és módszere nem alkalmazkodik a népiskolás gyermek értelmi 
fokához, felfogási képességéhez. A középiskola meg kénytelen a nép-
iskola kézikönyveihez nyúlni, mert nincsenek neki való tankönyveink. 
Es e mellett egymásután jellennek meg a mindenhová alkalmas val-
lástani kézikönyvek ilyen büszke de üres dicsekedéssel czímükön : 
„a népiskolák, középiskolák, polgári fiú- és leányiskolák, tanítóképzők 
használatára." (Csodálom, hogy eddig még a theologiai akadémiákat 
is nem foglalta bele valamelyik szerény szerző ebbe a sorozatba.) 
Talán meg kellene már egyszer legalább abban állapodnunk, hogy 
ámbár az Isten igéje egy, de mégis külön-külön módon kell azt taní-
tanunk nemcsak a népiskolában, középiskolában, tanítóképzőben, ha-
nem még ezeknek az iskoláknak egyes osztályaiban is. Szörnyen 
elemi és általánosan elismert igazság ez, de ki tehet arról, hogy 
éppen a legegyszerűbb dolgok megcsinálásához kell sokszor a leg-
nagyobb művészet. A ki a tankönyvet használja, a ki tanít, az érzi 
leginkább, hogy milyen nehéz a gyermekkel a vallásnak fenséges 
igazságait megértetni és hogy milyen hálátlan munka a holt betűnek 
bemagoltatása. Kaczián János is tapasztalta és érzi ezt; azért tűzi ki 
előszavában czéljául azt „hogy a Biblia nehéz szövegét enyhítve, 
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könnyebb alakban megirt könyvvel, a bibliatörténetek tanulását a 
növendékek részére kedveltebbé és könnyebbé tegye." Ezt a feladatot 
úgy törekedett megoldani, hogy részben a Biblia szövegét egyszerűbb 
és világosabb mondatokba fűzte, részben, hogy a szöveg közé rövid 
magyarázatokat toldott be. Az előbbi mód a helyesebb; a magya-
rázat a tanító dolga s kár az ilyen toldásokkal a szöveget fölös-
legesen bővíteni. A népiskolai bibliatörténeteknek a világosság mel-
lett egyik főkelléke a rövidség. A könyvében közlött anyag, 
a népiskolában előforduló összes bibliai történeteket magá-
ban foglalja és pedig az ó-szövetségieket történeti sorrend-
ben, az új-szövetségieket pedig a következő csoportosításban: 
Jézus gyermekkora, példázatai, csodatettei, szenvedése, halála, 
feltámadása és mennybemenete, végül a Szent Lélek kitölte-
tése, István vértanúsága és Pál megtérése. Az egyes osztályok 
vagy csoportok részére szükséges történetek kijelölésével nem foglal-
kozik. Pedig ezt jó lett volna megtenuie, és pedig nem csak úgy, 
hogy a történet czíme alá odajegyzi azon osztály vagy csoport szá-
mát, amelynek tananyagául az illető történetet szánta, hanem fő-
képen úgy, hogy az egyes történetek szövegét is alkalmazta volna 
terjedelem és előadásmódban az illető osztály vagy csoport felfogási 
képességéhez, szükségletéhez. így teljesen megfelelt volna kitűzött 
czéljának, hogy a bibliatörténetet minden fokon érthetővé és ked-
vessé tegye a növendékek előtt. Példa erre a német irodalomban 
Wangemann könyve. 

Lelkiismeretes és hitbuzgóságtól áthatott munka Klaar Fülöp 
Egyháztörténete, de a népiskolának túlságosan terjedelmes. Nem 
képzelhető, hogy ily bő anyagot a tantervjavaslatban ajánlott heti 
három félórában el lehessen végezni, s a mellett még perikopát ol-
vastatni, bibliaismertetést és kátét is tanítani. Ellenben ugyanezen 
tankönyvet igen jól lehetne használni a középiskolák III. osztá-
lyában. Alig kellene változtatni rajta, az irályát pedig a gymna-
sista sokkal könnyebben megértené, mint a népiskolás. Szemrontónak 
és nem sok hasznúnak találom a könyvben a kövérbetűs nyomást, 
amelylyel a szerző a fontosabb dolgokat ki akarja emelni. 

Holch Ottó. 

Szentírás. K i a d j a az ízr. M a g y a r I r o d a l m i Tá r su l a t . Ha rmad ik kö t e t : Az u to lsó 
p r ó f é t á k . Bpest . 1903. 

Az Izr. Magyar Irodalmi Társaságot 10 esztendő óta foglal-
koztatja az OT.-nak fordítása. Még a 90-es évek elején kiküldött 
egy „Szentírás-szerkesztő bizottság"-ot, melynek tagjai Bacher Vilmos, 
Bánóczi József és Krausz Sámuel és melynek feladata az írás egyes 
részeinek fordításáról és a fordításnak sajtó alá rendezéséről gondos-
kodni. A „Szentirás-szerkesztő bizottság" 1895 ben kezdette meg 
működését és 1898-ban közreadta az első (Thóra), 1900-ban a má-
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sodik (.Tosua—Királyok könyve), 1903 elején a harmadik (Jesajás—kis 
próféták) kötetet. A fordítás nyers anyagát „a magyar rabbikar több 
lelkes tagja" szolgáltatta, mit a „Szentirás-szerkesztő bizottság" 
külön e czélra felkért revisorokkal átnézetett és végül maga super-
revidiált. A maga eljárását a bizottság az első kötethez írt bevezetés-
ben következőképen ismerteti: „Szerkesztői munkánkban két főelv 
vezérelt: hűség és magyarosság. Ehhez képest egyfelől a szent szö-
vegnek legkisebb árnyéklatát és stílusbeli sajátosságát is tükröztetni 
igyekeztünk, másrészről meg azon iparkodtunk, hogy a mai magyar 
nyelvérzék benne sehol meg ne ütközzék s egyaránt óvakodtunk a 
neologismustól, valamint az arcliaismustól is." 

Az Izr. Magyar Irodalmi Társaságnak ezen vállalkozása minket 
elég közelről érdekel. Csak néhány esztendeje mult annak, hogy el-
készültünk Biblia-revisiónkkal s már is erősen meggyökeredzett az a 
meggyőződés, hogy a végzett munka semmiképen se kielégítő és 
hogy egy egészen új fordítás minél hamarább kívánatos. Ily ter-
vekkel foglalkozva csak tanulságunkra szolgálhat, ha különös figye-
lemmel kisérjük, hogy szomszédságunkban másoknak mennyit sikerült 
megvalósítani abból a czélból, amelyet mi elérni idáig nem tudtunk, de 
amelyet a jövőben elérni szeretnénk. Indokolt tehát, hogy intensiv 
érdeklődéssel fordulunk a munka felé. Bibliafordításról levén szó az 
egész kötetnek minden egyes versét külön kellene vizsgálat tárgyává 
tenni. Minthogy ez itt lehetetlen, egyelőre megelégszünk néhány ki-
választott részletnek a megbeszélésével. Jelen alkalommal Arnos 1. 2. 
és 7. fejezeténél kívánjuk a fordítást az eredetivel összehasonlítani. 
Arnos szövege elég jól van hagyományozva, gondolatai világosak és 
elég könnyedén átültethetők a magyar nyelvre. A fordítást Löwy 
Mór temesvári rabbi végezte, Kecskeméti Lipót nagyváradi rabbi 
revideálta és a fenti „Szentirás-szerkesztő bizottság" superrevidiálta. 

1. j A Ip2 nem barom-, hanem juhtenyésztő; 1. az arab 
naqad-ot ( = genus ovium deforme et brevipes, qüod in Bahrein, 
Arabiae provincia, frequens) és naqqäd-ot ( = ovium naqad appella-
tarum pastor. Ereytag Lex.), továbbá Kittel, Die Bücher der Könige 
1900. Benzinger, die Bücher der Könige 1899. II Kir. 3, 4-hez. — 
Az I. Μ. I T. ( = Izraelita Magyar Irodalmi Társulat) szentirás-
fordítói mindenütt következetesen a tulajdonneveket a masoretikus 
szöveg kiejtése szerint irják át. Tudományos szempontból ez nem 
correct eljárás 1. Bleek-Wellhausen, Einleitung in das AT 5 ρ. 572: 
Die hebräische Aussprache der Septuaginta, die sich aus den Eigen-
namen erschliessen lässt, steht selbständig neben der uns überlieferten, 
und obwohl im Ganzen nicht so treu und fein, repräsentirt sie doch 
in mancher Hinsicht eine ältere Stufe. Der aramäische Einfluss ist 
allerdings unverkennbar, namentlich bei den Ortsnamen, bei denen er 
auch sehr leicht sich erklärt. Dagegen in der Verdoppelung des 
Kesch, in den Diphthongen au und ai, in der vocalischen Aussprache 
des Schwa mobile, in der Unterscheidung eines zwiefachen Ain u. a. 
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ist das Ursprünglichere bewahrt. Ausserdem scheint in manchen 
Einzelfällen die Tradition der Septuaginta besser, ζ. B. Sennaherib 
statt Sanherib, Sadduk statt Sadok, Abdia statt Obadja. 

v. 2. IBíW-t uem adja vissza a puszta „mondta". Amellett 
lehetetlen a magyarban egy nyilatkozatot ilyenformán bevezetni : 
Mondta. A helyes fordítás: ő ugyanis ezt mondta v. így szólt. — 
Az eredetiben nem az áll, hogy „Czión felől", hanem Cionból. A 
„Czión felől" nem fejezi ki azt a gondolatot, hogy Jahve a Cionon 
lakik és onnan ordít, pedig ezt akarja az író mondani. — Régóta 
köztudomású, hogy ^ p Jahvéról használva nem = „hallatja 
hangját", hanem menydörög. (Jo. 2, n . Zs. 18,14 . 1 Sám. 12 1 8 ) . 
— A második stichost bevezető '-ot nem lehet egyszerűen mellőzni, 
mint a fordítók teszik, mert akkor v. a és b összefüggés és így ér-
telem nélkül kerül egymás mellé. Minthogy a második stichos az 
elsőben mondottak hatását írja le, ezért a 1 itt = erre, ennek kö-
vetkeztében. — A nem tanya, hanem legelő, rét. A fordító 
a helytelen kifejezés választásával elárulja, hogy nem érti a szöve-
get. — Az ó test.-i Istennevet (Jahve) a fordítás mindenütt az 
„Örökkévaló "-val helyettesíti. 

v. 3 Mindenkép szerencsétlen annak a formulának fordítása, 
amely a különböző népeknek szóló isteni szózatot bevezeti 1 ,3 . 6. 9 . n . 
13· 2,1.4.6· „Damaszkusnak három bűntette miatt és négy miatt 
nem térítem el tőle" érthetetlen, magyartalan és az eredetinek meg 
nem felelő. Érthetetlen a fordítás, mert az olvasó a legjobb akarattal 
se tud rájönni, hogy Jahve mit „nem térít el tőle V" Ma-
gyartalan a fordítás, mert „négy" nem lóghat minden vonat-
kozás nélkül a levegőben. Végül hibás és az eredetinek meg nem 
felelő, mert az igéhez fűzött suffixumot, amin pedig a nyomaték 
fekszik, elhagyja és mert nem = eltérít. Correctan fordítva 
így hangzik a mondat: három bűnééi t Damaskusnak és négy bűneért 
nem vonom azt (t. i. az ítéletet, büntetést) vissza. 

v. 4. azt a büntetést tartalmazza, melyet Jahve az aramokra 
küld. így a mondat élén álló 1 nem = majd, hanem ezért. — A 
szavak sorrendje is helytelen a fordításban. A tűzet mint a büntetés 
eszközét ki kell emelni. Nem „majd bocsátok tűzet," hanem „ezért 
tűzet bocsátok ·· Ugyanez áll 1, 7.10· 12· 2· 5 _ r e · — Pc"ls' nem 
kastély, hanem palota. (1, 7 . 1 0 . l s . 14. 2, 2- 5·) 

v. 5. A Biq'at Aven ugyan sok fejtörésre adott és ad most is 
okot. Kérdéses, hogy a valódi vagy egy szándékosan elferdített név-
vel van-e dolgunk és hogy hol keresendő a helynek fekvése. (1. Well-
liausen, Die kleinen Propheten3, Nowack, Die kleinen Propheten). 
Annyi azonban bizonyos, hogy a >7J'p3 nem egyszerűen aikság, 
mint a fordítók gondolják, hanem völgy.*) — Természetes, hogy a 
-®''1 collective értendő és így a magyarban többesszámmal vagy 

*) L. Nowack , Hehr . Arch . I. 39. ( 
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abstractummal fordítandó. Nem „kiirtok lakót Aven síkságából", 
lianem „kiirtom a lakókat vagy a lakosságot Biq'at Avenbó'l" ugyan-
így 1,8. — Komikus a „pálczatartó" kifejezés. A cat? "spin a 
βχηπτοΐχος, a jogarviselő fejedelem. A pálczatartó alatt az olvasó 
sok mindent értbet és valóban semmit sem ért. (l,g·) 

v. 6. Igaz, hogy a noStf m'jJ szószerinti fordításban „teljes 
számkivetés"-nek hangzik. De mit kezdjen a teljes számkivetéssel a 
magyar olvasó, ki nem szavakra hanem értelemre kíváncsi? A kife-
jezést körül kell irni. Wellhausen: weil sie geraubte Menschen 
heerdenweis fortgeschleppt haben; Nowack és Guthe (a Kautzsch-
féle fordításban) : weil sie ganze Ortschaften vollzählig fortführen, 
v. ö. 1, 9 . 

v. 8. „Hogy kiveszszen a íiliszteusok maradéka" helyett 
helyesebb és világosabb: hogy az utolsó filiszteus is elpusztuljon. 
(Ewald, Die Propheten des Alten Bundes2 I. és Wellhausen). 

v. 9. I t t ismét előfordul a ΧΤΠ3} de a fordító nem 
ragaszkodik többé a „teljes számkivetés"-hez, hanem „számkivetet-
teket teljes számban" mond. Hogy az ilyen inconsequentia correct 
fordításnál nem megengedhető, fölösleges hangoztatni. 

v. 11. A Β'ΒΠΊ nem érzelem, hanem könyörület, részvét. 
Amellett „Elfojtotta érzelmét" (micsoda érzelmét?) az összefüggés-
ben semmi értelmet sem ád. — Már Olshausen (Die Psalmen 18ŐB. 
ρ. 397.) felismerte, hogy ípO'! helyett "^1' olvasandó, amint a 
parallelismus is kívánja. Erről persze nem vesz tudomást az I. Μ. I. T. 
fordítója. De annyit tudhatna, hogy nem — ragadoz, hanem 
szaggat. ('ΊΒΊΒ) — Az nem indulat, amely lehet jó is, rossz 
is, hanem tuláradása a haragnak vagy szemtelenségnek vagy más rossz 
lelki tulajdonságnak. Itt = gyűlölet. 

v. 14. A ítfníl e helyen a harczi kiáltás, a fordító szerint 
riadás. 2 , 2 . 

2, 3. Az eredetiben ugyan BB1B>' articulus nélkül áll, de 
a magyarban nem lehet nélkülözni a nevelőt. A itt a feje-
delmet, uralkodót jelenti és így is fordítandó. A „bíró" félreértésre 
ád okot. 

v. 4. „Eltévelyegtették őket hazugságaik" igen furcsa magya-
rossággal van mondva. B1": a bálványok gúny neve, mint Jesa 
jásnál D^^K, Jeremiásnál mit a fordításban kifejezésre kell 
juttatni. — Thora e helyen nem tan, hanem törvény. 

v. 6. Izráelre térve át nem a mult, hanem a jelennek bűneit 
sorolja fel a szerző. Világos ez a 7. és köv. versekből. A fordító 
perfectumot és praesenst összekever, v. 6. szerinte a múltra, v. 7. s 
köv. a jelenre vonatkozik. Hogy miért ? — nem lehet belátni. 

v. 7. kezdőszavai a héber szövegben corruptak. „A kik kapkod-
nak v. lihegnek (a fordítás szerint áhítoznak) a föld porára a nyo-
morultak fején" értelem nélküli zűrzavar, melynél a javítás elől nem 
lehet kitérni. A fordító megelégszik avval, hogy szószeriut átülteti 



Könyv i smer t e t é s . 1 5 7 

az eredetit. — „Valakinek útját elhajlítani" ύ-testámentomi, de nem 
magyar szólásmód. Az olvasó tanácstalanul áll a kifejezéssel szem-
ben. Az iró gondolata az, hogy az eró'szakos eló'keló'k a szerencsétlen 
elnyomottakat romlásba döntik. — „Kiki apjával mennek a leány-
hoz" egyik legsikerültebb példája a fordító magyarul tudásának. A 
próféta az ó' korában az izráelieknél is elterjedt azon cultikus szokás ellen 
polemizál, hogy egyes nők (az u. n. qedesot) magokat közhasználatra 
bocsátják és így eló'fordult, hogy apa és fiú találkoznak az ilyen 
rimánál. 

ν 8. Az emberek nem „elterülnek" az oltárok mellett, hanem 
heverésznek. Miután "B" intransitiv értelme nem igazolható az OT.-
ból, valószínű hogy a szöveg nincsen rendben. Oort és utánna NoAvack 
törlik az SjJ-t : lefoglalt ruhákat teregetnek széjjel mindenütt az 
oltárok mellett. — Nem „isteneik" lianem Istenök házában. 

v. 9. A hangsúly az „én"-en nyugszik. Ezért: pedig én sem-
misítettem meg — a helyes fordítás és nem : pedig én megsemmisí-
tettem. (v. ö. v. 10). — [ΒΠ nem hatalmas, hanem eró's (1. Jes. L, 31 
és Duhm commentárját). 

v. 10. Egyptom földje annyira átmeut már a közhasználatba, 
hogy kár Egyptom országába változtatni. 

v. 13. értelme bizonytalan. A hány exegeta annyi magyarázat 
és fordítás. A baj P1*'2 és p ^ - b a n fekszik, melyeknek jelentése 
homályos. Az I. Μ. I. T. fordítója rég ismert, de kétes nyomokon 
halad: Íme én szorítlak ott ahol vagytok, ahogy szorít a szekér, 
mely telve van kévével. A gondolat nem illik az összefüggésbe. 

v. 14. tt^ö1 ^ = nem menti meg magát, életét, (v. 15.) 
ν. 15. „A ki az íjjat fogja" = az íjjász. — Az első 

niphalnak vocalisálandó (nem menekszik meg.) 
v. 16. miért a legbátrabb szivű? 
7 l „így láttatta velem az Úr" oly magyarosság, aminó't aligha 

fog szépnek ítélni bárki is. (7, 4. 7.1 — A v. további része az ere-
detiben meg van romolva. A jelenlegi szöveggel nem sokat lehet el-
kezdeni. A fordító mégis megnyugszik benne és fordít, bár maga se 
tudja, mit? „íme sáskát alkot a sarjú növésének kezdetén; s íme 
sarjú a király kaszálása után" bizonyára nem oly kijelentés, amit 
emberileg megérthetne valaki. 

v. 2. „Es volt, midó'n . . . utánzata a héber formulának 
Még ügyetlenebbé válik a mondat a folytatással : és volt, midőn, vég-
képen fölemésztette a földnek füvét, mondtam . . . (7 5). — Hogy 
álljon meg Jákob, hisz úgyis kicsiny? correctabb és világosabb, mint: 
Miképen állhat meg Jákob? Mert kicsiny ő! (7, 6 ) 

v. 3. Hogy az Örökkévaló „meggondolás"-áról beszél a fordító, 
ott, ahol a szöveg szerint Jahve megbánásáról kellene beszélnie, 
annak valószínűleg oly dogmatikai scrupulosítás a magyarázata, 
aminőt a régi izráeli iró még nem ismert. (7 ; g .) — A próféta 
könyörgésére Jahve megváltoztatja büntető szándékát. Arnos eksta-
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tikus állapotában hallja is, hogy a látomány „ne váljék valóra, szólt 
Jahve." A fordító ezt így adja vissza: nem lészen, mondja az Örök-
kévaló. (7, 6.) 

v. 4. „íme, a tűz által való harczot szólítja az Úr" nemcsak 
értelmetlen, de nem is szószerinti fordítás, a mire ha törekszik vala 
a fordító, ezt kell írnia : és íme kiáltott perlekedni a tűzzel az én 
uram Jahve. Az eredetinek legvalószínűbb értelmét Wellhausen és utána 
Nowaek adja: közeledett, hogy a tűzzel büntessen az én uram Jahve, — 
értve a tűz alatt rettenetes hó'séget, a napnak tikkasztó melegét. 
Mint ismeretes, kétféle Qara-gyök fordul elő az OT.-ban. — A 
Tehom a földalatti Oczeán, tulajdonnév és így nem fordítható. A 
fordító szerint mélység. — A chéleq nem „talaj", hanem szántóföld, 
az egyesnek osztályrésze a közös fekvő birtokból. 

v. 7. Ugyan hogy nézhet ki „egy ólommal mért fal" ? Az anak 
magyarul mérő-ón és se nem mérő-ólom, se nem egyszerűen ólom. 
(7, 8 ) . Az első anakban valami hiba rejlik. Valószínűleg dittographia 
és törlendő. 

v. 8. „íme én mérő ólmot alkalmazok Izráel népem közepette" 
helyesen így hangzik: ime én kifeszítem a mérő-ont az én népem 
Izráel közepette. 

ν. 10. „Ekkor küldött Amaczja . . . . Járobeámhoz . . . . 
mondván" . . . . magyarul: ekkor azt izente Amacja . . . . Jero-
beámnak. Miután egy ember nem „esküdhetik össze", itt a qa§ar 
csak így fordítható ; lázadást szít 

v. 12. Az ügyetlen „látó" (choze) helyett persze látnokot kell 
mondania annak, aki azt akarja, hogy mások is megértsék. — 
Amacja kiutasítja Amost Izráel területéről és ezért így szól hozzá: 
menj, takarodj Judába! A fordító finoman beszélteti a haragos 
papot: Menj menekülj el Jeliuda országába. 

v. 14. Mindenkép sikerült az ötlet, hogy a ben nabi-t a for-
dító, a revisor és a „Szentirás-szerkesztő bizottság" „prófétának a 
fiá"-val fordítja. Nem vagyok próféta, sem prófétának a fia nem 
vagyok — felelte szerintük büszkén a marhatenyésztő és vadfügéket 
szedegető Amos. Jó lesz kissé utánna nézegetni, hogy kik voltak a 
bné hannebiim, II. Kir. 2. 4. 6. 9-ben. 

Hornyánszky Aladár. 

Friedrich Delitzsch, I m L a n d e des e ins t igen P a r a d i e s e s , E i n Vor t rag , mit 52 
Bildern, K a r t e n u n d P l ä n e n . Stut tgar t , Deutsche Ve r l ags -Ans t a l t 1903. 2 M. 

A Német Keleti Társaság előtt tartott első felolvasása után 
Delitzsch, mint ismeretes, meglátogatta Babylouiát és közel négy 
hónapot töltött az ásatások színhelyén. Utjának czélpontja Babylon 
városa volt, a hol a Társaság expeditiója Koldewey vezetése mellett 
már négy esztendő óta folytatja a kutatást. Innen azonban több ki-
rándulást rendezett az egykori Babylonia nevezetesebb helyeire 
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Heteken át tartózkodott Fárában, meglátogatta Ur-Kasdimot, Bor-
sippát és Sippar-Agadit. Visszatérve nem nyílt mindjárt alkalma, hogy 
tapasztalatairól a Társaság eló'tt beszámoljon. Egy ideig még az a 
polémia vette erejét igéDybe, mely a Bábel-Bibel kérdés körtil kelet-
kezett. 1903. április 17-én végre ugyanazon helyen és ugyanazon 
körben, hol elsó' két felolvasása elhangzott, a fenti czím alatt egy 
harmadik eló'adást tartott, melynek tárgya a jelenlegi Babylonia 
viszonyainak ismertetése. 

Delitzsch a messze múltnak rajzával kezdi, avval az idó'vel, 
midó'n Tigris és Eufrát közét jól gondozott csatornák szelték át, 
városok, falvak, majorok, szántóföldek és legeló'k egymást érték, 
midó'n ez a vidék a világ leggazdagabb tartománya volt. Ma min-
denütt ennek ellenkezőjét találja az utazó. Az Eufratnak kiáradt vize 
Babyloniát egy nagy mocsárrá változtatta át ; mit érintetlenül hagyott 
az áradás, az terméketlen, homoksivatag. Az egykor gazdag pálma-
ligetek helyén embermagasságnyi nád. vagy elcsenevészedett sivatag-
növényzet terem. Az ország ki van halva; lakosai vándorló pász-
torok, kik állandó hadakozásban állanak egymással és a török kor-
mánynyal. A hova az ember néz, csupa szegénység nyomorú 
ság. A betegségek, lázak, szembajok rettenetes pusztítást visznek 
véghez, anélkül, hogy valaki segíteni tudna. Az ily vidéken utazás 
természetesen erő.-en próbára teszi a szervezetet. I t t áradási terü-
leten, ott homoksivatagon, rombadőlt töltéseken, árkokon és hal-
mokon kell az utasnak keresztül vergődni. Nyomasztólag hat az 
európai emberre a babyloniai klima is. Kellemes időszaknak csak a 
januártól márcziusig terjedő negyedév mondható, azután jön az 
óriási hőség, mely sokszor 60ú C-ig emelkedik és különösen 
az enyhébb klímához szokott európaiakra veszedelmes. A Bag-
dadban tartózkodó európaiak közül csak kevesen élik túl a 
47-ik esztendőt. Az utolsó kilencz esztendő alatt e városban 70°/0-a 
pusztult el az európai lakosságnak. Sokat szenved az utas a legyek-
től és szúnyogoktól. Utóbbiak ellen hiába védekezik az ismeretes 
hálókkal. A közbiztonsági viszonyok mondhatnif kétségbeejtők. A 
Babylonia területén lakó pásztorok az arab törzsek legvadabbjaiból 
kerülnek ki, felső hatóságot ismerni nem akarnak és a török kor-
mány tehetetlenül kénytelen nézni garázdálkodásukat. Mindenütt a 
legkezdetlegesebb ököljog dívik. Az egy-két nyomorúságos falu, mely 
a jelenlegi Babylonia területén található, a beduinok támadása ellen 
fallal van körülvéve. A házak fölé emelkedik a torony, melyről az 
őr jelentést tesz bárminő veszedelem közeledéséről, ilyenkor egyszerre 
fegyverben áll a falu egész férfilakossága. A török kormány ben-
szülött kurdvezéreket alkalmaz, hogy a féktelenségeket némileg kor • 
látozzák. Persze kétes értékű sikerrel. Többször előfordult, hogy az 
irreguláris csapatok követték el a legnagyobb excessüsokat. Különös 
dicsérettel emlékezik meg Delitzsch a török hatóságokról; csodálja 
nyugalmukat, türelmüket, a melylyel e nehéz viszonyok között kor-
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mányoznak. A természet szépségével a mai Babylonia nem dicseked-
hetik. Sokkal többet nyújt e tekintetben az egykori Assyria. A téli 
eső elmultával április elején az egész tartomány virágos kertté 
alakul át. Meglepő fenséges a Tigris folyó. Delitzsch Diar-Bekr tői 
Mosulig tutajon tette meg az utat s nem győzőtt betelni a sceneria 
változásával. Egy babyloniai utazásból nagy tanulságot meríthet az 
assyriologus. A klimatikus viszonyok ma is olyanok mint régente 
voltak. A földművelők, fazekasok, aranyművesek eszközei egészen 
olyanok, amilyenekről a régi időben hallunk. A tutajok, kutak se 
változtak az idők folyamán. A legnagyobb tanulságot természetesen 
az ásatások szolgáltatják és itt Delitzsch megragadja az alkalmat, 
hogy a Társaság expeditiójának legújabb eredményeiről beszámoljon. 
Sikerült megállapítani Babylon városnak kerületét, melyet Herodot 
nyomán 90 km re becsültek a kutatók, de amely valóságban nem haladta 
meg a 15 km.-t. Sikerült érdekes részleteket megállapítani a város 
topographiájáról; előkerült Nabopolassar és Nebukadnezár palotája, az 
essagilai Marduktemplom, Nebukadnezár egy másik palotája, a híres 
Istarkapu és a babyloniai oroszlán. Ezekkel kapcsolatban száz és száz 
felirat és tábla különböző tartalmú feljegyzésekel. A felolvasás végső 
sorait Delitzsch azon önfeláldozó munkásság magasztalásának szenteli, 
amelylyel egyes európaiak a mi kulturánk áldásaiban az egykori 
Babyloniának pusztuló félben levő népét részeltetik. A határon meg-
jelentek már a mi kulturánk előőrsei, TJrfában és Diar-Bekrben mo-
dernan berendezett kórházak vannak már schweizi és német orvosok 
vezetése alatt. Előbbi helyen örmény árvaház is található. A szomo-
ruságos viszonyoknak teljes átalakulását azonban a bagdadi vasútnak 
teljes kiépítésétől lehet csak remélni. 

Homyánszlcy Aladár. 
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A theologiai tudomány barátait tisztelettel kérjük, hogy 
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