
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. 


