
Jakab levele. 

I. 

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

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

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



6 ifj. Bartók György. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1 2 ifj. Bartók György. 

mint Pálnál s hogy mindenek előtt a Pál Ábrahámról való 
példáját szeretné másként magyarázni. 

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

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

* 
* * 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 
* * 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 
* * 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ifj. Bartók György. 


