
Ignatius levele a rómaiakhoz. 

Ignatius antióchiai püspök nevén nem kevesebb, mint 
15 levél maradt ránk. Ezek közül azonban a kritika csak 
hetet hajlandó valódinak elfogadni, mig nyolcat hiteltelennek 
tart . A hitelesnek elismert 7 levél a következő: 1. az efe-
zusiakhoz, 2. a magnesiabeliekhez ; 3. a trallesiabeliekhez, 4. 
a rómaiakhoz, 5., a filadelíiaiakhoz, 6. a smyrnaiakhoz, 7. 
Polykarpushoz. 

A többi nyolc levélből három csupán csak latin nyelven 
maradt ránk. Ezek közül kettő János apostolhoz, egy pedig 
Szűz Máriához szól s ehez van csatolva Máriánák a válasza 
is. Ezeket általánosan, hitelteleneknek tar t ják . 

Ezeken kívül van még öt olyan levél, a melyek mind 
görög nyelven is fönmaradtak, s a melyeket már nem tar-
tanak valamennyien sem hiteleseknek, sem hitelteleneknek, 
de mégis a nagy többség föltétlenül elveti. Ezek: 1. a 
Cassobolíta Mária levelére irt válasz, 2. a tarsusiakhoz, 3. 
az antiochiaiakhoz, 4. Hero antióchiai diakonushoz, 5. a 
filippibeliekhez. 

A római levél tehát a hitelesek közé tartozik, sőt pl. 
Renan csakis ezt az egyet tartotta hitelesnek. Levelünket 
ismerte már Irenaeus (adv. haer. V. 28,4), ki a 4 n -e t továbbá 
Origenes ki Orat. 20-ban 3,3-at, In cant. cant. prolog, pedig 
7,2-öí, idézi. Eusebius már többször is megemlékezik levelünkről. 

Ignatíusnak a római levele több különböző szövegben 
maradt ránk. Nevezetesen 1., az általam is használt görög 
szövegben, mely a codex Mediceo-Laurentianusbólj van véve 
s a Harnack-Gebhardt-Zahn Patrum Apostolicorum opera 
Il.-ben (Lipsiae, Hinrichs, 1876) olvasható, Ennek a szövegnek, 
melyet hitelesnek tartanak, a tudományos jele G1. 

2. Ugyanazon szövegkiadásban találjuk meg a toldá-
sokkal bővített másik görög szöveget is, melynek a tudo-
mányos jelzése G 2. Ezt a szöveget mindenütt tekintetbe ve-
szem, párhuzamosan jegyzetben az eltéréseket jelzem. Nem-
csak a teljesség kedvéért teszem pedig ezt, hanem azért 
is, mert a toldások legtöbbször vagy a kanonikus iratokból 
s nevezetesen Mátéból, és János evangéliumából s egy-egy 



Ignatius levele a rómaiakhoz. 4 3 

izben a zsoltárokból és a galatai levélből vett idézetek, vagy 
pedig olyan glossák, a melyek az értelmezést igen megkönyítik. 

3. A Cureton által kiadott syr szövegben, melyet sokan 
— köztük egy ideig Lipsiusis — az eredetihez legközelebb álló-
nak hittek. Ma már ezt senki sem állítja. Ide sorolom azt 
a másik syr codexet is, a mely csak az efezusi, és római 
gyülekezetekhez és a Polykarpushoz intézett leveleket 
tartalmazza. 

4. Több latin nyelvű fordításban. 
A 3. és 4. pont alatt említett szövegeket, minthogy 

különben is fordítások, nem vettem tekintetbe. 
Ignatius akkor irta e levelét a rómaiakhoz, a mikor a 

syriai helytartó által „ad bestias," vagyis a vadállatok közé 
vetésre lévén elítélve, Rómába vitetett. Mint többi leve-
leit, úgy ezt is útközben irta. Irta pedig azért, mert félt, 
hogy a római keresztyének testvéri szeretetből meg fogják 
gátolni az δ vértanú halálát. A római jog szerint ugyanis 
nemcsak magának az elítéltnek, hanem bárki másnak is, 
még pedig az elítélt tudta nélkül is meghallgatták az apel-
latíóját és kegyelmi kórvényét. Ignatius attól félt, hogy a 
a rómaiak kérni fogják az δ megkegyelmeztetését, ezért irja 
meg előre e levelét, hogy hagyják öt egészen a sorsára. 

Levelünk érdekes bizonysága azon sajátságos szellem-
nek, a mely a vallási rajongókat jellemzi, hogy szinte törik 
magukat a meggyőződésükért való szenvedésre ős e szen-
vedésben állhatatosságuk ós biztosságuk megbizonyítására. 
Ignatiust ezért a szellemért a bauri iskola pózolónak nevezte, 
s affektálásnak minősítette a martiriumra való törekvését. 
Pedig legyen elég csak Pál apostolra utalnunk, a ki maga 
is azt mondja II. Kor. 5,8-ban : „Szeretnénk kiköltözni e 
testből és lakozni az Úrnál." v. ö. Filippi 1,22—23· Pál nem-
csak mystikus. hanem valósággal exaltált lelkületü ember 
vojt, a kiről, tudtommal, senkinek sem jutott még eszébe e 
miatt azt mondani, hogy egyszerűen teszi magát. Nincs hát 
jogunk ezt mondani Ignatiusról sem. A keresztyénség első 
századai elég példát szolgáltatnak arra, hogy igen sokan 
őszintén vágyakoztak a Krisztus módjára szenvedni és vér-
tanú-halált halni az igazságért. És ezt a vágyakozást eléggé 
megérteti Jézusnak ama mondása: „Boldogok lesztek, a 
mikor miattam gyaláznak és üldöznek titeket és minden-
féle gonoszságot mondanak rátok a hazugok. Örüljetek és 
örvendezzetek mert nágy a ti jutalmatok a mennyekben. 
Mert így üldözték a ti előttetek élt prófétákat is. Máté 
5)11—12· Ignatius ennek a rajongó s a vértauúságot óhajtó 
kegyességnek egyik érdekes példája. 

Ignatiusnak az élete folyásáról vajmi keveset tudunk. Eu-
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sebius azt mondja róla egyháztörténetében e folyásáhogy „An-
tiochiában Euodius után, ki ott az első püspök volt, ez időben 
mint második püspök, Ignatius volt ismeretes." (Η. Ε. III. 
22. ν. ö. Chron. Π. 158,) Más adatok szerint (Harnack, Die 
Zeit des Ignatius. Ignatius nem a második, hanem a harmadik 
püspöke volt Antiochiának s előtte Euodiuson kivül Péter is 
püspök volt. Chrysosthomos szerint már közvetlen Péter 
után következett Ignatius, az Apostoli Constitutiok VII. 46 
szerint pedig Péter apostol avatta fel úgy Euodiust, mint 
Ignatiust. 

Az is nagyon vitás, hogy Ignatius mikor szenvedte el 
a vértanú-halált. Harnack egészen Mark Aurél korára tolja 
ki a halál idejét. Ez ellen azonban mindjárt felemlíthetjük 
azt, hogy ez esetben Ireneus aligha idézhetne leveléből. Az 
általános nézet az, hogy Ignatius Traján alatt végeztetett ki. 
Ε terminus ellen azt szokták felhozni, hogy Ignatius leve-
leiben oly fejlett az egyházi szervezet, a milyent a második 
század első éveiben nehéz elgondolni, továbbá az általa ostro-
molt haeresisek nagyon is eleven színekkel vannak rajzolva. 
Ez érveket azonban pl. Krűger is (Gesch. d. altchristl. Litte-
ratur 1895.) gyengékkek tar t ja arra nézve, hogy miattuk a 
levelek szerzése idejét a második század közepéig, vagy ép 
azokon túl is kitoljuk. 

Ignatius szenvedéséről terjedelmes elbeszélés maradt 
ránk, még pedig nem is csak egy formában és terjedelem-
ben. A Patrum Apostolicorum II. ben Zahn egymás után 
közli a Martyrium Ignatii Colbertinumot, a melyet legjobb-
nak tartanak, továbbá a Martyrium Ignatii Vaticanumot, s 
végül a Matyrium Ignatii per Simeonem Metaphrasten con-
scriptumot, mely az előbbi kettő alapján készült. Ezekről az 
a meggyőződés, hogy egyikük sem hiteles, mert a levelek 
adatainak ellentmondanak és mert a régi egyházi irók előtt 
nem ismeretesek. R. Ε. II. 6. 689 szerint az ötödik század-
ban keletkeztek. 

így tehát Ignatiusról nem tudunk többet, mint hogy 
Antióchia püspöke volt, s hogy ad bestias ítélték el és 
Trajánus alatt ez ítéletet ra j ta végre is hajtották. 

Az Ignatiusra vonatkozó irodalom Krüger Gesch. d. 
altchristl. Litteratur 1895 c. müveben van összeállítva. 
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A levél szövege a következő: 

A rómaiakhoz. 

Ignatius, kit Theoforosnak is neveznek, a magasságos 
Istennek ]) és az δ egyszülött Fiának a Jézus Krisztusnak 
fenségében irgalmat nyert és a minden létezőt akaró 2) 
Isten akaratából a mi Istenünkben 3) a Jézus Krisztusban 
való szeretet l.) szerint megvilágosított szent gyülekezetnek, 
a mely Róma vidékének vezére, Isten kedve szerint való, 
elismerésre, boldogságra, dicséretre, szerencsére, tiszteletre 
méltó, mintája a szeretetnek, — s a mely a Krisztus törvé-
nyének és az Atya nevének birtokosa, 5) — melyet is az 
Isten 6) fiának a Jézus Krisztusnak nevében üdvözlök. Nék-
tek, kik az δ összes parancsaiban test és lélek szerint szen-
tek, és az Istennek 7) kegyelmével különbség nélkül telve 
vagytok és meg vagytok tisztítva minden idegen elemtől8) a 
mi Istenünk a Jézus Krisztusban9) a legőszintébb üdvözletet 
mondok. 

I. Miután kértem az Istentől, hogy szerencsém legyen 
a ti Istennek tetsző arcotokat meglátni, amint azt sokszo-
rosan törekedtem is elérni, most remélem, hogy mint a Krisztus 

Ε dagályos bevezetés, a melynek egyszerűbb mását a 
páli levelekben találjuk, Ignatius beköszöntője. Ugyanolyan 
dicsérettel emeli ki a római gyülekezet valláserkölcsi életé-
nek példaszerüségét, mint Pál apostol. A római gyülekezet a 
környékbeli gyülekezeteknek vezére volt, bizonyosan nemcsak 
valláserkölcsi kiválósága, hanem számbeli és társadalmi elő-
nyei miatt is. A papistikus szempontokat itt még nem 
kereshetjük jogosan. Különösen jellemző, hogy Jézust egye-
nesen „a mi Istenünkének mondja, de e mellett az Isten, 
mint Atya egyszülött fiának is nevezi. Ezért e levél dogma-
történetileg is különösen fontos. 

' ) A G : szöveg eltéréseit itt a jegyzetben közlöm. Mindjárt itt ez áll : 
Atyaistennek. 

2) alkotó. *) és megváltónkban 4) hit és szeretet. 
6) és a Szentléleknek hordozója. Ezzel e szöveg már a szenthárom-

ságot is egészen kifejezetten hirdeti. Az eredeti szövegből ez még hiányzott. 
6) a mindeneket alkotó Isten ' ) minden kegyelmével. 
8) Ε mondatban a χρώμα a szót nem színnel, hanem a magyar 

szólásmódnak megfelelően, elemnek mondom. 
' ) Ív xteiö xal τιαιηϊ y.ui χνρίφ ημών ' / . Χρ. 
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Jézusban fogoly köszöntelek titeket, ha ugyan Isten akarata 
arra méltat, hogy a célig eljussak. Mert a kezdet jól indult, 
ha ugyan kegyelmet nyerek, hogy életsorsomat akadályta-
lanul betöltsem. Mert félek a ti szeretetektől, hogy ártal-
mamra lesz. Mert nektek könnyű azt tennetek, amit akartok, 
de nekem, ha ti nem tartózkodtok tőlem, nehéz az Istenhez 
eljutnom! 

II. Mert nem akarom, hogy ember kedvében járjatok, 
hanem hogy Istennek tessetek, amint hogy tetszetek is. 
Mert se nekem nem lesz többé ilyen alkalmam az Istenhez 
eljutni, se ti nem tehettek jobb dolgot, mintha hallgattok.2) 
Mert ha hallgattok rólam, ugy Isten (igéjé)vé leszek 3), de 
e ha szeretitek az én testemet, ugy ismét futnom kell. 
2. Különösen azt engedjétek meg, hogy feláldoztassam Isten-
nek, a míg az áldozó oltár készen áll, hogy a szeretetben 
dalkarrá válva énekeljetek a Krisztus Jézusban Atyának, hogy 
Syria püspökét az Isten áldozattá méltatta, elhiván őt keletről.4) 
Dicső dolog a világtól Istenhez jutni, hogy beléje olvadjak.5) 

I. Ignatius ép úgy vágyakozik a kidicsért rómaiak után, 
mint Pál apostol vágyakozott. A két eset között van is sok 
rokonság. Ignatius azonban nem kívánja a testvéries be-
fogadást, hanem inkább azt, hogy hidegen viselkedjenek 
vele és sorsával szemben, nehogy az érdekében valami 
mentő lépést tegyenek csupa szeretetből. Mert neki csak egy 
vágya van : az Űrhöz eljutni. 

II. A levél voltaképeni tárgya az itt kifejezett kérés, a 
melyet többször ismétel, hogy ne akadályozzák meg a közbe-
lépéssel az υ vértanú halálát. Az Úrral való egyesülésre ezt 
a kitűnő alkalmat sajnálná elszalasztani, de meg a rómaiak 
sem tehetnek jobb dolgot a hallgatásnál. 

') G !-ben a pont vegén még ez áll: προφιίσα φιλίας σάρκινης, ami 
a tartózkodás tárgya. 

'') Ezt a mondást Ignatius igy fejezi ki: οντε νμης. für αιωπψψε, 
χριίττοη (ργφ ϊχετε (ηιγηαφηναι. Ezt a frázist, minthogy a felírás ma már 
nincsen közhasználatban, egyszerűbben adtam vissza. 

3) G--ben a λόγος γενήσομαι Οίον helyett (νια γενήαομαι áll, ami a 
szövegen való könnyítésnek is vehető ugyan, de mert sok eredeti görög 
codexben is előfordul, s mert az értelemnek egészen megfelel, eredetinek is 
vehetjük. A fordításban ragaszkodtam az alapszöveghez, bár tudom, hogy az 
Isten igéjévé léteinek sem párhuzamosa, sem értelme nincsen 

4) Nyugatra, a maga szenvedéseinek vértanúságára. 
6) A G'-ben Svvai, a G'-ben ύιαλνβηναι áll, de ez az értelmen mit se 

változtat. 
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III. Soha senkinek nem tet te tek kárt, másokat taní-
tot ta tok. De én azt akarom, hogy amit tanítva előadtok> 

meg legyen bizonyítva. 2. Csak erőt kér je tek számomra 
kívülre és belülre, hogy ne csak beszéljek, hanem akar jak 
is, hogy ne csak mondjanak, hanem találjanak is keresztyén-
nek. Mert ha annak találnak, akkor annak is mondhatnak 
is akkor is hűnek, mikor e világra nézve megszűnöm. 3. Semmi 
látható sem jó.1) Mert a mi Istenünk a Jézus Krisztus az 
Atyában lévén, jobban kitűnik. A kereszténység nem a 
rábeszélésnek, hanem a fenségnek a dolga, mikor a világ 
gyűlöli.s) 

IV. írok az összes gyülekezeteknek és valamennyinek 
tudtára adom, hogy készséggel halok meg az Istenért, hahogy 
ti meg nem akadályozzátok. Intelek titeket, hogy ne tanúsít-
satok velem szemben alkalmatlan jóakaratot. Hagyjatok 
engem vadállatok eledeléül3), a melyek által ju tok én Isten-

in . Ignatius bízik benne, hogy a rómaiak, ha még sen-
kinek sem tettek kárt , neki sem fognak tenni, de sőt a 
másoknak adott jó tanítást megbizonyítják viselkedésükkel. 
Mert a keresztyénség nem szépen hangzó, tetszetős tan-
rendszer, a melyet másokba belebeszélnek, hanem ép a világ 
gyűlöletében megálló nagyság, szellemi fensőbbség. Ezért 
nem a közbenjárásra, nem a mentésre sarkal ja Ignatius a 
rómaiakat, hanem hogy kérjenek neki az Istentől lelki-testi 
erőt, hogy a reá váró szenvedésekben szilárdul meg tudjon 
állani s így bizonyságát adja ép a szenvedések között, hogy 
az ő keresztyénsége (jellemző a szó: χριστιανισμός) nemcsak 
beszédben áll, hanem erőben is. Érdekes az a kijelentés, hogy 
a Jézus Krisztus az Atyában jobban kitűnik. Más szóval a 
Krisztus fensége azóta, hogy a mennybe ment s ott az 
Atya jobbjára ült, sokkal világosabb, mint volt földi műkö-
dése alatt . 

*) G'2-ben αγα&ΰν helyett άιάνιον áll. És ezt a szót követi aztán 
II. Kor. 4, 18 szószerű idézete: Mert a láthatók múlandók, a láthatatlanok 
pedig örökkévalók. 

a) Ezt a G2 így m o n d j a ; »A mikor a világ gyűlöli (t. i. a keresztyén-
séget), akkor szereti az Isten. Mert ha e világból valók vagytok — úgymond — 
úgy a világ szereti az övét, de ti nem vagytok e világból, hanem én válasz-
tottalak kt titeket. Maradja tok nálam.« Lát juk, hogy itt János 16, ,9-re van 
utalás, a m i azonban az eredetiben nem volt meg. 

*) G ' -ben βοράν, G2-ben βρώμα átl. 
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hez. Isten búzája vagyok és a vadak fogai őrölnek meg 
engemet, hogy a Krisztus1) tiszta kenyerének találtassam. 
2. Inkább hízelegjetek a vadállatoknak, hogy legyenek 
sirommá és mit se hagyjanak hátra az én testemből, hogy 
senkinek holtomban terhére ne legyek. Akkor leszek ón 
Krisztusnak2) igaz tanítványa, ha a világ még a testemet se 
látja. Kérjétek a Krisztust 3) én érettem, hogy ezen eszközök 
segítségével Istennek áldozatul szolgáljak. 3. Nem paran-
csolom ón ezt nektek, Péter és Pál módjára. Azok a Jézus 
Krisztus apostolai, én egy elitélt *), azok szabadok, 5) én 
máig is szolga. De ha szenvedek, a Jézus Krisztusnak fel-
szabadultja leszek és benne szabadnak támadok fel. Most 
mint lekötözött6) megtanulom, hogy semmit ne kívánjak7). 

IV. Ebből a kijelentésből arra lehetne következtetni, 
hogy a római levéllel egyidejűleg írta Ignatus a többi leve-
leit is. Ámde e mondásból csak az világlik ki, hogy többfelé 
megírta, milyen örömmel nagy a halál elé. Az sem bizonyos, 
hogy ama gyülekezeti levelekre kell itt gondolnunk, a melyek 
Ignatius után hátramaradtak, hanem talán csak a syriai gyü-
lekezetekkel tudatta a halálon való örömét. Érdekes itt az 
a lelkesült elszántság, a melylyel a vadállatok eledeléül 
vágyódik lenni. De érdekes a kép is, hogy ő az Isten búza-
szeme, melyet a vadállatok fogai őrölnek Krisztus kenye-
révé. Ezeket tekinti amaz eszközöknek, melyek által Istenhez 
eljuthat. S ezt oly szent célnak tekinti, hogy kész volna 
a vadállatokat is megvesztegettetni, csak ne hagyjanak belőle 
hátra egyetlen kis darabot sem, nehogy teste maradványainak 
eltakarításával is terheljen másokat. A világ megutálásának 
ferde eszméjét láthatjuk abban, hogy csak akkor tekinti 
magát a Krisztus igazi tanítványának, ha testét is kivonhatja 
a világból. Itt ismét felismerhetjük Pál apostol hatását, a ki 
a testről és a világról szintén tet t hasonló kijelentéseket. A 
3. pontban hogy Péterre és Pálra hivatkozik, azt várnók és 
szeretnők, ha megemlékeznék arról is, hogy ezek egyike 
vagy másika, vagy mindkettője, milyen viszonyban volt a 
római gyülekezettel. De ezzel adós marad s a legnagyobb 
bizonytalanságban hagy bennünket arra nézve is, vájjon 
azért hozza-e fel Pétert és Pált, mert azok a rómaiak között 

*) G2-ben 9-tov áll. 2) Ίησον χριστοο. 8) az Urat. 
4) G. 2.ben a κατάκοιτος helyett έΐάχιστος 
5) G.ben. meg van toldva ezzel: ok δούλοι 0-τον. ') iv αντω. 
') Meg van toldva ezzel: xoouixüν 'ή μάταιοτ. 
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V. Syriától Rómáig kiizködöm én szárazon és vizén, éjjel és 
nappal 10 leopardhoz, azaz a kirendeltkatonákhozkötözve, akik 
még a jóértisroszszal fizetnek. Az δ gonoszságukon én inkább 
tanulok „tfe azért ebben sem igazolom magamat". 2. Örülök a 
számomrakészen álló vadállatoknak, amelyekre epedve vágyom, 
s a melyeketcsábitani is fogok, hogy gyorsanfaljanak fel, ne úgy, 
mint némelyeket vonakodnak megragadni. S ha nem akarják az 
akarót, úgy erőszakolni fogom. 3. Engedjetek meg, én tudom, 
mi való nekem. Most kezdek tanítvány lenni. Engem semmi-
féle látható vagy láthatatlan dolog el nem csábít, hogy a 
Jézus Krisztushoz jussak. Tűz és kereszt, vadak tömege, 
hasogatások, szabdalások, csontok zúzása, tagok törése, 
egész test őrlése és az ördög átka jöjjenek bár reám, csak 
a Jézus Krisztushoz jussak el! 

VI. Mit se használ nekem ez az egész világ ós az élet 
hatalmasságai. Dicsőbb nekem meghalnom a Jézus Krisztus 
számára mintsem uralkodni e föld határain. 8) Őt keresem 

parancsolgattak is, vagy csak azért, hogy a maga óhajtá-
sának a kérő jellemét annál inkább kiemelje? Annál nehe-
zebb pedig e dologbari a tiszta látás, mert nem a múltban, 
hanem a jelenben beszól róluk, mintha még most is élnének. 
Hogy azonban még sem élhetnek, mutat ja az, hogy részükre 
szóló üzenetről egyetlen betű sincs e levélben. 

V. Ε szakaszból látszik, hogy Ignatius már úton van. 
Úgy mint annak idején Pál apostol, ő is a kisérő katonákhoz 
volt láncolva, s tűlük úgy látszik sokat szenvedett. Gonosz-
ságukon azonban δ csak erősödött a maga szelid keresztyén-
ségében, de ezzel nem dicsekedni akar, sem pedig ezt önma-
gának igazságúl be nein tudja. Ezért idézi szó szerint I. Kor. 
4.4-nek egyrészét. Azután szinte kéjeleg a vadállatokkal való 
találkozás borzalmaiban, s úgy tekinti e halálos útját, 
mint a Krisztushoz való méltó voltának kezdetét. Felvette a 
Krisztus keresztjét, és mosta szenvedésbe is követi a mestert. 
S mintha csak Pálnak Róm 8, s5 versét akarta volna Ignátius 
más formába önteni, oly bizonyossággal sorolja fel a kín-
zások egész tömegét, amelyek ha mind reá zúdulnak is, 
még sem akadályozhatják meg, hogy a Krisztushoz jusson. 
Nem lehetetlen, hogy ezek a kínzások Ignátius idején a 
keresztyénekkel szemben mind alkalmazásban voltak. 

') G ' -ben ής Χαιστόν 'Τηάονν, GJ-ben pedig S-ιά Ίηαονν Χριστό)· áll. 
2) Ga-ben itt Mt. 16, l e v a n idézve: „Mert mi t használ az embernek, ha 
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aki érettünk meghalt, őt akarom, ') aki érettünk feltámadott. 
Születés előtt állok 2) 2., Engedjétek meg nekem testvéreim, 
ne akadályozzátok, hogy éljek3), ne akarjatok megölni4). Ki 
Istené akarok lenni, ne ajándékozzatok a világnak, 5) se az 
anyagtól ne csalattassátok meg magatokat. Engedjetek, hogy 
tiszta fényhez jussak, oda jutva leszek én emberré 6). 3. 
Engedjétek, hogy utánzója legyek az én Istenem 7) szenve-
désének. Ha valaki birja őt magában, megérti, mit akarok, s 
velem együtt érez, tudván mit értek. 

VII. Ε világnak fejedelme el akar engem rabolni és 
megrontani az én Istenemre irányuló meggyőződésemet. Közü-
letek senki se akadjon segítségére, hanem inkább legyetek 
enyéim, tehát Istenéi. Ne beszéljetek a Jézus Krisztusról, ha 
a világot sokra becsülitek. 2., Csalfaság ne lakozzék köz-

VI. Ignátius„az életnek és halálnak egyetlen céljául a 
Krisztust ismeri. Őt keresi ez életben, s reá talál a halálban. 
Ezért kéri a rómaikat, hogy amidőn most a halálban az uj-
életre születés előtt áll, ne akadályozzák őt, hogy az élethez 
jusson, mert az igazi élet nem e földön, hanem a földön túl 
a halállal kezdődik. Ha a rómaiak az iránta való szeretettől 
indíttatva, lépéseket tesznek az ő életének megmentésére, 
s így a világnak akarnák őt ajándékozni, valósággal a külső 
anyag vesztegetné meg őket, holott tudniok kell, hogy az 
embernek igazi mivolta nem a test, hanem a lélek, s akkor 
lesz az ember igazán emberré, amikor az anyagot leteszi. A 
Krisztus szenvedésének az utánzója kíván lenni, amit min-
den tudatos keresztyén bizonyosan méltó célnak tekint. 
Jellemző, hogy itt is Istennek nevezi Krisztust, aki mint Isten 
szenvedett. 

VII. Mi tekintetben akarta Ignatiust a világ fejedelme, a 
gonosz, elcsábítani, miután maga mondja, hogy az ő világra 
irányúló kívánságai már mind kihaltak belőle ? nem tudjuk. 
Talán a híveknek mentő szeretetében látja ő a világ fejedel-

az egész világot birja is, de a lelkét veszti ! l S ezután a következő mondat 
áll: „Én az urat, az igaz Istennek és atyának a fiát Jézus Krisztust kívánom". 

*) G2-ben e szavak: „őt akarom, ki értünk," hiányoznak. 
2) G2 ben e mondat hiányzik. 
3) G'-ben a ζηπαι helyett ez á l l : eig ξωήν φΰάσαι, s ez után ez a 

mondat: .Mert Jézus a hivők élete". 
4) G'-ben még folytatólag: „Mert Krisztus nélkül az élet halál". 
5) G'-ből a következő mondat hiányzik. 
') G--ben »eov is áll. ') G'-ben Χριατον is áll. 
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tetek. Még ha magam személyesen rábeszélnélek is, ne enge-
delmeskedjetek, inkább azoknak engedelmeskedjetek, amiket 
irok nektek. Mert élve irok nektek, vágyakozván meghalni 
Az én kívánságom megfeszíttetett és nincs bennem anyagi 
szeretetnek tüze, 2) hanem élő és beszélő s) víz, amely belől 
azt mondja nekem: „Menj az Atyához 1" 3. Nem kívánom a 
múló eledelt, sem pedig az életnek örömét. Istennek a kenyerét 
akarom 4) ami a Krisztus Jézusnak 5) a teste, aki született 6) 
Dávidnak 7) magvából; és italúl az δ vérét kívánom, ami 
romolhatlan szeretet8) 

Vili. Nem akarok többé emberi életet élni. Ez meg is 
lesz, ha ti akarjátok. Akarjátok, hogy ti teket is akarjanak 9) 
2. Kevés szóval kórlek titetek,10) higyjetek nekem11). A'Jézus 
Krisztus pedig ki fogja ezt nektek nyilatkoztatni, hogy igazat 
beszélek12) nem hazug szájjal, a melylyel igazán az Atya 
beszólt. 3. Könyörögjetek értem, hogy czélra jussak.13) Nem 

mének cselvetését. A maga ügyét különben teljesen azono-
sítja Istenével, ezért inti a rómaikat ismételten, hogy még 
akkor se igyekezzenek őt életben tartani, ha netalán a sok 
szenvedésben megtörve δ maga kérné Rómában létekor, hogy 
vessek közbe magukat az δ érdekében. János evangéliumának 
az eszmekörében mozogva beszél Ignátius a Krisztus testének 
és vérének elvezetéről. Ebben azonban nem annyira az urva-
csorára, mint inkább a Krisztussal való mystikus egyesü-
lésre irányuló vágyát ju t ta t ja kifejezésre. 

VIII. Ignatius végkép lemondott az életről, de a halált 

1) G-a: a Krisztusért. ') G2-ben φιλόνίον helyett ψιΐονν τι áll. 
3) G ;-ben χαϊ ληλονν helyett áXXóutrov áll. 
4) G--ben még : mennyei kenyeret, az élet kenyerét. 
5) G' ben még: az Isten fiának. 
e) GJ-ben még: lv νπτέηφ is áll, amikor a mondat értelme az, hogy 

e levél Íróját Jézus születésétől nem nagy idő választja el. 
') Ga-ben: és Ábrahámnak. 
8) G2-: és örök élet. 
*) G'-ből ez a mondat hiányzik. Ellenben meg van toldva ezzel: ..Krisz-

tussal feszíttetem meg. Élek pedig bizony nem én, hanem él bennem a 
Krisztus." (Gal. 2, 90.) 

10) G'-ben még ez is: μη /if. 
u ) G'-ben més:: „hogy szeretem Jézust, a ki én érettem halálra ada-

tott." „Mivel fizessek az Úrnak, mindazért, a mit nekem ajándékozott? (Zsolt. 
116, ,,.) Maga az Isten pedig, az Atya és az Ú r j é z u s Krisztus stb." 

" ) G'-ből a többi hiányzik. 
" ) G'-ben így: „hogy elvégezzem a munkát a szentlélekben". 

4* 
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emberi mód írtam nektek, hanem az Isten értelmében. Ha 
szenvedek, akartátok.1). , ha méltatlanság esik rajtam, gyűlöl-
tetek. 

IX. Imádságtokban emlékezzetek meg a syriai gyüleke-
zetről, a melynek helyettem Istenre van pásztorul szük-
sége. 0 maga, a Jézus Krisztus ügyel fel reá és a ti szere-
tetek 3) 2. Én pedig szégyenkezem, hogy közülök valónak 
mondanak, mert nem vagyok méltó, lévén azok között leg-
utolsó és idétlen, De irgalmat nyerek, ha Istenhez jutok. 3. 
Köszönt titeket az én lelkem és ama gyülekezeteknek szere-
tete, a melyek engem a Jézus Krisztus nevében felvettek, s 
nem is mint idegent. Mert akik engem az én földi vándor-
lásom nem is követhettek, legalább városról városra mentek 
elibém. 4) 

nagyon is a rómaiaktól függőnek tekinti. S Baur ép azért 
mondja, hogy Ignatius affektál, mert lehetetlen, hogy a római 
hatóság a halálra ítélteket egy-két szóra szabadon bocsá-
totta volna. Az a mondás: Akarjátok, hogy titeket is akar-
janak, bizonyosan arra vonatkozik, hogy a rómaiaknak akar-
niok kell Ignatius Krisztushoz jutását, hogy velük szemben 
is u. a. jóakarat nyilatkozzék meg. A fejezet többi részei 
nagyon mozzaikszerüen állanak egymás mellett. 

IX. Ignatius itt a syriai és a Syriából való elindulása 
óta érintett kisázsiai gyülekezetekről emlékezik meg. A syriai 
gyülekezetben nincsen utódja, maga a Krisztus ott most a 
pásztor. Ha a második pont az antióchiai vagy általában a 
syriai gyülekezetekre vonatkozik, akkor azokat ugyancsak 
megdicséri Ignatius. Mint már az előzőkben is láttuk, most 
is Pál kifejezése módjával él, bár nem szó szerint idézi I. 
Kor. 15,9. versét. A harmadik pont kétségtelenül a kisázsiai 
gyülekezetekre vonatkozik, a melyek őt szeretettel, test-
vériesen befogadták, s habár nem is hallgatták őt, mint az 
antióchiaiak, ós nem is követhették vándorútján, legalább 
eléje mentek s úgy mutatták ki iránta való tiszteletüket és 
szeretetüket. Ezek üdvözletét társítja most a saját lelke 
üdvözletével. 

') G2-ben: szerettetek. 
2) G2-ben: „Az Ürra, a ki azt m o n d á : „Én vagyok ama jó pásztor" 

(Ján. 10, „ . ) 
' ) G2-ben még ez is: „iránta való" , értvén ezen nem a gyülekezetet, 

h a n e m a Jézus Krisztust . 
4) G2-ben ez az utolsó mondat némi eltérést muta t , de ez a lényeget 

n e m érinti. 
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X. Ezeket pedig Smyrnából a boldogságra méltó efezusiak 
által irom nektek. Mert sok mással együtt velem van Krokos 
is, a ki nekem oly kedves. 2. Azokról, akik előttem mennek 
Syriából Rómába az Isten dicsőségére, hiszem, hogy tuda-
sítani foglak; ezekről megtudhatjátok, hogy közel vagyok. 
Mert mind méltó Istenhez és hozzátok, a kiket mindenekben 
illik támogatnotok. 3. í r tam pedig ezeket néktek augusztus 
24.-én. Éljetek mindvégig a Jézus Krisztusban való kitar-
tásban. 

X. A levél Írásának helye tehát Smyrna, a hol Ignatius 
átutazóban van, ideje pedig — sajnos, az év megnevezése 
nélkül — augusztus 24.-ike. Ezt azért közli, mert belőle 
könnyen kiszámíthatják, mely időtájt őr Rómába a szállít-
mány. Hogy többen is voltak Syriából, mutatja a 2. pont. 
Azok is uton vannak, s előbb érnek Rómába, mint Ignatius. 
Ε levelet az efezusiak közvetítik. Úgy látszik, az efezusiak, 
a kik közül Krokost külön is megemlíti a püspök, keres-
kedelmi úton jár tak s egyenesen Rómába mentek. 

Baffay Sándor. 


