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Hilgenfeld emlékezete. 

Bizonyosan mindenki hivatottabb volna most nálam-
nál, hogy Hilgenfeld Adolfnak a mi fakultásunkra és a theolo 
giai tudományok egész körére nézve csodálatosan nagy terje-
delmű életművét megrajzolja.1) Engem még nagyon is 
megilletnek az utolsó hónapok, hetek és napok vele átélt 
óráinak benyomásai. 

A mult nyáron még — miután nála is, mint Hásenál, 
néhány aranyjubilálás megelőzte — megengedte neki a 
gondviselés, hogy bölcsészeti doktorságának hatvanadik 
évfordulóját megérhesse. Ε nap delét kicsiny körben kint 
a Papirmühlen töltötte el. Minden jelenlévőnek feltűnt 
azonban ekkor az ő markáns, erős vonású arcának gyer-
mekesen boldog kifejezése. Általában az ő alaphangulata 
a hálás isten-gyermekségé volt, s Istennel való eme viszo-
nyából sarjadt ki benne az emberekkel való érintkezésnek 
összhangos szivélyessége. 

Miként azon a nyári napon, ugyanazon benyomást 
vitték magukkal azok is, akik alig hat hete tanúi voltak 
ama sikerült meglepetés felett való örömének, hogy folyó-
iratának ötvenedik évfolyama számára tudtán kivül előtte 

') Hilgenfeld Adolf jénai egyetemi tanár, világhírű tekintély volt az újszö-
vetségi kritika dolgában. A bauri theologiai iskola tagja és (gyík büszkesége. 
Elete a mily hosszú, 84 évre terjedt, ép oly áldásos volt. Műveinek száma, 
mint azt nem kisebb érdemű barát ja és kartársa, Nippold fentebb irja, az 
ezeret meghaladja. Tanítványai még többen voltak, hiszen 60 esztendőn át 
magyarázta Jénában az írásokat. Egy éven át magam is tanítványa s atyai 
jóindulatának mind végig osztályosa lévén, emléke iránt tartozó tiszteletemnek 
úgy gondoltam legjobban eleget tenni, hogy Nippold Frigyes jénai egyetemi 
tanár, kedves mesteremet kértem fel a Hilgenfeld felett tartott emlékbeszéde 
átengedésére. — 

A temetés f. é. január 15-én történt óriási részvét mellett. A gyászbe-
szédet a Hilgenfeld által kijelölt textus, Phil. 3 „ alapján Braasch superinten-
dens tartotta. Ezt követte Nippold emlékbeszéde, melyből csak két helyi vo-
natkozású mondatot hagytam ki. Szerkesztő. 

Theol. Szaklap. V. évf. * g 
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ismeretlen tanulmányokból egy ünnepi füzetet állítottak 
össze. Nekem azonban amaz utolsó beszélgetés marad 
örökre feledhetlen, melyet vele épen 48 órával csendes 
elhunyta előtt folytattam. 

Ott ült a székében hátradőlve, övezve most is, mint 
egész életében, felesége és gyermekei megható szeretetétől, 
a miből kevés embernek adatott akkora rész, mint neki. 
Ekkor olyan paralytikusnak mondotta magát, a milyent 
az evangéliomok magyarázatakor olvasóinak és hallgatói-
nak sokszor lefestett. Keze béna, egyik szeme lezárva, 
szája ferdére húzódva, a szavak elmosódva vergődtek ki 
belőle. És mégis olyan képet nyújtott, a mely egy művész 
figyelmét a legnagyobb mértékben lekötötte volna. A 
tudományos theologusra nézve azonban az a szorosan 
filologiai théma lesz érdekes, a mely őt, mig csak magá-
nál volt, folyton-folyvást foglalkoztatta. 

Előbbi, még munkabíró napjaiban egy papyrus tar-
talma ragadta meg, a melyet a már említett ünnepi 
számban tárgyaltak s a melynek szövege az ő csudásan 
hű emlékezetébe bevésődött. Utolsó óráiban azonban a 
még mindig világos szellemé ismét az Apostolok Csele-
kedeteire irányult, a melynek régibb és ujabb forrásait 
oly sokszor és oly alaposan átkutatgatta és a melynek 
legújabb megítéléséről egy félbemaradt tanulmány is van 
hagyatékában. Beszélgetésünk egy oly részletkérdés körül 
forgott, a melyet a nem tudós ember is meg fog érteni. 

Luther Ap. Csel. 16,12 fordítása ugyanis úgy szól a 
makedóniai Filippiről, mint az ország fővárosáról. A város 
azonban az Ap. Csel. ama nagy fontosságú elbeszélésében 
van első izben említve, a hol el van mondva, hogyan ment át 
Pál Troásromjaitól a neki látomásban megjelent makedón em-
ber ekérésére: Jöjj át Makedoniába és segíts rajtunk! Tudva-
lévőleg a Krisztus vallásának Európába való átmenetele 
volt ez. A görög kifejezés azonban, a melyet Luther 
administrativnek fogott fel, ·— politikai főváros, — Hilgen-
feld szerint földrajzilag értendő: mint az ország dél-
nyugati kiágazása, legszélső csücske. Látszott, hogy súlyt 
helyez rá, hogy ezt velem megértesse. S még másnap 
reggel is az Apostolok Cselekedetei volt az utolsó szó, a 
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melyet gyermekei tőle hallottak. Valóban ez a tudós 
— a Bismarck-féle képpel élve — a gáton halt meg: 
utolsó öntudatos pillanatáig a mi szentiratainknak élet-
művévé lett magyarázásával foglalkozott. 

Ne vegyék rossz néven, hogy legalább ez egy mozza-
natot oly részletesen kiszíneztem. Mert különben roppant 
nehéz Hilgenfeld tudós alkotásainak (számuk az ezret 
meghaladja) szinte áttekinthetlen tömegéből e komoly 
helyen kiragadni azt, a mi általánosan megérthető. Bár 
felemelő feladat volna nála is úgy, mint a szintén bősé-
gesen megáldott Hásenál az egyes úttörő művekkel együtt 
a különböző theologiai tudományágak fejlődésének a 
menetét is feltüntetni: de csakhamar be kellett látnom, 
hogy erre nincs elég idő. És csak ekkor kezdett aggasz-
tani, hogy oly feladat megoldására vállalkoztam, a mely 
valójában szinte meg sem oldható. Ha mégis eleget teszek 
a kívánságnak, annak oka az, hogy csak az általános 
érzésnek kell kifejezést adnom. 

A ki ismeri a széles kört, melyben Hilgenfeld neve 
félszázadnál régebb idő óta szinte programmként hat, az azt 
is tudja, hogy — teljesen eltekintve a bármely irányhoz 
vagy felekezethez tartozó német theologusoktól — a 
Svajcban és Franciaországban, Angliában és Skóciában, 
Németalföldön és Skandinaviában, nem különben Amerika 
egyes részeiben a komoly kutatók azonos részvétet éreznek 
Jéna városával és egyetemével. Ez általános érzés jelen-
tősége azonban csak annak érthető, aki egyúttal azt is 
tudja, hogy úgy a fiatalabb nemzedék, valamint a távo-
labb fekvő országok ösztönszerűleg érezik, hogy jóvá 
kell tenniök valamit, a mit a régebbi kor és szűkebb 
hazája e férfiúval szemben elmulasztott. Hilgenfeld 84 éves 
korán halt meg. Csaknem 70 éves volt, mikor fakultá-
sunk végre rendes tanárként üdvözölhette azt az embert, 
a ki docens korától fogva minden erejét neki áldozta, 
amennyire t. i. az őt ugyancsak silányan jutalmazó 
segédkönyvtári állás ezt az erőtle nem kötötte. A hasonló 
sorsú Grimm, a ki hasonlókép első rangú kutató és a leg-
tisztább jellemek egyike volt, ezt a célt egyáltalán nem 
érte el. Miféle idő volt az, a mely ilyen emberekkel igy 

6* 
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tudott elbánni? A német protestantismusnak miféle viszo-
nyaiba enged az ilyen sors bepillantani? Mit véthettek 
ezek a férfiak, hogy életútjukat hosszú éveken át úgy 
megnehezítették ? 

Ennek mélyenfekvő oka ugyanaz, a mely Hasét is, 
mint ifjú tübingeni magántanárt várfogságba juttatta. Abban 
az egyetemes természeti törvényben gyökerezik az, hogy 
nemcsak a vallástörténetben, hanem általában az emberi-
ség történetében is minden igazi haladás vértanúsággal 
jár azokra nézve, a kik ezt a haladást a következő nem-
zedékek számára alapozzák. Hase ifjúkori sorsa min-
denkor typikus marad a karlsbadi megállapodások utáni 
időre nézve, a melyben a porosz állam vasat kovácsolt 
azoknak, a kik ütőereit bekötözték. Hilgenfeld és Grimm 
férfikori tapasztalatai ellenben az ötvenes években ural-
kodó ama fulasztó, tikkadt időt jellemzik, a melyben 
Poroszországban a centrum már ütőkártya volt, miközben 
egy áttért zsidó a protestantismusnak azt a rendelkezést 
adhatta ki, hogy a tudománynak át kell alakulnia. 

Ilyen viszonyok közt tudományos theologia számára 
alapítani folyóiratot, valóban merész vállalkozás volt. Ε 
Hilgenfeld-féle folyóirat egyetemes történeti jelentőségének 
fejtegetésébe bocsátkozni, ma már szerencsére szükség-
telen. Mert ez már az említett ünnepi füzetben megtör-
tént. De ha egészen mellőzzük is ezt a folyóiratot, még 
mindig rendkívül nehéz feladat marad rövid áttekintést 
adni külső terjedelméről és belső tartalmáról egy oly 
tudós munkásságnak, a mely mindkét irányban egyaránt 
páratlanul áll. Még talán leginkább úgy válik ez lehetővé, 
ha összehasonlítjuk azzal, a mi ama theologus műveinek 
örök varázsát képezi, a kinek az emlékköve a mi 
Fürstengraben-unkban van elhelyezve és a ki rokon 
munkamezőn de, egészen más nemű s ép ezért a fakul-
tás és az egyetem seniorságában utódjáéval egymást 
kölcsönösen kiegészítő munkásságot fejtett ki. 

Hase istenáldotta művésztermészet volt, még szemé-
lyesen ihletve a legnagyobb költői szellemtől, a kit népünk 
ismer, Göthétől. Bármibe mélyedt, — Jézus életébe, az 
egyháztörténetbe, a dogmatikába, a polemikába, — min-
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denütt kerek művészi alkotásokat adott, a melyek, mint 
olyanok, soha el nem évülnek. Ahol azonban ily művészi 
alkotás egyáltalán létrejöhet, ott azt mások számos rész-
letmunkájának kell megelőznie, hogy a szükséges alapot 
megteremtsék. Mindazok között pedig, a kik a történelem 
segédtudományainak a legkülönfélébb ágaiban fáradhat-
lanul munkálkodtak, Hilgenfeld példaképen áll örökké a 
legelső sorokban. 

Ε mellett talán joggal szólhatunk olyan előmunkálat-
ról is, a mivel a történetírásnak a történetkutatás szolgál. 
Sőt szólhatunk oly részletekről is, a milyennek csak nem-
rég egyik tulajdon munkámat is mondották, a mely vilá-
gosan kijelentette, hogy a jövendő számára a mi nagy 
császárunk részletes életrajzához adatokat szolgáltat. Némely 
türelmetlen olvasó a Hilgenfeld-féle iratokról is azt a be-
nyomást kaphatja, mintha már a kezdő kérdéseken fenn-
akadt volna. Mit törődöm én — igy okoskodik az ilyetén-
kép Ítélkező ember — a Márk vagy Máté elsőbbségével, 
hogy melyik evangélium alapszik a régibb forrásokon, én 
a tanítványok feljegyzéseiből csak magát az ő közös 
Urukat akarom hallani. Hogy azonban hová jutunk, ha 
az evangéliumok bírálatának alapkérdéseit kellő módon 
nem méltatjuk, arra nézve a Sraus-féle sablonozás 1835-
től kezdve minden modern mimelgetéseivel együtt örök 
időkre elrettentő példa marad. De amaz első kérdés mel-
lett még egy másodikat is hallok. Mi hasznom a Konstantin 
előtti idő eretnekségének olyan történetéből, a mely csak 
forrásokra vonatkozó vizsgálódásokat közöl és pedig 
nem magukra az eretnekek, hanem az eretneknyomozók 
írásaira vonatkozólag? Ámde e téren is Hilgenfeld törte 
meg az akkori egyetemes vallástörténetbe vágó, s azóta 
nagyszerű eredményű bepillantás útját, s egyúttal a modern 
kinövéseknek is benne van a mértéke és orvoslása is. 
Aki egyáltalán az ilyenféle Ítéletnél akar megragadni, az 
a tudomány komoly, nehéz, önmegtagadó fegyelmezésének 
útját még csak kiindulásában sem ismeri. Ámde ama 
régibb példák mellé legyen szabad pár újabbat is sorolnom. 
A részletmunkáknak százaira volt szükség, hogy a bor-
zalmas parasztháborút összes elágazásaival és mozzanataival, 
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vagy hogy az újrakeresztelkedők mozgalmának keletkezését 
és kialakulását, vagy még inkább, hogy a reformálió korsza-
kának óriásielőtörténetét összefüggőleg áttekinthessük. A mi a 
természettudományoknak a maguk fényes felfedezéseit lehe-
tővé lette, az a türelmes, nyugodtan megfigyelő és összevetve 
vizsgáló módszer volt. A bibliai írásmagyarázat és az 
egyháztörténelem terén e módszerben Ililgenfeld az összes 
kulturnépek minden tudományos Iheologusának tanító-
mestere. A tudományról való fogalma homlokegyenest 
ellenkezett azzal, a mely magát modernnek mondja, értvén 
a dolgot úgy, hogy legjobb esetben is egy pár évtizedre 
modern, hogy aztán egy új divat avultként bánjon el vele. 
Hilgenfeld ezernyi részletmunkájának egyike sem részesül 
soha ebben a sorsban. 

De hogyan adjak én egyáltalán képet e hatvan évnél 
tovább terjedt vizsgálódások tartalmáról? Hadd kisértsem 
meg oly módon, hogy mindenelőtt az ő munkásságának 
első évtizedét vázoljam, a mint azt amaz alapvető iratok-
ban látjuk, a melyeket soha a jövendők egyetlen tudósa 
sem mellőzhet, hacsak tudományosságának hajlékát futó-
homokra épiteni nem akarja. Az erre következő három 
évtized összefüggő egészként vizsgálható, amennyiben ez 
idő alatt összes részletmunkáinak a gerincét folyóirata 
képezte. Végül az utolsó két évtizedre nézve, a melyek-
ben bizonyos mértékig a hosszú vetés aratását takarta be, 
az iratok jegyzékének száraz sorozatát pár jellemző illus-
tratióval szeretném megvilágítani, a melynél a személyes 
visszaemlékezést is legyen szabad majd szóhoz juttatnom. 

Már az 1846-ban megjelent bölcsészeti és az azt 
1847-ben követő theologiai doktori értekezése megjelöli 
az irányokat, a melyekben Hilgenfeld folyton-folyvást új 
mesgyéket tört. Amaz — a mely Spinozáról szólt, — 
már tanúságot tett arról, hogy a bölcsészeti rendszereket 
és azok mindenikének a theologiára gyakorolt, hatását 
ismeri. — Emez, a mely a Kelemen-féle homiliákról és 
elmélkedésekről, s nevezetesen ezen, az egyház és az 
eretnekség határán álló legrégibb keresztyén regény egy-
mástól eltérő két változatáról szólt — azt mutatja, hogy 
az ő nagy tübingeni mesterének, Baurnak nyomán halad 
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bár, de már az apostoli kor pártellentéteit élesebbeknek 
látja, mint előtte szokásban volt. Ε második értekezésből 
már 1848-ban terjedelmes monografia s egyúttal a szak-
társak folyton újból felelevenített számtalan tanulmányának 
is alapja lett. U. e. évvel kezdődtek Hilgenfeldnek minden 
egyes irat alapos tanulmányozásán nyugvó recensioi is, 
előbb a Jena-halleische Literaturzeitungban, 1852 óta pedig 
a Literarisches Zentralblattban. Közben, 1849-ben meg-
jelent Hilgenfeld tanulmányainak elseje a János evangélioma 
és levelei tanfogalmáról, 1850-ben pedig a három első 
kanonikus evangéliomra vonatkozó synoptikus problémáról 
szóló iratainak elseje. Ebben a később az egyházban el-
fogadott evangéliomokat a Justinus-féle evangéliomok a 
Kelemen-féle homiliák és Marcion töredékeivel párhuzamba 
állította. Ε kettő mellé sorakozott ugyanakkor még egy 
harmadik specialis munka is a Márk-evangelium szerkeze-
téről. Nemsokára azonban az evangéliomokról szóló ezen 
zsengékhez csatlakoztak az apostoli korszakról szólók is, 
nevezetesen: 1850-ben a nyelvbeszédről, 1852-ben a galatai 
levélről, 1853-ben az apostoli atyákról. Ez utóbbiról ké-
sőbb még szót kell ejtenem. Most sietek az összefoglalással, 
hogy az utolsóul említett nagy összefoglaló művet követte 
1854-ben a négy evangéliom kommentárja, 1855-ben 
résztvett ama hires, mintaszerüleg folytatott vitában, mely 
két nagy mestere, Baur és Hase között az őskeresztyén-
ségre vonatkozólag folyt; 1857-ben megjelent a zsidó apo-
kalyptikáról szóló műve, mely szintén máig kiindulópontja 
még a további vizsgálódásoknak. 

A tudományos munkásság jövendő búvárai Hilgenfeld 
első évtizedének e műveit sem mellőzhetik. Mert csak az 
lesz képes a tudományos munkálkodás későbbi folyamában 
tájékozódni, aki ezeket alaposan ismeri, amennyiben min-
den későbbi vizsgálódás természetszerűleg feltételezi a 
megelőzőt. Tudományunk későbbi állapotát egyáltalán nem 
értheti meg, a ki a régebbire rá nem tér. Itt most sok-
szoros egyéni tapasztalat alapján beszélek. Példakép hozom 
fel, hogy a második század húsvétvitájára vonatkozólag 
alapjában véve még ma is Hilgenfeldnek 1860-ban e 
cimen megjelent iratára kell támaszkodnunk. A gyorsan 
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élő modern világ számára persze ez kényelmetlen. Ez az 
oka, hogy Hilgenfeldnek későbbi éveiben oly sokszor kellett 
magát ismételnie, mert korábbi munkáit ignorálták vagy 
a protestáns indexcongregatio bojkottálta. Az ifjú nemzedék 
e kényelmességéhez — ha ugyan a Hilgenfeld ellenségei-
nek taktikáját mentegetni akarjuk — egy másik is járult. 
Ez ifjú nemzedéknek második természetévé vált egy egé-
szen más, könnyebb, tetszetősebb forma. Hilgenfeld még 
a régi iskolának valóságos typusa, akinek a tartalom 
mellett a forma merőben közönyös volt. Ezt nemcsak 
könyvei, hanem még inkább előadásai igazolták. De a ki 
csak tudja, miben van a tudomány értéke, a csiszolt, 
tetszetős tárcától, a mely még csak nem is sejtet meg-
oldatlan problémát, mindig visszamenekül ama tudósok-
hoz, a kik a munka szolidságára a legparányibb részlet-
nél is súlyt helyeznek. 

Az első évtized müveinél nagyobb mértékben szolgál 
azonban Hilgenfeld tudományos módszerének megismeré-
sére, ha életének azon szakaszához fordulunk, mely, az 
általa addig buzgón támogatott Tübinger Theologische 
Jahrbücher megszűnése után 1857-ben alapított folyóirattal 
kezdődik. Ε helyen azonban teljes lehetetlenség a százakra 
rúgó eredeti tanulmányról, a munkatársak még nagyobb 
számú s általa ellenőrzött cikkeiről, de különösen ama 
recensiókról beszámolni, a melyeknek fonalán a theologiai 
fejlődés egyetemes menetét lépésről-lépésre követhetjük. 
Nestle Eberhard bibliográfus Mommsen és Hilgenfeld rész-
lettanulmányainak számát hasonlónak tartja. A Görres 
Ferenc által a folyóirat 1858—1890 évfolyamaiban meg-
jelent munkákról készített tartalomjegyzék, a mely az 
1890—1906. évfolyamokat nem veszi számba, továbbá a 
Hilgenfeld által a tulajdon iratairól készített sorozat a 
jövendő idők minden theologiai kutatójának nélkülözhetlen 
útmutatója lesz. Az u. e. időben ezek mellett még külön 
megjelent iratai közül csak az Újtestamentom kánonáról 
és kritikájáról 1864-ben kiadott és a Bardesanes quostikus-
ról u. a. évben megjelent műveit említem mellesleg. Amaz 
a Muratori-töredéknek. az újszövetségi iratok e legrégibb 
jegyzékének alapvető vizsgálatát is tartalmazza. Azonban 
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ha ezeket mellesleg említem is, annál nagyobb súlyt kell 
helyeznünk az apokrif és pseudapokrif iratok mintaszerű 
pontossággal 1866-ban előkészített kiadásaira, a mely a 
Nóvum testamentum extra canonem receptum első kiadása; 
továbbá az 1869-ben megjelent Messias Judaeorum-ra; 
nemkülönben e két nagy összefoglaló műre: Historisch-
kritische Einleitung ins Neue Testament 1875 és Ketzer-
geschichte 1884. Ámde már ezek a munkák, melyek a 
régebbi részlettudományokat összefoglalják, hatalmas élet-
munka szálaiból vannak összeszövögetve. És nem győzünk 
rajta eléggé sajnálkozni, miért nem állott idején Hilgen-
feldnek, mint Rankének, rendelkezésére egy seminárium. 
Mennyire más lábon állana a mai kutatás solidsága, ha 
Hilgenfeld semináriumban iskolázhatta volna a fiatal ta-
nárok nemzedékeit! Mert az ő hangyaszorgalma ép az 
ilyen fiataloknak szolgálhatott volna például. 

De legyen szabad még futólag pár személyes emlé-
ket felidéznem, hogy Hilgenfeld munkásságát életének 
utolsó két évtizedében ez által némileg megismertessem. 

Mikor én tanulmányaimat kezdtem, — ennek éve a 
Hilgenfeld folyóiratának megindulásával esik össze, — 
akkor Hilgenfeld neve már azokéhoz tartozott, a kikről 
mindenki tudta, hogy csak solidat alkotnak. Mikor aztán 
tanárrá lettem és egymásután többszörösen olvasgattam 
a patristikát, mint az első ker. század irodalomtörténetét, 
a mely az ókori egyháztörténet áttekintésének alapját 
képezi, akkor a tulajdon előadásaim alapjáúl Hilgenfeld-
nek az apostoli atyákról szóló, s 1853-ban megjelent 
monográfiája szolgált. Mikor első könyvem megjelent, bár 
egészen más természetű dologról szólt, Hilgenfeld ezt is 
abból a szempontból bírálta el, micsoda álláspontot foglal 
el a szerző a Márk és Máté elsőbbségének kérdésében. Ε 
pontban egész életünkön át ellenkező véleményünk volt 
és oly szorgalmas tanulók, a kik kollégiumainkat egyide-
jűleg hallgatták, gyönyörködtek benne, mily példásan 
érvelünk pl. a paralitikusok dolgában egymás ellen. 
Ugyanez a könyv azonban, — elmondom ezt is, mert 
mindkét eset egyaránt jellemző e gyermekszivű nagy 
tudósra nézve — alkalmul szolgált neki arra is, hogy 
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hozzám első levelét intézze, a melyben kért, méltassam 
a következő, ép oly tudós, mint egyoldalúan felekezeti 
munkát: Der Kampf der lutherischen Kirche um Luthers 
Lehre vom Abendmahle. Ilynemű részletkérdéseket a 
„Zeitschrift für wiss. Theologie" megalapítója egész életén 
át éber figyelemmel kisért. Az elfogulatlan, vagy Mommsen 
kifejezésével élve, előitéletnélküli történetkutatásnak a 
csalatkozhatlanság minden nemével szemben való elvi 
ellentéte neki már korán a vérévé vált. S ugyanakkor 
milyen meleg érzéssel volt telve a szive az ő keresztyén 
hite, német hazája és evangéiiomi egyháza iránt! Az aty-
járól való emlékezés „Aus dem Leben eines evangelischen 
Pfarrers", az első „Protestantentag" alkalmával tartott 
beszéde, a Gustav-Adolf-egyletben kifejtett sokoldalú tevé-
kenysége, a jenai gyülekezet elöljáróságában folytatott s 
az évek hosszú során át szivéhez forrott munkálkodás, 
mindenelőtt pedig e belsőleg kegyes ember egész családi 
élete őt a gyülekezet és az egyház oszlopos tagjává 
avatta. Mindezekről azonban Jena superintendensének a 
tiszte vallást tenni. A theologiai fakultásnak be kell érnie 
azzal, hogy az egyetemé mellé helyezi koszorúját! 

Jena. D. Nippold Frigyes. 



Keresztelő János. 

IV. 

Ott van tehát az úttörő férfiú a pusztában, hogy ajkának 
beszédjével, lelkének lelkesedésével, példáúl szolgáló erkölcsi éle-
tével a megromlott népet visszatartóztassa egy kissé a romlottság 
útjában, mint kiáltó jel, a kire jó, ha hallgatnak, mert beszéde 
tisztít, ha pedig nem hallgatnak, ám rohanjanak a veszedelembe 
saját bűnös lelkük sugallatára. 

Beszél bátran, nyíltan, őszintén. Beszédétől, kiáltó szavától 
visszhangzik a pusztaság, — de hogy az erkölcsi pusztaságban 
zöldelő oázist fog-e teremteni, hogy azon élve, a megtérteknek 
üdvük s boldogságuk legyen? . . . a jövő fogja megmutatni. 
Mert oázist kell teremteni annak eljöveteléig, a kinek úttörője, 
hogy legalább néhány szív termékeny föld lehessen a Messiás 
országában, a melynek várásában különben túl vannak feszítve 
az idegek s a szemek sóvárogva nézik a napot, mikor csillan fel 
benne az ő országának fénye, a mely ha soká késik, oldott kéve-
ként hull szét az amúgy is össze-visszahányt választott nép. 

Kiáltó szó lőn a pusztában ! 
A kiáltónak mik voltak a szavai? 
Ott. vannak az evangéliomokban, a mint következnek: 
Máténál igy hangzanak: „ . . . (ezt mondja vala Keresztelő 

János) Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa", 
(Máté 3 ? ; 4 17). 

Márk ismétli a Máté szavait (az l,3-ban), de nem ajkaira 
adva, hanem az Esaiásból vett idézettel jelölve a beszédet a 
maga első alakjában. 

Ez az első alakbeli beszéd Lukácsnál is az Esaiás-idézetben 
jelentkezik, megtoldva a 98 zsoltár 2 versének vonatkozásával 
s az ésaiási idézet is megbővitve van alkalmazva (3,4_6). 
Jánosnál pedig a személyiségére vonatkozólag tett kérdés vála-
szában van ?.z Esaiástól vett idézet, mint beszéd (1,23). 

A kiáltó szóra való hivatkozás is beszédje Keresztelő János-
nak, mert ajkairól elhangzanak az Esaiás próféta szavai, de e 
hivatkozás csak önigazolás, a melynek megvan ugyan a jelentő-
sége, azonban magát a Keresztelő János beszédét kutatván, háttérbe 
szorítjuk s nem tartjuk szükségesnek a vele való foglalkozást. 
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A Keresztelő János saját beszéde tehát ez : „ Térjetek meg, 
mert elközelített a mennyeknek országa". E z volt az első nyilatkozat, 
a mely ajkairól elhangzott, a mint ezt Mátén kívül a többi evan-
gélista is elismeri, a midőn Márk azt irja : „prédikálván a meg-
térésnek keresztségét (1, 4) s Lukács is ezt jegyzi fel a 3,3-ben. 

A megtérést hirdeti, ezt prédikálja, erre hivja fel a lelkeket, 
mert a mennyeknek országa, az Isten, a Messiás, a lelkek országa: 
megtérés nélkül nem jön létre ! Térjetek meg ! Két szócska csupán, 
de egy egész új életnek bekövetkezéséhez a feltétel, a mely nélkül 
romlás, pusztulás vár a népre, a melynek pedig jövője volna ! 

S a felhívásnak volt-e hatása? A kiáltó szó elhangzása süket 
fülekre lelt-e, vagy pedig meghallgatókra ? 

Fel kell tennünk e kérdést, mert a megtérést hirdető kiáltó 
szónak folytatásának kellett lennie, ha meghallották, — már 
pedig bizonyságaink vannak, hogy voltak, a kik meghallották. 
Érdekes kérdés ugyan, hogy miként hallották meg a kiáltó szót, 
de vizsgálat alá fölösleges vennünk, mer t a '/sidó nép múltja tele 
van prófétai szózatok hangzásával, tehát próféták előállásával is, 
amely múlt maga is elegendő bizonyságtételnek, hogy Keresztelő 
Jánost is meghallották szavában, meghallgatták beszédében. 

De épen az a fontos kérdés, mi volt a beszéde azon kivül, 
ami felhívásként hangzott el? Mert a dolog természetéből követ-
kezik, hogy nem csupán felhívást tett közzé Keresztelő János, 
hanem a felhívás után is beszélt, különösen pedig azért kellett 
beszélnie, mert keresztelt is, a mely ténye még a beszédnél is több 
lehetett, mert az volt az eljegyzés a megtérésre, a mennyeknek 
országába való jutásnak záloga és pecsétje. 

Mit prédikált hát a felhívás mellett Keresztelő János? 
Az evangélisták nem hallgatják el, a mi egészen természetes, 

mert Írásaik szerint: menének Jánoshoz Jeruzsálemből, — menének 
a Jordán egész vidékéről s a Jordán mellett való egész tartomány-
ból (Máté 3,5 ; Márk 1 , 5 ; János l , l 9 ) s ha mentek: akkor bizo-
nyára hallgatták is a prófétát, a ki semmi esetre sem zárta le 
ajkait, hiszen kiáltó szónak hivatott el. 

Mielőtt azonban a felhívás után történt tanítását szemügyre 
vennők, tisztázzuk a kérdést, a mely bizonyos ellentétet árúi el 
az épen iménti idézetek s a Lukács 2,3-ban foglalt között. Ugyanis 
mig Máté, Márk és János szerint Jánoshoz mentek az emberek, 
addig Lukács szerint János ment az emberekhez a Jordán mellett 
való minden tartományba. Vagyis a k é r d é s ez : öt keresték-e fél a 
hallgatók, — vagy ö kereste-é fel a hallgatókat ? 

Talán szőrszálhasogatás is e kérdésnek előtérbe nyomása 
épen közbeesőleg, de mert a magyar fordítást olvasónak is szemébe 
tűnhetik a különböző felfogás, a mely szerint Jánoshoz mentek és 
János ment az emberekhez, az eredeti helyek megvizsgálása el-
engedhetlen kötelességünk, hogy az ilyen feltűnőnek található 
pontokat megvilágosítsuk. 
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Máté eredeti szövege ez: „. . . . έξεπορενετο προς αυτόν 
'Ιεροσόλυμα v.ai πασα ή JΙουδαία v.al πασα η περί χώρος του Ιορδανού.11 

Márk így ír: „ . . . εξεπορευέτο προς αυτόν πασα ή Ιουδαία 
χώρα, /.αϊ οι Ιεροσολνμΐται." 

János pedig a Jeruzsálemből való követ küldést jegyzi fel, 
mondván: „απέστειλαν oí Ιουδαίοι έξ 3Ιεροσολύμων ..." 

Lukács pedig ezt irja: „ . . . ηλθεν εις πασαν την περίχωρον 
τον 'Ιορδανού ..." 

Tehát a magyar fordítás s az eredeti szövegek megegyeznek, 
a minek természetes következménye az a feltevés, hogy mindkét 
felvétel megállhat, t. i. az is, hogy Jánoshoz mentek s az is, hogy 
János is ment, mert a többségi véleménynek itt nincsen súlya, 
ahol az igazság kézzel fogható, hogy mindkettő megtörténhetett s 
meg is történt. Hiszen nem is kell ahoz semminemű képzelő tehet-
ség, hogy a mikor eloszlott a hallgatóság, János más helyre ment 
át a Jordán melletti pusztaságban s így ő is kereste a hallgatókat, 
meg azok is őt, a mint az evangélisták irják. 

Most azután már lássuk, hogy mit is prófétált hát János a 
felhíváson kivűl akár azoknak, a kik hozzá mentek, akár azoknak, 
a kiket ő keresett fel ? 

Máténál ezeket olvassuk : „Mérges kígyóknak nemzetségei, 
kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek következendő harag-
ját eltávoztatnátok ? . . Teremjetek azért megtéréshez illendő gyü-
mölcsöket. És (ingyen meg se gondoljátok, hogy ezt kelljen 
mondanotok : Ábrahám nekünk atyánk, mert mondom néktek, 
hogy az Isten e kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár 
pedig a fejsze a fáknak gyökerekre vettetett. Minden fa azért, vala-
mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik . . . 
Bizony az, hogy én keresztellek titeket vízzel a megtérésre : de 
emez, a ki én utánom jön, nálamnál erősebb, kinek nem vagyok 
méltó, hogy csak zsólyáját viseljem; ez titeket keresztel Szent 
Lélekkel és tűzzel, kinek az ő szórólapátja kezében vagyon és 
megtisztítja az ő szérűjét és az ő gabonáját csűrébe betakarja, a 
polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel". (3,7_ l2.) 

A Márk előadása igy szól; „prédikál vala (János), ezt mond-
ván : Én utánam jő, a ki nálamnál erősebb, kinek nem vagyok 
méltó, hogy lehajolván, megoldjam sarujának kötelét. Én jóllehet 
kereszteltelek titeket vizzel, de ő keresztel titeket Szent Lélek-
kel . . ." (1,7_8). 

Lukácsnál a prófétálás igy hangzik : „(igy szólt vala János 
a sokaságnak, mely megyen vala, hogy megkereszteltetnék ő tőle) 
Vipera kígyóknak nemzetségei, kicsoda mutatta meg néktek, hogy 
a reátok következendő haragot eltávoztatnátok ? Teremjetek azért 
megtért emberhez illendő gyümölcsöket és ne kezdjétek mondani 
magatokban : Ábrahám nékünk a mi Atyánk, mert mondom nék-
tek, hogy az Isten ím ez kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. 
Immár pedig a fejsze a fáknak gyökerekre vettetett: minden fa 
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azért valamely, jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre 
vettetik . . . (És megkérdé őtet a sokaság, mondván : mit csele-
kedjünk tehát ?) (És felelvén mondta nékik) A kinek két köntöse 
vagyon, közölje azzal, a kinek nincsen és a kinek vagyon eledele, 
hasonlatosképen cselekedjék. (Eljövének pedig a publikánusok is. 
hogy megkeresztelkednének és mondának neki: Mester! mit 
cselekedjünk ?) (ő pedig monda nékik) Semmit többet ne vegyetek, 
hanem a mi előtökbe rendeltetett. (Megkérdék pedig őtet a vitézek 
is, ezt mondván: Mi pedig mit cselekedjünk?) (És monda nékik) 
Senkit meg ne rontsatok, senki ellen ne patvarkodjatok és meg-
elégedjetek a ti zsoldotokkal . . . (És mikor a község várná és 
mindenek az ő szívekben ilyen módon gondolkodnának János felöl, 
hogy ha ő volna-é ama Krisztus?) (Feleié János, ezt mondván 
mindeneknek) Én jóllehet vízzel keresztellek titeket, de eljő, a ki 
én nálamnál erősebb, kinek nem vagyok méltó, hogy megoldjam 
sarujának kötőjét, az keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel, 
kinek az ő szórólapátja kezében vagyon és megtisztítja az ő szérőjét 
és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti 
megolthatatlan tűzzel". 3,7 l7.). 

Jánosnál a prófétálás nem nyer külön kifejezési alakot, 
hanem az iró a bizonyságtételbe szövi be a beszédet, a mely tar-
talmilag s lényegileg azonos az érintkezési pontokan a synoptikus 
előadásokkal, az érintkezési pontok alatt különösen azt értvén, 
ahol a személyiségéről van szó s azzal kapcsolatban adott 
válaszairól. 

Keresztelő János idézett prófétai beszédét a figyelmes olvasó, 
egyszeri áttekintésre is két részre osztja, t i. tulajdonképeni 
próféciára s a Krisztusról való bizonyságtételre. Mert nyilván való, 
hogy a Máté 3 n _ 1 2 ; a Márk egész idézett helye; a Lukács 
316-17 egyenesen Jézusra vonatkozik, míg a Máté 3 7 _ l 0 s a 
Lukács 3 7 _ 9 , n , j3, l 4 a tulajdonképeni tanítás. 

A prófétálásnak e két részre oszlása egészen természetes, 
mert tanítania is kellett és a figyelmet is fel kellett hívnia arra, 
a kinek ő csak előhírnöke, úttörője, a ki maga a mennyország, a 
mely immár közeleg s a melyért meg kell térnie mindenkinek, 
a ki annak tagja akar lenni. 

Mindkét résznek megvan a maga jelentősége. Mindkettő 
hozzátartozik ahoz a hivatáshoz, a melyben forgolódik s a kettő 
kiegészíti, egészszé teszi egymást. 

Hogy az első rési inkább eltérő, mint a második, könnyen 
érthető. Könnyen, mert a Jézusról való bizonyságtétel csak egy 
lehet, ellenben a tanítás, még ha egy is a lényeg s a tartalom, 
változatosságot inkább megtűr, jobban elfogad. S hogy a Lukács 
előadásában több van, mint a Mátéében, abból magyarázható, 
hogy Lukács az egész Keresztelő Jánosra vonatkozó előadásban 
csaknem pontról-pontra úgy beszél, mint a kinek írott okmány, 
vagy hiteles szájhagyomány áll rendelkezésére, a melyből annyit 
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használ fel, a mennyit jónak és szükségesnek ítél, hiszen a 3 l 8-ban 
ezt ís i r ja : κπολλσ. μεν OLV v.cd ειερα παρβ/.αλών εναγγελίζετο τον 
λαόν." azaz : „sok más egyébre is intvén tanította a népet". Ez 
arra enged következtetni, hogy Lukácsnak több tanításról is 
lehetett tudomása, a melyet Keresztelő János végzett, mert más 
különben csak irói fogás volna ez az oda vetett mondat. 

Mielőtt azonban annak a tulaj donképeni beszédnek mélta-
tásába ereszkedném, mint az ismertetés után természetszerűleg 
következő tárgyba, rá kell irányitanom a figyelmet arra az ellen-
tétre, a mely a beszéd intézésében mutatkozik. Azaz az olvasónak 
minden bizonynyal szemébe tűnik az, hogy Máténál Keresztelő 
János a beszédet mintegy egyenesen a farizeusok és saddúceusok 
ellen tartja, mikor „látta volna, hogy azok közül sokan jönnének 
ő hozzá, hogy megkeresztelkednének" s azoknak mondja : „Mérges 
kígyóknak nemzetségei" stb. Ezzel szemben TAikács egyszerűen 
igy vezeti be a beszédet: „igy szólt vala a sokaságnak, mely megyen 
vala, hogy megkereszteltetnék ő tőle : Vipera kígyóknak nemzet-
ségei stb. 

Ez az ellentét Máténál a célzatosságot árulja el a beszéd 
intézésében, Lukácsnál pedig az általánosságot bizonyítja. Melyik 
már most az igazi? Volt-e szükség a célzatosságra vagy nem? 
Lehetett-e általánosságban is ugy beszélni, a mint Lukács előadja 
a beszédet? 

Szerintem általánosságban is lehetett, sőt kellett is úgy 
beszélni, a mint beszélt s tanított Keresztelő János, a kinek azon-
ban kétségen kivül célzatossággal is volt oka és joga beszélni, 
mert a kevély, az elbizakodott, a magukról sokat tartott farizeu-
sokat és sadduceusokat meg kellett szégyeniteni, mint a kik nagy 
büszkeséggel hivatkoztak az ő Ábrahámtól való származásukra s 
rá kellett mutatni arra, hogy az az Ábrahám-fiúság semmi, 
mert az Isten még a kövekbői is támaszthat fiakat Ábrahámnak. 

Általánosságban tartottnak, de bizonyos éllel mondottnak is 
vévén a beszédet, annak jelentőségét e kettős szempontból kell 
elbírálnunk. 

Szólt a próféta tanítása erős hangon, kemény modorban 
mindenkihez, de különösen a magukra sokat adókhoz, hogy 
mindenki lássa s érezze, hogy az addigi élet folyatásával nem 
lehet az Istennek országába jutni, sőt az az élet, a melyet addig 
éltek, egyáltalán nem való másra, csak arra, hogy teljesen meg-
szűnjék, megsemmisüljön, mert rosz, gonosz, istentelen, a melynek, 
mint fának, immár a gyökerére vettetett a fejsze s minden fa, 
minden egyes ember élete, a mely jó gyümölcsöt nem terem, 
kivágattatik és a tűzre vettetik. Az általánosításnak olyan példája 
ez, a melynél különbet senki sem alkalmazhat, mert igazsága 
mindenkire vonatkozik, a ki nem él az Isten országának megfelelő 
életet, a kinek szíve s lelke nem csüng azokon az eszményeken, 
a melyek jó gyümölcsöket termenek. 



96 Dr. Tüdős István. 

r.s a Lukács előadásának ezen a ponton túl terjeszkedő 
részei kézzel foghatólag adják meg a felvilágosítást, hogy minő 
élet az, a mely, mint jó fa, jó gyümölcsöt fog teremteni, a midőn 
a sokaságnak kérdésére: „Mit cselekedjünk tehát?" az idézett 
feleletet adja, t. i. hogy „a kinek két köntöse vagyon, közölje 
azzal, a kinek nincsen és a kinek vagyon eledele, hasonlatos-
képen cselekedjék" (3, n ) . Megcsendül e tanításban a Jézus 
parancsolata : tégy jót mindenkivel! s egyszersmind felhangzik 
belőle ez a Jézusi mondás is: „a mit akartok, hogy az emberek 
cselekedjenek tiveletek, ti is ugyanazt cselekedjétek ő velők", a 
miben az a szeretet nyer kifejezést, a mely kölcsönös és épen 
azért igaz is. Ugyanilyen a publikánusoknak adott utasítás is, a 
mely szerint így szól hozzájok a próféta az eredeti szövegben : 
„ Μηόεν πλέον παρά τό όιατεεαγμένον νμ'ιν πράοσετε", vagyis „sem-
mit se tegyetek1) többet annál, a mi parancsolva van nektek", 
hogy már ebben a határozott s magasan álló kifejezésben 
jelentkezzék a Krisztus szigorú erkölcsi felfogásának előképe, a 
mely a kötelesség fogalmát így állapítja meg: „ . . . ha mind-
azokat megcselekedendítek is, a melyek nektek parancsoltattak, 
ezt mondjátok : haszontalan szolgák vagyunk, Mert a mit kellett 
cselekednünk, azt cselekedtük" (Luk 1710). Mintha jó előre tilta-
kozás akart volna lenni minden olyan törekvés ellen, a mely 
fölösleges érdemet akarna szerezni, holott csak a kötelességnek 
tegyünk eleget, az is nagyon sok ! — A katonáknak adott tanács-
ban, az azoknak szóló tanításban pedig amaz elv nyer kifejezést, 
a mely a békességet, a csendességet, a megelégedést köti a szívekre, 
mintha tudatni akarná velők, hogy az elközelített mennyeknek 
országában sem a mások megrontásának, sem a patvarkodásnak, 
sem az elégedetlenségnek nincsen helye, mert az Istennek országa 
szeretetnek, békességnek, megelégedésnek, a szivek és lelkek össze-
forrottságának az országa, a melyben patvarkodók nem élhetnek. 

És az Isten országa, a mennyeknek országa ilyen értelemben 
úgy tűnik fel előttünk a Keresztelő János eszmevilágában, mint 
igazi jézusi tartalmú, mint hamisítatlan krisztusi jellemű és szel-
lemű, a melyben már ószövetségi vonások sincsenek, hanem tisztán 
és kizárólag újszövetségiek, tehát krisztusiak. Egyenes „isten-uralom" 
az ő szemében a mennyeknek országa, a melynek nem külső 
fénye, disze, ereje és hatalma leend, hanem szív tisztasága, mély-
séges és őszinte alázatossága, állandó és változhatatlan odaadása 
az Isten akarata iránt, a mely akarat az erkölcsi kötelességekben 
jelentkezik s az engedelmesség e kötelességek teljesítésében, a 
melyre a nép, úgy, a mint van, alkalmatlan, használhatatlan, s 
hogy alkalmas és használható legyen, ahoz épen a megtérésre van 
szükség, hogy a harag napjának eljöttekor a tűz meg ne 

*) A magyar fordításokban : „vegyétek" szóval van fordítva a „tiqúσαιτι" 
kifejezés, — nyi lvánvalóan helytelenül. 
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emészsze őket.1) S hogy ez a tűz hamarosan eljön, előbb, mint 
az ország, az egészen természetes, mert Istennek országa csak ott 
lehet, a hol az ítélet megtörtént. Valamint az is természetes, hogy 
épen e tisztítást, égetést végező tűznek fogalma a próféta lelkében 
teljesen az ó-szövetség értelmében élt, mert a prófétaság szelle-
méhez hozzátartozik annak az értelemnek érvényesülése, a melyen 
a prófétaság felépül s nagy és magasztos céljait elérni igyekszik. 

Komolyságával, hogy úgy mondjam, imponál, a Keresztelő 
János beszéde, — őszinteségével pedig mélységes hatást, gyakorol lel-
künkre s ellenállhatatlanul vonz a megtérésre, a mely előfeltétele 
az Istennek országába való jutásunknak, — és szigorúságával arra 
kényszerit, hogy a vagy-vagy kérdés elé álljunk, a mely a jó és 
rosz gyümölcsöt termő fának az állapotára juttat oly módon, 
hogy a rosz gyümölcsöt termő fával kivágattatunk s tűzre vette-
tünk, a jó gyümölcsöt termővel pedig diszlünk és virágzunk, 
isteni gondozás alatt élve s a gyümölcsözésben, jócselekedetek 
gyakorlásában soha el nem fáradva. 

Lehetetlen mindezek után a tulajdonképeni prófétai beszéd-
ről ezt nem m o n d a n i : oly benső, lelki, szellemi, erkölcsi átváltozást, 
megújhodást követel az, a mely teljesen azonos fordulatot jelent 
magával a Jézus tanításában megkövetelt új élettel, a mely 
szerint az új bort új tömlőbe kell szűrni s nem régibe, mert a 
régi szétszakadozik a forrni kezdő bortól. Épenúgy a megtérés 
nélkül levő emberre nézve is az Istennek országa szétfeszítő, 
megsemmisítő hatású, mert a mennyeknek országa csak ott lesz, 
a hol a szív, a lélek, az érzület, a gondolkozás s az egész erkölcsiség 
megváltozik. 

Méltó beszéd volt, igazán úttörő, valóban ösvényt egyengető, 
kétségtelenül előhírnöki beszéd, a melyből, a ki meg akarta s 
meg tudta érteni, megérthette, hogy a Messiás országa immár itt 
vagyon, de nem külső jeleivel, hanem benső dolgaival, — nem 
királyi fényes külsőségeivel, hanem lelki uralkodói belső követe-
léseivel, a melyeknek megvalósulása által a sok hányattatásnak 
vége szakad, a sok tévelygés eltűnik, mert „a ki ö utána jön, 
unnak ö még saruja szijját sem oldhatja meg", tehát a próféta i 
beszédnél több a messiási ország. — 

A Keresztelő János prófétai beszédének másod része bizony-
ságtétel a Messiásról, a kinek eljövetelét hirdeti, a kinek a kiáltó 
szóval útját egyengeti és a kivel magát azonosítani semmiképen 
sem akarja. A személyiség kérdésének okvetlenül fel kellett 
vetődnie akár úgy, a mint Lukács írja, t. i. hogy a község s min-
denek az ο szívekben ilyen módon gondolkodnának János felöl, 
hogy ha ö volna-é ama Krisztus és a t i tkos kérdezősködésre 
válaszol; akár úgy, a mint Máténál és Márknál látjuk, t. i. hogy 

*) Issel. „Die Lehre vom Reiche Gottes im Neuen Testament. 36—37 1. 
Theol. Szaklap, V. éri. 7 
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titkos és nyilvános kérdezősködés nélkül beszél arról, hogy a ki ő 
útána jön, az más, mint ő. 

A bizonyságtétel is méltó Keresztelő János prófétai hiva-
tásához és egyéniségéhez, mert az is félremagyarázhatatlan, komoly, 
szívhez szóló, a jövendőt mélyen érintő s a Krisztus működését 
igazán jellemző. A saját személyének teljes háttérbe szorítása 
mellett a Messiás működésének méltó jellemzése az, a mi a 
bizonyságtételben a legnagyobb érdekességű, mert amaz is, emez 
is jellemző s a prófétai hivatáshoz teljesen hozzáillő és méltó. 
Mindazt összegezi, a mi a régi próféták tanítása volt az eljöven-
dőről, összegezi olyan tömörséggel és rövidséggel, a mely a leg-
gyakorlottabb szónoknak és irónak is becsületére válnék s dicsére-
tére szolgálna. Mintha szent esküvéssel mondaná a Máténál levő 
előadásban : „Bizony az1), hogy én keresztellek titeket vizzel a 
megtérésre, de amaz, a ki én _ utánam jön, az keresztel titeket 
Szent Lélekkel és tűzzel". — És a szent esküvés mintha erősítő 
bizonyság akarna lenni arra nézve, hogy a tűz és lélek-kereszt-
séggel az itélet-tartás is bekövetkezik, a mely mellett az emberek, 
mint gabona és polyva fognak szerepelni, hogy a megtisztított 
szérűn a gabona ott maradjon, a polyva pedig olthatatlan tűzzel 
megégettessék. Ε messiási működésre való rámutatás a legnagyobb 
prófétai hivatottságnak jele s bizonysága, mert azt a tényt emeli 
ki, a mely a Krisztus megváltási és elhivási, valamint elválasz-
tási munkájában a legfontosabb, t. i. hogy csak azok lesznek 
az ő országának polgárai, az ő általa hozott üdvnek részesei, a 
kik tiszták, hívők, bizók, jó gyümölcsöt termők, minden más elvész, 
megsemmisül, mert a tűz és Lélek-keresztséget nem bírják el, 
nem állják ki. 

A bizonyságtétel úgy a személyi, mint a működési vonat-
kozásban tökéletesnek jelentkezik. Még pedig mindkét irányban, 
t. i. úgy a Keresztelő János személyére és működésére, mint a 
Messiás személyére s működésére vonatkozólag. Mert a párhuzamos 
szembeállítás kétségtelen és kézzelfogható, a mennyiben a próféta 
személye erőtelen, gyönge, a Krisztusé pedig erős, hatalmas, még 
pedig annyira fölötte álló a prófétáénak, hogy a mint mondja : 
„arra sem méltó, ő, Keresztelő János, hogy megoldja a Jézus 
sarujának szijját" s a működésben a víz-keresztség és a tűz s 
Lélek-keresztség oly ellentét, a melynél szembe szökőbbet fel 
nem állithatni. Valóban a régi zsidó prófétai szellemnek az utolsó 
sziporkázása ez a párhuzamba állítás, a melyben a próféta alá-
zatossága s alárendeltsége az isteni erő nagyságát és hatalmát helyezi 
előtérbe, emelve az előbbvalóságot és hatalmasságot a munkás-

*) A magyar fordításban e részlet az eredetinek : „?χώ μιν . . . sikerült 
visszaadása volna, ha igy szólna : „bizony úgy van az, hogy . . vagy : 
„mert éri ugyan . . . Igy is érthető azonban, különösen ha a vonatkozást 
alkalmazzuk. 
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ságban jelentkező külömbséggel is, a mely megpecsételi az egész 
prófétai hitvallást. 

Olyan a Keresztelő János prófétai hitvallása, hogy abból 
semmit sem lehet törölni, mert a mit mond, az mint hozzátartozik 
a Messiás személyéhez, működéséhez és országához ; bővíteni 
lehetne, de az már az apostoli működéshez tartozik, a mely a 
krisztusi szellem letéteményeseként jelentkezik. És a prófétai hit-
vallás a maga egészében még jelentősebb, t. i. az első résszel 
együtt, mert előttünk áll a próféta az ő igazi mivoltában, a kinek 
személyiségét, működését nem a szerint a kérdés szerint kell 
megítélni, hogy erkölcs-prédikátor volt-e, vagy bűnbánati szónok, 
hanem a szerint az igazság szerint, hogy próféta testestől-lelkestől, 
a kinél nagyobb nem született asszonytól! A külömbségtételt az 
erkölcs-prédikátor és a bűnbánati szónok között Josephus zsidó 
történetíró teszi meg azért, mert az ő szemében Keresztelő János 
nem próféta, hanem egyszerűen egy derék, honfitársait szerető 
férfiú, a ki jó tanácsokkal, intésekkel, tanításokkal szolgál a nép-
nek, hogy boldog legyen. Ámde ez a feltétel csak azt a célt szolgálja, 
hogy a prófétaságot letűntnek tüntesse fel, amelynek megújulása 
majd csak ama Messiásban fog megtörténni, a kit a zsidóság is 
elfogad, mint az ő szabaditóját. Hogy ez a felvétel helytelen, azt 
bizonyítani is felesleges. 

Ε tekintetben, a próféta beszédét illetőleg, nincs is több 
megjegyezni valónk, egyszerűen annyit kell ismételnünk a 
Keresztelő János tanítására vonatkozólag: úttörés, ösvény egyen-
getés a legtisztább, a legigazibb s a legprófétaibb értelemben, a 
melynek elfogadása s követése a Messiás országába jutást bizto-
sítja ! Ennél többet kívánni sem lehet egy zsidó prófétától! 

V. 
Ha nagy jelentőségű — és méltán az! — a Keresztelő János 

beszéde általánosságban is, vonatkozásilag is, épen olyan nagy 
fontosságú s jelentőségű az ő keresztsége is, sőt némelyek szerint 
ez több, mint a prófétálás, mert próféta volt több is, de kereszt-
séget Keresztelő János előtt nem ismertek, tehát e tekintetben 
új szertartási cselekménynek a megalkotója, a melynek nyomán a 
keresztyénség egyik szentsége is olyannak tűnik fel, mint töké-
letesebbé tevője a Keresztelő János keresztségének, a melynek 
az is jelentőséget kölcsönöz, hogy maga Jézus is részesült abban. 

Magát a nevet is, Keresztelő, az általa végzett keresztelési 
szertartás folytán nyerte, mert a synoptikusok előadása e tekin-
tetben elfogadhatóbb, mint a IV-ik evangéliomé, amely egyszerűen 
csak Jánosnak nevezi a prófétát, míg amazoknál a Keresztelő 
János név általános, a mint ezt a következő helyek igazolják: 
Máté 3 j ; 11 n - l 2 ; 14 2 ; 14 8 ; Márk 6 2 4 , 2 5 ; Lukács 7 20 ; 7 28 ; 
7 3 3 ; 9 1 9 ; a melyek mellett azonban a synoptikusoknál is fordulnak 
elő a csak János névvel történő jelzések, a min nincs okunk 

7* 
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csodálkoznunk, mert a jelzőnek használata nem volt okvetlenül 
szükséges ott, a hol már egyszer említve volt, — ellenben a jelző 
elmaradása azt jelentheti, hogy az nem lényeges, nem jellemző, 
holott Keresztelő Jánosnál föltétlenül jellemző. 

Keresztelő János keresztelt. Keresztelt akkor, a mikor a 
keresztség, mint szertartás, nem volt bevezetve a vallásos gyakor-
latok közé. Nem különösen a zsidó nép vallásos gyakorlatai s 
szertartásai közé, holott e népnek a külső tisztaságra vonatkozólag 
oly sok jelentős és figyelmet érdemlő megállapodása és tanácsa, 
határozata s törvénye vala. Ez annál feltűnőbb, mert magának 
a jelképes cselekménynek is megvolt a szerepe a zsidó népnél, a 
melynek körében maga a körülmetélkedés sem volt eredetileg más, 
mint jelképes cselekmény, a mint ez nyilván kivehető, sőt hatá-
rozottan megállapítható a II. Mózes 4. rész. 2 5 - 2 6 verseiből, a 
hol ez van írva : „Czippora ragada egy éles kést és elmetszé az 
ó fiának szemérem-testének első bőrét és Mózesnek lábai elé 
veté és mondá : Az én fiamnak vérével váltott férjem vagy te 
nékem . . . És megszünék tőle az Úr. Vérnek férjének mondotta 
vala pedig akkor Mózest a körülmetélkedésért . . ." Ha tehát a 
vér vétel már jelképes cselekmény volt : a víznek a tisztaságot s 
belső megujúlást jelentő jelképes használata még inkább az lehe-
tett volna, ha a gyakorlat e tekintetben megindúl. Hogy nem 
indult meg, bizonyság a feltűnést keltés, az érdeklődést az egész 
vonalon biztosítás, a melyek még a farizeusok s sadduceusok lel-
kére is benyomást gyakoroltak, ők is menvén hallgatni s meg-
keresztelkedni ! 

A keresztelés külsősége az volt, hogy a Jordán vizében megmerité 
mindazokat, a kik ezt kívánták s a feltételt: a bűnökről való vallás-
tételt teljesítették, a mint az kitetszik a Máté 3 6 ; — Márk 1 5 ; 
— János 12β helyekből s különösen a bemerítést illetőleg a Máté 
3 16, Márk 1 9 _ 1 0 , helyeiből. 

A keresztelés lényege pedig a megtérésre való lekötéleztetés, 
hiszen maga az egész keresztség nem volt más, mint megtérésnek 
keresztsége (βάπτισμα μετανοίας) a mely olyanná tette az egész 
cselekményt, hogy a legszorosabb összeköttetést létesítette Istennek 
országa és a próféta szereplése között annyival is inkább, mert az 
összeköttetésre maga Jézus üti rá a pecsétet azzal, hogy ő is 
megkeresztelkedik a János keresztségével. 

A külsőség és a feltétel nem követeli a különleges tárgyalást. 
A lényeg ellenben, bár ismétlés a prófétálásból, a különleges tár-
gyalást nemcsak követeli, hanem meg is érdemli, mivel anélkül 
nem is lehet a Keresztelő János történeti jelentőségét megfelelőleg 
méltatni, mert a keresztség lényege, az ő szereplésének a prófé-
tálással párhuzamos oldala. 

„ Βάπτισμα μετανοίαςu, vagy : „Βάπτισμα εις μετάνοιαν" : 
keresztség, a megtérésre, vagy a megtérésnek keresztsége ! . . . Uj a 
keresztség — hát a megtérés ? 
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Uj a keresztség, mint külső alak, mert bár a víznek ú. n. 
szertartási használata régi keletű, mégis jelképes volta újdonság, 
különösen a megtérésnek eszméjével kapcsolatban, a mely azonban 
szintén csak látszólagosan uj, mert a próféták mi mást kívántak, 
mint épen megtérést, megújhodást, megváltozást s átalakúlást? 
És mégis föltétlenül új az egész Keresztelő János-féle keresztség, 
mert a megtérésnek keresztségét a bűnüknek bocsánatjára (βάπτισμα 
μετανοίας εις αφεσιν αμαρτιών) ő követeli először, hogy a lélek-
változás, az érzület átalakulás, a szív s lélek — világ megújhodása 
megtörténvén : a bűnök bocsánat ja is bekövetkezzék s igy legyen, 
a ki úgy óhajtja, méltó tagja az Isten országának, — így legyen 
méltó polgár a mennyeknek országában. Maga a - keresztségi 
szertartás nem eszközli ezt, tehát ez a keresztség sem opus 
operatum1), hanem a keresztség jele a beálló új életnek, 
vagy a mint a Jézus keresztségét vesszük: elkötelező cselekmény 
az új életre, — mintegy már gyümölcse a bűnbánati érzelmeknek. 
Bátran állithatjuk egyszersmind azt is, hogy az egész keresztség 
ünnepélyes igéret volt az új élet elkezdésére, mintha azzal hitval-
lást is tettek volna mind arról, a mit ezután tartoztak cselekedni, 
a mint azután tartoztak élni, — úgy hogy Köhler szerint2) a 
megkeresztelkedő személy az ő legmagasabb fokú erélyének 
akarat-nyilvánitását juttatta kifejezésre a keresztség felvételével. 

Szentség volt-e ez a szertartás a János szemében s meg-
győződése szerint? Szentség-e abban az értelemben, hogy annak 
nyomán az új élet fakadása föltétlenül bekövetkezik ? Sem általá-
nosságban, sem ilyen értelemben nem az. — Az azonban bizonyos, 
hogy kizárólagos jelképes cselekmény volt s így az ellentétes fel-
fogásnak nincs jogosúltsága s igazolása, mert a jelképesség ellen-
tétét csak az esetben fogadhatni el, ha a valódi vonatkozás, sőt 
hatás megállapítható. Már pedig ezt nem tehetni, mert magának a 
lélek- és tűz-keresztségre való hivatkozásnak a lényege is magában 
foglalja a viz-keresztségnek csupán jelképező voltát abban, a mit 
a tűz és lélek valósággal elvégez és keresztülvisz. Ámde ez a 
kizárólagos jelképesség történeti fejleményében is, erkölcsi vonat-
kozásában is olyan fontos, hogy a keresztyénség eszmei fejlődésének 
iiátteréből egyáltalán nem hiányozhatik, ahoz hozzátartozik annyival 
is inkább, mert még az is megállapítható róla, hogy csupán egyszer 
hajtatott végre s nem ismételtetett meg, holott a mosakodásnak 
gyakoriságával kapcsolatban az ismétlődés is szokásba jöhetett 
volna. De mert az egyszeri keresztelés megállapított tény, ez a 
a bizonyos állapot fényt vet az eszmei háttérnek igaz voltára s 
bizonyságúl szolgálására. 

Hogy ennek a keresztségnek vallás-erkölcsi vonatkozásán 

l) Jellemző, hogy Kühler i. m. 109. 1. va lami ilyesfélét ha j landó észre-
venni a Máté 3 , , -ben . 

*) i. ni U0. 
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kivűl u. n. zsidó nemzeti egyesítési célja is lett volna, mint pél-
dául Strauss és Keim gondolják, amaz a Jézus életében, emez a 
Jézus történetében, olyan felvétel, a melynek politikai érdekessége 
lehet, de alapja semmiképen sincs. Nincs azért, mert politikai 
jel gyanánt mást választott volna János is, nem pedig kereszt-
séget, a mely vizzel hajtatott végre. Ott lett volna inkább a vérre 
való hivatkozás, mintegy jel gyanánt, hogy véröket is hajlandók 
feláldozni a nemzetért s hazáért. De niíjcs alapja azért sem, mert 
még csak távolról sem céloz a próféta más szabadulásra, mint 
erkölcsi és vallásos szabadulásra, a melyre nagy szükség van, 
mert immár a rosz gyümölcsöket termő fáknak kivágatása el-
következett. 

A János keresztségének jelentősége tehát a vallás-erkölcsi 
vonatkozás és jelképezés tisztaságában, kiváló szellemességében, 
rendkívüli finomságában áll, a melynek nem maradhatott el a 
kellő következménye, mert minden sóvárgó szív, minden áhítozó 
lélek készséggel vette a jelt az új életre, a megtérésre s a bűnök 
bocsánatjára Szerencsés gondolata volt Jánosnak e keresztség 
alkalmazása, hogy a tiszta erkölcsi Isten országához a tiszta szívűség 
útján készítse a közeledést, a mely nélkül nem is lehetett várni 
az országba juthatást. Szerencsés vallás-erkölcsi gondolat volt 
magának a víznek használata is, mert imé a keresztyénség körében 
is a jelképezésnek olyan alakja s anyaga lőn, a melynél meg-
felelőbbet sem vonatkozásilag, sem valóságban nem lehet találni s 
alkalmazni. S hogy milyen hatása volt egyes felekezetekre, bizonyság, 
hogy akadtak olyanok is, a melyek a keresztyénséget egyenesen 
a Keresztelő János keresztségétől számították azon az alapon, 
hogy a vízzel való keresztség lényegileg a keresztyénségben is az 
új életre való elhívást s eljegyzést jelentvén, a Keresztelő János 
keresztségének is ez a lényege, tehát a régebbi az időszámítás 
kezdete. 

Minden bizonynyal megállapíthatni végűi azt is, hogy a 
Keresztelő János keresztségének jelentősége s fontossága abból 
is kitűnik, hogy maga Jézus is felvette azt, tehát az összekötte-
tést a keresztyénség előtti gyakorlat és a keresztyénségben épen 
Jézus által rendelt szentségi eljárás között a legbensőbbé tette s 
a legtisztábban igazolta. Erről azonban külön szólok, a mint 
következik. 

VI. 
Jézust a Jordán vizében megkeresztelte Keresztelő János. 

Ez történeti tény, — ez végbe ment valóság, a melyhez a két-
ségnek árnyéka sem férhet, nem is fér, — nem is vonták kétségbe, 
mert a kétségbe vonás nem erre vonatkozott s vonatkozik némelyek 
részéről ma sem, hanem köztudomásszerint az ég megnyilatkozásra 
s az égi szózat hangzására. A különböző felfogások s fejtegetések 
a Jézus megkereszteltését illetőleg onnan keletkeznek, hogy a 
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János keresztségének „ε*g μετανοιαν" jelentőségét a Jézus bűntől 
való mentességével állítják szembe. Ezzel pedig olyan felvételt 
akarnak érvényesíteni, a mely a vagy-vagy kérdését állítja előtérbe 
a Jézus istenségéL és emberi voltát illetőleg. 

De menjünk sorba a kérdéseken, a melyek a Jézus meg-
kereszteltetésével állnak kapcsolatban s intézzük el valamennyit 
annak a mértéknek a szem előtt tartásával, a mely a történeti 
igazságot fogadja el a legfőbbnek s egyedül irányadónak. 

Magát e kétségbe nem vont s nem is vonható tényt az 
evangélisták igy írják le : 

Máténál a 3 iV.-bap ez a részjet igazolja a Jézus megkeresz-
teltetését : „ßa/i τ\σ'0·είς ty Ιησονς ενί)νς αϊτό τον νδατος", — 
vagyis: megkereszteltetvén Jézus, azonnal kijőve a vizből. 

Márk az l 9 _ l 0 -ben irja le a tényt eképen : „ . . . έγένετο 
εκείναις τάϊς ημέραις, ψ.'}εν Ίηοονs από Ναζαρέτ τ~ς Γαλιλαίος 

και έβαπτία&η ιπό Ίοάννου εις τον Ιορδάνη ν", — azaz : e lmene 
azokban a napokban Galileának Názáret városából Jézus és meg-
keresztelteték János által a Jordánban" . . . Hozzáfűzvén Márk 
is a vizből való kijövetel leírását eként: „és azonnal feljővén a 
vizből", vagy a mint az eredeti szöveg szól: „και εΟϊέως αναβαίνων 
unó του ύδατος". 

Lukács a 32 , -ben igy irja le a tényt : „lőn, hogy mikor 
mind (az egész) község megkeresztelkedék és Jézus is meg-
keresztelkedett . . ." (ίγένετο δέ tv τω βαητιαΟψαι αιταντα τον 
λαόν, και Ίησοϋ βαπτισ&έντος . . .) 

Jánosnál a keresztelés ténye nincs leirva, hanem a többi 
evangélistáknál is feljegyzett égi jelenés s bizonyságtétel a meg-
történt keresztelésnek a bizonysága, mint a melyek a keresztelés 
nélkül nem mentek végbe. 

A keresztelés tényét tehát az evangéliomi tudósítások alapján 
el kell fogadnunk, mert semmi ok sem forog fenn az elvetést 
illetőleg. Más kérdés aztán az, hogy a ki Szent Lélekkel és tűzzel 
jön keresztelni, miért veszi fel a viz-keresztséget? És az is más 
kérdés, hogy a ki maga az ártatlanság, szentség és igazság, a 
kiben nem volt semmi bűn, miért veszi fel a megtérés és bűn-
bánat keresztségét? 

Az első kérdés kevésbbé jelentős, mint a második. Nem is 
nagyon szokták felvetni, annál kevésbbé kiélezni, mivel a víz, 
tűz és lélek fogalma az utolsó ponton egységet jelent, t. i. tiszta-
ságot. A víz is tisztit, a tűz is, az isteni lélek pedig legfőképen. 
A fokozatosság talán meg is követeli, hogy a viz, tűz és lélek 
egymás után jöjjenek s megnyissák annak az országnak útját, a 
mely az erkölcsi és vallási tisztaságnak az országa. 

A második kérdés fontosabbnak látszik, fontosabbá vált a 
dogmatikus felfogás érvényesülése folytán, a mely azonban a 
befolyásolás miatt szinte ellenszenvessé lett. Ugyanis a kérdés igy 
szokott alakulgatni: kik keresztelkedtek meg a Jordánban ? . . . 

J 
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a megtéréstakarók? a bűnbánok? tehát Jézus is megtéiő s bűn-
bánó vala? Jézusnak is szüksége volt a megtérés keresztségére ? 
ha nem lelt volna szüksége, miért keresztelkedett volna meg? 
ha pedig azért keresztelkedett meg, mert bűnös volt, miként 
állithatni bűntelen voltát a természetfeletti származással egyetem-
ben? ha pedig bűntelen volt, akkor nem is keresztelkedett meg, 
vagy a keresztelkedése egyszerűen tüntetés, újkori rosz kifejezés 
alkalmazása szerint: pózolás vala ! . . . 

Nyilván kitetszik, hogy a kérdés alakúlásai az istenember 
és a kizárólagos ember-Krisztus fogalom összecsapásának, küzdel-
mének s így a Krisztusra vonatkozó positiv és negativ dogmatikus 
álláspontnak a következményei, a melyeknek egyetlen egy szent 
írásbeli hely is elegendő, hogy végett vessen, ha szőrszál-hasogatást 
nem akarnak a vitatkozók végezni. 

De hol van az a szent-irásbeli hely, a mely hallgatást paran-
csol a vitatkozóknak? Melyik az a pont, a mely ellen csak a 
minden áron vitatkozni akarás szállhat sikra ? 

Lehet, hogy az én felfogásomat naivnak is fogják némelyek 
nyilvánítani, — talán tudattalanságnak is fogják egyesek minő-
síteni, de a meggyőződés ereje kimondatja, hogy semmiféle positiv 
és negativ dogmatikai álláspontnak küzdelméről nem lehet beszélni 
ott, a hol maga az idvezitő így szól az evangéliomi tudósítások 
szerint a saját maga megkereszteltetéséről a vonakcdó Jánoshoz: 
„ot'xcu . . . 71QS710V έοτίν f^üv πληρώσαι 7:ctßav διχαιοοννην", — 
azaz : meg kell nekem — úgymond Jézus Jánosnak ! — keresz-
teltetnem általad, mert így illik mihozzánk, hogy teljessé legyen 
minden igazság. Magához ahoz a hivatáshoz illik a vízzel való 
megkereszteltetés, a mely a Jézusra vár s a János keresztségének 
az emberi szivek megtérését jelző mivolta épen a Jézus által 
lesz megerősítve, a ki a keresztség felvételével egygyé válik a 
vele egyesülni akarókkal, a kiknek megtérését az a lélek teszi 
teljessé, a ki maga a tökéletes váltság s idvesség. 

Nem illeti, nem érdekli ez az én felfogásom sem a positiv, 
sem a negatív dogmatikai álláspontot, mert a Jézus vízzel való 
megkereszteltetése nem az ő megtérésének keresztsége, mintha 
neki szüksége lett volna a megtérésére, hanem az ő emberekért 
történő küldetésének elmaradhatatlan feltétele, mert az ő országának 
eljöveteléhez csak a megtérők ragaszkodhatnak s a megtérőknek 
igazságát csak az bizonyíthatja, a ki maga a megtérés országának 
királya. Nem a Krisztus szempontjából bírálandó el az ő meg-
kereszteltetése, hanem az utána vágyódó, megtérő, bűnt bánó 
emberiségnek a szempontjából, a minthogy az Idvezitőnek egész 
történeti szereplése is az absolut isteni jóságon kívül az emberiség 
üdve s boldogsága biztosításának s szükséges voltának szem előtt 
tartásával bírálandó el. Azaz : bár maga az isteni tökéletes jóság 
is megkövetelte a Krisztus megjelenését, mégis mindenek fölött a 
mi emberi érdekünk és üdvünk tette szükségessé azt, hogy a 
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bűntől való szabadulást Krisztus megvalósítsa a mi gyarlóságunk 
megszüntetésével. S hogy a történeti fejlődésben a bűnös em-
beriség elhívása biztosított legyen maga előtt a megtérésre vállal-
kozó, a megtérés keresztségében részesülő emberiség előtt, annak 
legkézzelfoghatóbb bizonysága volt magának az Idvezitőnek vizzel 
való megkereszteltetése, mint a teljes igazság véghezvitele. 

Igaz! de hát a Keresztelő János vonakodása? 
A Keresztelő János vonakodásának vájjon van-e történeti 

alapja ? . . . Ismerte-é ő a Messiást, akinek útja egyengetésére 
küldetett? Vagy benső lelki előérzet súgta meg a Messiás mi-
voltát? Olyan kérdések, amelyekkel nincs szükség leszámolni. 
Ismerte-é, nem-é ? nem fontos. Nem ismerte, nem ismerhette, — 
de nem is volt rá szüksége, hogy közönséges emberi értelemben 
ismerje. Az adatok különben is azt bizonyítják, hogy nem ismerte, 
mert különben nem küld Jézushoz követeket megtudakozni: ő e 
a megígért Messiás? Ha nem ismerte: niiképen szólhatott vonako-
dólag a keresztelést kérő Jézushoz? Úgy, hogy a benső sugallat 
éreztette vele a személy fenséges voltát, akinek azonban lassan 
induló történeti működése s a saját életének megpróbált volta 
mintha azt idézte volna elő, hogy kétely támad a keresztelési 
alkalommal keletkezett benső sugallat s a későbbi időnek nem 
várt bizonytalansága között. A személyi megjelenés természetszerű 
hatása a keresztelési alkalommal és az idő multán is csak lassan 
jelentkező működés közötti áthidalás nem ment egykönnyen végbe 
annak a Keresztelő Jánosnak lelkében, aki egy lábával az ó-szövet-
ségi próféták földjén áll, a másikkal az igéret igaz földjére lép, 
de nem lesz, nem lehet annak birtokosa, mert nagy, a legnagyobb 
ugyan azok között, akik asszonytól születtek, de a legkisebb is 
nagyobb ő nála, aki a Krisztus isten-országának lett polgárává! 

A Jézus megkereszteltetésével kapcsolatos jelenet pedig t. i. 
az égnek megnyilatkozása s az égből szózat hangzása, valamint a 
szózat előtt az Isten lelkének galamb alakjában megjelenése s 
Jézusra rászállása, amint ez 71laté 3, ie—n! Mark 1, 10—11J Lukacs 
3, 2i-2i-ben, mint történeti esemény a folytonosság láncolatában 
van előadva, vagy ahogy János az 1, 3ü-ben, mint saját látási- és 
nem látomási! — tapasztalatát adja elő: nem egyéb ama rend-
kívüli dolgok bármelyikénél, amelyeket csodáknak neveznek, holott 
az u. n. theofániák semmiképen sem csodák, hanem csupán 
csodálatosaknak feltűnők, holott természetesek és megmagyaráz-
hatók, ha előzetesen nem foglalunk állást az egész égi vagy 
isteni jelenéssel szemben. 

Megnyilt-e valóban az ég? Leszállott-e valóban az Istennek 
lelke Jézusra s hallatszott-e égi szózat? ezek a kérdések állanak 
előtérben, hogy a theofánia lehetősége s valósága eldönthető s 
elfogadható legyen! 

Jellemző az ú. n. negativ irányzat képviselőinek felfogására 
nézve, hogy míg a Cselek. 7, 56-ban foglaltakat, t. i hogy István 
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diakónus igy szól: „ιδον, Μεωρώ τους ουρανούς άνεφγμένονς . . . ." 
vagyis: „imé látok megnyilatkozott egeketnem kifogásolják az 
égmegnyilatkozás fogalmának lehetősége vagy valósága szempont-
jából: addig az evangélisták tudósításaiban levő égmegnyilatkozást 
már bírálat tárgyává teszik s tagadásba veszik. Pedig a fogalom a 
fogalommal egy, — valamint a kifejezések is azonosak, mert 
Máténál igy hangzik a fogalom kifejezése: νάνεφχϋ·ηααν . . . dt 
ονρανοί . . .," — Márknál: ,,αχιζομένοις τονς οΐρανονς . . .", — 
Lukácsnál: „άνεφχ&ίjvai τον οϋρανην . , ." Különbséget miért tenni 
há t? . . . István vértanúnak több engedhető, mint a Jézus 
megkeresztelkedési tényének? 

Leszállt-e valóban az Istennek lelke — a megnyilatkozott 
egekből? . . . Ε kérdésnek s az abban foglalt történeti ténynek 
mását az első pünkösti jelenet hasonló lélek-leszállási mozzana-
tában kell keresnünk, amelyre vonatkozólag a negativ irányzat 
ismét különbségtételben utazik, ha másként nem, hát legalább a 
pünkösti jelenet magyarázhatásának elfogadását és a Jézusra le-
szálló Szent Lélek lehetőségének tagadását illetőleg. Azaz: míg a 
kettős tüzes nyelvek alakját legalább átvitt értelmezéssel elfogadják, 
— addig a galamb alakot talán még magyarázást alapul sem hajlandók 
elfogadni, mintha bizony az egyik lehetőség a másiknak lehetetlen-
ségét jelentené. Mi különbség van a Cselek, könyve 2-ik részének 
3-dik versében foglalt eme kitétel: . látának kettős tüzes nyelveket..." 
és a synoptikusok emez előadása között: „. . . . látá az Istennek 
lelkét eljönni, mintegy galambot . . mikor a kettős tüzes nyel-
vek is az Istennek lelke valának épenúgy, mint a galamb, amely 
csakúgy szállott rá Jézusra, mint a kettős tüzes nyelvek ültek az 
apostolokra? . . . Semmi, egyáltalán semmi s igy a lehetőség az 
egyik oldalon: jelenti a lehetőséget a másik oldalon is. Termé-
szetesen ezzel nincs megfejtve a kérdés: leszállt-e valóban az 
Istennek lelke galamb alakjában Jézusra a megnyilatkozott egek-
ből? . . ., de az utalás a negativ felfogás különbségtételére, már 
sejteti a lényeget, amely a kérdésre vonatkozólag az igenlésben 
jelentkezik, mert semmi sem állja útját a történet elfogadásának 
ott, ahol maga a történet valóság. Nem azért valóság, mert a 
IV-ik evangélista bizonyságot tétet e tekintetben Keresztelő Jánossal, 
noha az egyéniséget s különösen az alanyiságot föltétlenül olyan-
nak tartom a IV-ik evangéliom írójánál, amely a legmagasabb 
helyre érdemesiti a világtörténelemben irói szerepet betöltő egyé-
nek között, hanem azért valóság, mert a synoptikusok előadása 
egyező, semmiben sem tér el egyik a másiktól s igy a történelmi 
igazságot még az egyéni felfogás sem változtatta meg, amely 
igazságot költeni nem lehetett, elképzelni sem, mert a synoptikus 
irók sem nem költők, sem nem képzelődök, hanem valóságot 
irásba foglalók. 

És az égi szózat hangzása ? . . . Az is valóság ? Nem sokkal 
inkább helyes az a felvétel, amelyet a negativ irányzat szélsősége 
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hirdet, t. i. hogy valami has-beszélő volt az égi szózat hallalója? . . . 
És a szózat egyenlő-e mindenütt, minden feljegyzésben? 

Ezt az utolsó kérdést lássuk előbb, hogy úgy szóljunk a 
többiről ! 

Máténál az égi szózat ez : ονιός εστίν ό ν'ιός μον ο αγαπητός, 
έν φ ευδόκησα, — azaz: ez az én szerelmes fiam, a kiben meg-
engeszteltettem. (3 17). 

Márk az égi szózatot igy örökíti meg: - ΐ εΐ ό νιός μον ό 
αγαπητός, εν φ ευδόκησα, — vagyis: Te vagy az én szerelmes 
fiam, a kiben megengeszteltettem. ( l n ) . 

Lukács igy jegyzi fel: 2υ el ό ι'ιός μον ό αγαπητός, ίν σοι 
ηνδοκησα . . . azaz: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben nekem 
kedvem vagyon 

Az egyenlőség megvan, mert a kifejezésbeli változás szót sem 
érdemel, lényeget nem érintvén, — tehát a szózat szavainak 
azonsága a valótlanság megállapításához alapúi nem szolgál. S 
ha az azonosság megvan a szózatban, magának a szózatnak való-
ságát mitől kell függővé tenni? Talán a lehetőségtől, mint az ég 
megnyilatkozást? Vájjon a prófétáknak adott, a velük közölt isteni 
szózat valóság-e? . . . Ha igen, — aminthogy a modern lélektani 
törvények szerint is: igen, akkor a Krisztus Jézusnak adott égi 
s isteni szózat is valóság, — ha pedig a prófétáknak adott égi 
szózat hiábavalóság s ezzel romba dől minden, ami a prófétis-
musban több, mint közönséges dolog: akkor az evangéliomokban 
foglaltak annál inkább igazságok, mert az ég és a föld elmúlnak, 
de az Urnák beszédi soha el nem múlnak! 

Jézust megkeresztelte Keresztelő János a Jordán vizében, 
(hogy Bethabarában-é, a Jordánon túl, amint a János ev. 1,28_kan 
van feljegyezve, — vagy más helyen ? . . . a történeti igazságot 
nem érinti), — megkeresztelte a megtérésnek keresztségére, nem 
azért mert Jézusnak erre szüksége volt, hanem azért, mert ez 
hozzá illett az igazság teljességéhez, amelynek betöltésére küldetett 
s egyszersmind ez a keresztelési tény adta meg a mennyeknek 
ország, eljövetelének tökéletes bizonyságát, mert az ég is meg-
nyilatkozott, az Istennek lelke is leszállott s az égi szózat is 
hangzott: ez az én szerelmes fiam, akiben én megengeszteltettem !... 

íme a Jézus és Keresztelő János közötti viszonynak egész 
történeti valósága, igazsága, jelentősége és fontossága, amelyhez 
csupán az tartozik még, hogy Jézus tett-e bizonyságot Keresztelő 
János világtörténeti szereplése s hivatása mellett? 

Ezzel is végezzünk, mert a kép teljességéhez, a történet igaz-
ságához hozzátartozik s attól nem maradhat, abból nem hiányoz-
hatik. De ezt már azzal kapcsolatban végezzük el, ami a próféta 
működésének eredményéről szóló számadásunkban foglal helyet, 
mert ennek mindenek fölött ott van helye, ahol a hatást és ered-
eredményt állapítjuk meg. 

Dr. Tüdős István. 



Magnus Aurelius Cassiodorius Senator isagogikai 
gyűjteménye. Tyconius: Liber de Septem regulis. 

Ez az első a sorozatban. Tyconius1) életrajzát megírta 
röviden Gennadius. (De viris illustribus, cap. XVIII.) A mit 
róla ezenkívül Augustinusnál, Cassiodoriasnál olvasunk, az 
inkább munkásságára vonatkozó bírálat, vagy j'övid meg-
jegyzés. Gennadius szerint afrikai (Afer) származású volt és 
Tbeodosius császár és fia idejében, tehát a 4. sz. második 
felében élt. Az idézett tanúk szerint tanult ember volt, az 
egyházi és világi tudományokban jártas, eszes és ékesen 
szóló, kinek csak az volt a bűne a katholikusok szemében, 
hogy donatista volt. Augustinus megjegyzése: „Hominem 
fuisse et acri ingenio praeditum et uberi eloquio, sed tamen 
Donatistam"*). Donatistasága afrikai származásával és éle-
tével függ össze. I t t keletkezett , Karthagóban, az a nagy 
hullámokat vert mozgalom, mely a kath. egyház laza fegyel-
mével szemben szigorút sürgetett . A donatistálc (Donatus 
püspökük után neveztetve igy) a kath. egyház hiveit igaz 
keresztyéneknek, „tiszták -nak, (mint magukat nevezték), 
nem ismerték el, ezért a hozzájuk térőket újra keresztel ték; 
a ka th . papok egyházi cselekményeit érvényteleneknek nyil-
vánítot ták, a bűnösöket kiközösítették s csak szigorú bűn-
bánat után vették vissza. Majd mikor az egyház ós az állam-
hatalom ellenük fordult, a mozgalom politikai szint is nyert. 
Az üldözésre üldözéssel feleltek és az államnak az egyházi 
ügyekbe való beleszólási jogát tagadták. Voltak azonban 
mérsékeltebb i rányúak is, ezek közé tartozott Tyconius is, 
ki az egyházat az egész emberiség számára rendelt egye-
temes üdvintézménynek tartván, annak üdvszerző hatályát 

') A név orthographiája bizonytalan. Tichonius, Tychonius, Ticonius, 
Tyconius és Thiconius alakokban fordul elő. Ezek közül legújabban Schanz 
a Geschichte d. röm. Litt. IV. 1.-ben (Müller J. Handbuch d. cluss. Altertums-
wissenschaft-jában) Tyconiust fogadta el hitelesnek. Őt követem a név Írá-
sában, bár Gallandi (Bi'bliothcca Veterum Patrum, tum. VIII. 1772.) és Migne 
(Patrologia, !om. XVIII. J848.) kiadása, melyeket használtam, (az utóbbi csak 
lenyomata az előbbinek) Tichonius Afernek irják. 

' ) Contra Epistolam Parmeniani I. 1. 
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nem tet te egyes tagjainak erkölcsi állapotából függővé. 
Lehetetlennek tartá, hogy Istennek az egyházra vonatkozó 
Ígérete egyesek bűnei által megüresíttessék, vagy hogy az 
egyház egységében idegen bűnök megszeplősítsenek valakit. 
Ezért állást foglalt az átlépők ujrakeresztelése, valamint a 
novatianismus túlságos szigorúsága ellen, melynél fogva a 
bűnösöket még vezeklés árán sein vet ték vissza az egyházba. 
És volt hozzá erkölcsi bátorsága, hogy e felfogásának nem-
csak a katholikusokkal, hanem a donatistákkal szemben is 
nyíltan kifejezést adjon. Ez iránya a kath. egyház részéről 
némi rokonszenvet biztosított neki, mint Augustinus meg-
jegyzéseiből is látszik: „Tyconius, homo communionis 
vestrae . . . ., qui magis contra vos pro ecclesia catholica 
scripsit, f rus t ra se ab Afroruin, quasi traditorum communione 
secernens"!). „Contra Donatistas invictissimo scripsit, cum 
fueri t Donat is ta ; et illic invenitur absurdissimi cordis, ubi 
eos non omni ex parte relinquere voluit"·). Épen azt veti 
szemére, hogy bár felismeri az egyház egyetemes, az egész 
földkerekségre kiterjedő rendeltetését, mégis az alrikai 
keresztyéneknek ez egységes közösségből való kiszakitását 
támogatja3) . A donatisták szigorúbb iránya azonban elítélte 
s árulónak bélyegezte Tyconiust ez engesztelékeny maga-
tar tásáért , bár ő a donatismushoz, mint az egyház szigorú 
erkölcsének őréhez őszintén ragaszkodott a kath . egyház 
elvilágiasodásával szemben. Parmenianus, a donatista püspök 
előbb levélben4) igyekezett őt kapacitálni és megjavítani, 
majd zsinatukkal kárhoztatás alá vettet te. 

Gennadius De bello intestino ős Expositiones diversarum cau-
sarum cimű, ma már elveszett műveit említi, melyek szintén a 
felekezetében dúló nagy vitába szóltak bele mérséklőleg, mint 
részint a címből, részint Gennadius megjegyzéséből t u d j u k : 
In quibus ob suorum defensionem antiquarum meminit syno-
dorum. Említi még egy harmadik, szintén elveszett munká-
j á t is, az Apokalypsishez írt kommentár já t , (3 könyvben), 
melyet Cassiodorius, mint láttuk, ismert s könyvtárába 
helyezett5), mely még a 9. században is megvolt egy régi 
könyvtári katalógus szerint Szt. Gallenben6). Tai'talmát, 

') Augustini epistola ad Vincentium Rogatistam c. X. 
') De doctrina Christ. III. 30. 
3) Contra Epistolam Parmeniani. I. 1. 
4) Erre a levélre irta később Augustinus fentebb már idézett cáfoló 

iratát három könyvben, melyből T. irányát és sorsát megismerhetjük. 
5) Tyconius etiam Donatista in eodem volumine quaedam non re-

spuenda subiunxit, quaedam vero venenosi dogmatis sui faeculenta permiscuit. 
Inst. d. litt. IX. 

β) Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn. 1885. Expositio 
Tichonii donatistae in apocalipsim vol. I vetus cimen. Közölve Schanz fön-
tebb idézett róm. irodalomtörténetében. 
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irányát ma részint a belőle készült későbbi kommentárokból 
ismerjük, részint Augustinus egy megjegyzéséből1) részint 
Gennadiusnak rövid, de a fődolgokat mégis összefoglaló kivona-
tából, mely szerint az Apokal.-t egészen szellemileg értelmezte, 
(nihil in ea carnale, sed totum intelligens spiritale). Ε spiri-
talis felfogás mellett is az angyaloknak testi létet tulajdoní-
tott , (angelicam S t a t i o n e n ! corpus dixit esse), viszont azonban 
az igazak fel támadása után a földön remélt ezeréves biro-
dalom iránt kételyét fejezte ki s a kettős testi feltámadást 
is, t. i. az igazakét és bűnösökét, kétségbe vonta s e meg-
különböztetést úgy értelmezte, hogy az igazak első feltáma-
dása nem egyéb abban az időben, mint a bűn halálából a hit 
által való megigazulásuk és a keresztség által örök életre 
ju tásuk. Csak egy testi fel támadás lesz, de az általános, 
melyben rősztvesz minden ember, még az időtlenek és nyo-
morékok is. 

Csak a negyedik műve marad t meg, mely 370 után 
keletkezett , ilyen cimmel: Liber de septem regulis, melyről 
Gennadius igy emlékezik meg: „Composuit et regulás ad 
investigandam et inveniendam intelligentiam scripturarum 
octo, quas uno volumine conclusit". Hogy a szabályok szá-
mát 8-ra teszi, ez valószínűleg a munka nem ismeréséből 
származó egyszerű tévedés, melyet nemcsak a cimből iga-
zíthatunk ki, hanem Augustinus világos előadásából is, ki 
csaknem kor tá rsa volt Tyconiusnak s művét a hét fejezet 
szerint részletesen ismerteti és bírál ja aDe doctrina Christiana 
III. könyvében. 

„Fecit librum — mondja ismertetése elején Augu-
stinus — quem Regularum vocavit, quia in eo quasdam sep-
tem regulás exsecutus est, quibus quasi clavibus divinarum 
Scripturarum aperirentur occulta". Közli aztán a 7 szabályt. 
Ugyanezt lát juk továbbá Isidorus Hispalensisnek (7. sz.) 
világos kivonatából, melyet De septem Regulis cim alatt 
közöl a Sententiarum lib. I. 19-ben e rövid bevezetéssel: 
-Septem esse, inter ceteras, regulás locutionum sanctarum 
Scripturarum, quidam sapientes dixerunt". Ο tehát a ki-
vonatolt mű szerzőjét már nem ismerte. — A munkát , úgy 
látszik, röviden csak Regulae vagy Liber Regularum-nak 
nevezték. 

Bevezető soraiban munkája célja és ér teke felöl igy 
nyilatkozik a szerző: „Szükségesnek tar to t tam mindenek 
előtt, mik nekem ilyeneknek látszanak, a Szabályok 

1) De doctr. Christ. III. 30: . . . . in Apoealypsi Johannis quaerit , 
quemadmodum intelligendi sínt angeli ecclesiarum septem, quibus scribere 
jubetur, et ratiocinatur multipliciter et ad hoc pervenit, ut ipsos angelos 
intelligamus ecclesias. 
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könyvecskéjét megírni ős a rejtélyek törvényeit, mintegy 
kulcsokat és ablakokat megalkotni. Vannak ugyanis bizo-
nyos mystikus szabályok, melyek az egész törvénynek re j -
tekeit birtokukban t a r t j ák ós az igazságnak kincseit né-
melyek előtt lá thata t lanokká teszik. Ezen szabályoknak 
tana ha irigység nélkül elfogadtatik, miként közöljük, min-
den zárt hely megnyílik és homályos dolog megvilágosul, 
hogy a ki a prophetiának egész erdejét bejárja, ezen sza-
bályok által bizonyos módon a világosság ösvényein vezet-
tetve az eltévedéstől megóvassék". A szerzőnek ez önérzetes 
szavait, melyekben reguláit kissé túlbecsüli, kellő ér tőkökre 
szállítja le Augustinus : „Ezek ugyan, ha figyelmesen meg-
vizsgáljuk őket, a mint kifejti , nem kevéssé segítenek az 
isteni beszédek rejtekeibe való behatolásra, de mégsem 
lehet mindent, a mi nem könnyen érthetőleg van megírva, 
ezen szabályok által felfedezni, hanem más egyéb módokon, 
melyeket ezen hetes számba annyira nem foglalt bele, hogy 
ő maga sok homályos dolgot megfejt, a melyekben ezen 
szabályok közül egyet sem alkalmaz, mivel nem is szükséges." 
Például hozza fel a hét gyülekezet angyalainak fentebb 
idézett értelmezését az Apokalypsishez irt kommentárjából 
s aztán igy fo ly ta t ja : „0 azonban, midőn ezeket mintegy 
szabályokúi ajánlja, oly soka t tulajdonított nekik, mintha 
mindent, a mit a törvényben, azaz a szentiratokban homá-
lyosan mondva találunk, ezek ismerete és alkalmazása által 
meg bírnánk ér ten i ' . — „Ha ezt mondta volna: Vannak 
bizonyos myst ikus szabályok, melyek a törvénynek némely 
re j tekei t t a r t j ák hatalmukban", (quae nonnullos legis reces-
sus obtinent), vagy legalább: a melyek a törvénynek nagy 
re j tekei t t a r t j ák hatalmukban (quae legis magnós recessus 
obtinent), nem pedig, a mit mond: az egész törvénynek 
re j tekei t (universae legis recessus); és ha nem mondta 
volna, hogy minden zárt hely megnyílik (clausa quaeque 
patefient), hanem csak: sok zárt hely megnyílik (clausa 
multa patefient): igazat mondott volna ós azáltal, hogy oly 
tüzetes és hasznos munkájának többet tulajdonít, mint a 
mennyit maga a valóság kiván, olvasóját ós megismerőjót 
csalárd reménybe nem r ingat ta volna. Ezt azért tar to t tam 
szükségesnek megmondani, hogy magát a könyvet olvassák 
ugyan a tanulmányozók, mert igen sokat segít az í ratok 
megértésére nézve, de ne reméljenek tőle annyit, a mennyit 
nem adhat. Csak ovatosan olvassák, nemcsak bizonyos dol-
gok miatt, melyekben mint ember tévedett, hanem főként 
azok miatt, miket mint donatist.a eretnek mond". 

Igy szól Augustinus. Most pedig tekintsük át mi is e 
regulákat egyenként. 

Az L-nek címe: De Domino et corpore eius. Az Úr a 
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Krisztus, testo pedig az egyház. A kifejezés tehát egészen 
bibliai. Azt magyarázza, hogy a fej és a test, azaz Krisztus 
és az ekklesia néha egy személyben jelenik meg, azért ne 
akadjunk fenn ra j ta , ha a fejről a testre, vagy a testről a 
fejre megy át a beszéd és még sem tér el egy és ugyanazon 
személytől, tehát külsőleg semmi sem muta t j a az átmenetet. 
A ratio muta t j a meg, melyik rósz melyikre illik. Ezt hosz-
szasan il lusztrálja példákkal.. Az olyan idézetekben, minő 
pl. az Ef. 4,15.16. Kol. 2,19.-ből vett, melyekben a szöveg 
való értelme szerint is Krisztusról, mint főről, az ekklesiáról, 
mint testéről van szó, e bizonyítás könnyen megy. De mikor 
a Jes. nevezetes 53. fejezetében, melyben a szenvedő Messiás 
typusa van megrajzolva szerinte is, a 10. versben már át-
menetet lát a főről a testre s az ott mondot takat az egy-
házra vonatkoztat ja , ebben nemcsak a hagyományos felfo-
gástól tér el, hanem a szöveg valódi értelmétől is. Még 
helytelenebb, mikor a Jes. 61, l0 .-ben és Apok. 18,23.-ban 
említett vőlegény és menyasszony ala t t Krisztust és az 
egyházat é r t i ; avagy a Jes. 45, x-ben a görög szövegben 
(LXX) Κύρω helyett χνρίφ-t olvasva a Kyrosról szóló prophetiát 
a Krisztusra, a 3. verset pedig már (egybevetve az 1. Kor. 
2, g-cel) az 6 testére, t. i. az egyházra vonatkoztat ja . Nem-
csak hogy szótválasztja, mint szokta, az összetartozókat, 
hanem későbbi gondolatot visz be a Deuterojesajah szöve-
gébe s a történeti vonatkozásnak még az árnyékát is el-
enyészteti. 

Ezeket a ratio segélyével hozta ki. Vannak azonban 
esetek, melyekben ez a ratio kevésbbé fénylik s ekkor az 
Isten nagyobb kegyelmére van utalva. Ennek világánál 
magyarázza ki a Mt. 26,64. és 24,30.-ból, hogy itt Krisztusnak 
ket tős eljöveteléről van szó, t. i. először testének, azaz az egy-
háznak eljöveteléről, aztán az ő személyes megjelenéséről, 
holott az egész idézett szöveg egyformán a parúsiára és 
ennek jeleire vonatkozik. Hogy mennyire nincs érzéke a 
biblia történet i vonatkozásai iránt, mu ta t j a a 2. Thess. II. 4. 
magyarázata . Ε vers όντιν.είμενος-Ά (ellenszegülő), ki magát 
Isten gyanánt imádtat ja Isten templomában, nyilvánvalólag 
a római császár. Ő pedig igy magyarázza: „Qui dicitur Deus, 
ecclesia est, quod autem colitur, Deus summus est. Ut in 
templo Dei sedeat, ostendens se, quod ipse sít Deus, id est, 
quod ipse sit ecclesia. Quasi diceret : In templo Doi sedeat, 
ostendens se, quod ipse sit Dei templum. Aut in Deo sedeat, 
ostendens se, quod ipse sit Deus". Épigy félreérti Dánielnek 
Antiochus Epiphanesre vonatkozó szavait (11,36). Szóval 
erőszakos módon viszi bele a páli, különösen az Efez. és 
Kol. levelek e gondolatát az egész bibliába, a mi hermeneu-
tika! képtelenség. 
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A II. regula címe: De Domini corpore bipartito. Ebben 
azt magyarázza a szerző, hogy az Úr teste, azaz az egyház 
két részre u. m. jobb és bal oldalra, azaz jókra és rosszakra 
oszlik, benne e két elem ismerhető fel, anélkül, hogy ezek 
az egy testületben különösebben meg volnának különböztetve. 
Csupán az értelem ismeri fel, hol melyikről van szó. De ezt 
a megkülönböztetést meg kell tenni, mer t az í rásnak az 
egyházra vonatkoztatot t helyei csak akko r adnak igaz értel-
met. „Sicut enim, ut supra dictum est, a capite ad corpus 
ratione sola videtur, ita a par te corporis ad partém, a dextra 
ad sinistram, vei a sinistra ad dextram reditus in supradicto 
capite claret". Ε cimre nézve megjegyzi Augustinus, „hogy 
nem igy kellett volna nevezni. Mert nem az Úr tes te az 
valóban, mely nem lesz örökké δ vele; de ezt kellett volna 
mondani: az Úr igaz és elegyes testéről, (De Domini cor-
pore vero atque permixto)1), vagy: igaz és színlelt testéről, 
(aut, vero atque simulato), vagy más effélét, mivel nemcsak 
örökre, de most sem mondható a képmutatókról , hogy ő 
vele vannak, jóllehet az δ egyházában látszanak lenni. Ezér t 
ezt a regulát igy is lehetet t volna címezni: de permixta 
Ecclesia". Az egyháznak ezt a kétféle elemét keresi az <5-
és ú j szöv.-ből vet t példáknak egész csoportjában, a zsidók-
ban, (Jes. 42, , 6 - 1 7 ; 5 - 8 · 3 7 - 2 8 ; J 4 4 ) 2 1 - 2 2 · )

 a gondos és 
hanyag szolgában, (Luk. 12,43 . s köv. Mt. 24, 46 • s köv.) az 
Énekek-éneke Sulamitjában stb. Ennek (I.B.) e szava i t : 
„Barna, de szép vagyok én, mint a Kedár sátrai ós Salamon 
sátrai" (Fusca sum et speciosa, ut tabernacula Cedar et 
pelles Salomonis) egyenesen a Krisztus kétrészreosztot t tes-
tére vonatkoztatja. A „fusca, ut tabernacula Cedar" az egy-
ház hitvány, szolgai elemét jelöli, a „speciosa, u t pelles 
Salomonis" pedig tiszta, királyi részét. De azért mindket tő 
együtt, egyidőben az egyházhoz tartozik. Hasonló erőszakos 
szétválasztását lá t juk az összetartozóknak a Róni. 11, , 8 
értelmezésében. („Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek 
ti érettetek, a választásra nézve azonban szeretet tek az 
atyákért"). Ε hely mutat ja , hogy egyugyanazon test j ó is, 
rossz is. De szerinte nem ugyanazok a kedveltek, a k ik az 
ellenségek. Hasonló példákkal illusztrálja tovább, hogy mi-
kén t található meg az á tmenet ugyanazon személyekre vonat-
kozó összefüggő helyekben is egyik részről a másikra . 
Augustinus megjegyzi, hogy e szabály az olvasótól éberséget 
kiván, én azonban úgy találom, hogy, a mint T. alkalmazza, 
inkább nagyfokú képzelődóst. 

E g y é b k é n t e r e g u l á n a k a z a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e , h o g y 
a z e g y h á z i g a z i é s l á t s z ó l a g o s k e r e s z t y é n e k b ő l á l l , a b i b l i a 

») h i d o r u s Hisp. igy is idézi . 
Theol. Szaklap. V. é r f . g 
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szerint is, a valóság szerint is igaz. Hasznos is volt, inert 
türelemre inte t t s csillapitólag hatott a novatianusok ós 
donatisták túlzásaival szemben. 

A III. regula igy hangzik; De promissis et lege. 
Augustinus megjegyzi, hogy lehetett volna igy is címezni : 
Do spiritu et littera, sőt igy i s : De gratia et mandato1). Ε 
fejezetben, mikén t a felsorolt címekből látni lehot, azt bizo-
nyítgatja, — főként a Róm. és Gal. levél alapján, — hogy 
nem törvény, hanem hit á l ta l igazulunk meg, s ezáltal nyer-
j ü k az ígéretet, de azért azok között is, kik a törvényt 
cselekedték, voltak, kik megigazultak. „Auctoritas divina 
est neminem aliquando ex operibus legis justificari potuisse. 
Eadem auctori tate firmissimum est non defuisse, qui legem 
facerent et justif lcarentur". Az ígéret ós a törvény közt levő 
ezen ellenmondást akar ja tehá t elenyesztetni. 

Hivatkozik evangeliumi helyekre, melyekben igaz zsidók-
ról van szó : Ján. 1,4 8 .(Natanael)Luk. 1,6. (Zak. és felesége). Luk. 
2,25 .36 . (Simeon ős Anna). Mt. 9,1S., mely igazak léteiét fel-
tételezi. És ki v á l h a t n a kétségbe, hogy Mózes és a prófé ták 
igazak vol tak? És hivatkozik Pálra, Fii. 3,6 , főként pedig a 
Róm. 8,9. és Gal. 5, l 8-ra. A Róm. 8,9.-ből világos — úgy-
mond, hogy Isten ós Krisztus lelko ugyanaz. A prófétákban 
és szentekben Isten lelke lakozott, tehát Krisztusé is, e 
szerint nein vol tak testben. Ugyanez derül ki a Gal. 5,1 8-ból 
i s : Ha a lélektől vezéreltettek, nem vagytok törvény alatt . 
A prófétákat és szenteket Isten lelke haj tot ta , tehát nem 
voltak törvény alatt . Mikor Krisztus eljött , hirdette a hitet 
azoknak, kik közel és távol valának, azaz Izrael bűnöseinek 
ós a pogányoknak. Izrael igazai azonban a hitből csak ugyan-
azon hitre h iva t tak . Mert ők tulajdonképen mindig ehhez 
tartoztak. Ők ugyanis Ábrahám igazi szellemi gyermekei, 
kik nem tes t szerint, hanem az ígéret szerint születtek, 
melynek a hi t a feltétele. Ábrahámnak e szellemi magva 
sohasem szakadt meg Izsáktól Krisztusig. Ehhez tar toz tak 
tehát amaz ó-testamentumi igazak. — Szól a két szövetség 
viszonyáról, szintén a Gal. levél alapján, Hágár ós Sára 
allegóriájával kapcsolatban. Ott van kezdettől fogva mind-
két testamentum, de a körülményekhez képest egyik a 
másiknak neve alatt re j tőzöt t ós rej tőzik. Miként tehát 
akkor az ó-testamentum alat t rejtőzött az új , azaz a kegye-
lem, úgy most is az u j birtokában nem hiányoznak a szolga-
ságnak fiai sem. 

Ε dogmatikus fejtegetéseiben nagyobb tárgyszerűséget 
és világosságot találunk, mint az előzőkben. Augustinus is 

*) Isidorus Hisp. itt ia Aug. javas la ta szerint idézi a cimet: De littera 
et spiritu, id est, de lege et gratia. 
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csak azt az állítását kifogásolja és igazítja ki, és pedig mél-
tán, mely szerint a cselekedetek Istentől adatnak nekünk 
hitünk jutalmául , maga a hit azonban nem Istentől, hanem 
önmagunktól van. Ezzel szemben Augustinus, ki épen e 
kérdésben csatázott életre-halálra a pelagianusokkal, az Ef. 
6,23-ra és Fii. 1,29-re hivatkozva bizonyítja, hogy mindket tő 
Isten ajándéka. 

A IV. regula: De specie et genere, a fajról ós nemről, 
a különösről ős általánosról szól, melyben azt bizonyítja, 
hogy gyakran a mi in specie mondatik, in genere ér tendő 
és viszont. Bevezető soraiban ezt a magyarázatát a d j a : „A 
fajról és nemről szólunk, nem az emberi bölcseség rhetorikai 
jelessége szerint, melyet, a ki mindenkinél inkább tehet te 
volna, (Pál ap. 1. Kor. 2 , 1_ 4 . ) nem hirdetett , hogy a Krisztus 
kereszt jé t hiábavalóvá ne tegye, ha a beszéd segítségére és 
díszére szorulna, mint a valótlanság. De szólunk az égi böl-
cseség titkai szerint a Szentlélek tanítása mellett". Ez pedig 
gyakran a fa j alá rejti a nemet, pl. a régi Jerusalem alá az 
egész ekklesiát, vagy épen egy tagban foglalja össze az 
egész testet egyházat, pl. Salamonban. De nemcsak a szó 
alakja, hanem a különféle elbeszélés is elrejti sokszor az 
értelmet. Gyakran össze van keveredve a fajjal a nem, vagy 
viszont. Mig ugyanis a fa j ról beszól, úgy megy át a nemre, 
hogy az á tmenet nem látszik azonnal világosan, sőt úgy fűzi 
a szavakat, hogy mindkettőre illenek, mig végre lassanként 
túllépi a fa j ha tárá t és az átmenet világossá lesz a nemre, 
vagy esetleg viszont a nemről a fajra. Néha az elbeszélés 
mindkettőre illik, úgy hogy sem a fa j t nem lépi túl, sem a 
nemet nem mellőzi. 

Röviden : synekdocheval van dolgunk, mint Augustinus 
idevonatkozó magyarázatából is l á t juk : „Tyconius negyedik 
szabálya : de specie et genere. Igy nevezi azt, species a la t t 
érteni akarván a részt, genus alatt az egészet1), melynek 
része az, melyet speciesnek nevez, mikén t minden egyes 
állam része a nemzetek összességének. Ez t nevezi ő species-
nek, genusnak pedig az összes nemzeteket". Megjegyzi még, 
hogy itt nem alkalmazandó a megkülönböztetésben az a 
subtilitas, a melylyel a dialektikusok taglalják, mi különbség 
van a rész (pars) ós a faj (species) között . 

Vigyázni kell nagyon az olvasónak, int Augustinus is, 
mikor az irás úgy megy á t a speciesről a genusra, hogy 
látszólag még mindig a fa j ró l beszól, hogy ne keresse a 
speciesben azt, a mit a genusban lehet jobban és biztosabban 
megtalálni. 

') Tehát a synekdochenak egy közönséges f a j a , »per quam, m o n d j a 
Isidorus H., pars p ro toto et totum pro parte accipitur«. 

8* 
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Tyconius példái közül lássuk pl. az Ezechiel 36. fejeze-
téből vettet. A 16—22. verset, melyekben Jahve fenyegotóse 
olvasható a bűnbemerült Izrael ellen, a speciesre, azaz a 
nép egy részére vonatkoztat ja , vagy mint Augustinus mondja 
magyarázólag: „de illa domo Israel, de qua dicit Apostolus: 
Videte Israel secundum carnem (1. Kor. 10,18.), quia haec 
omnia carnalis populus Israel et fecit et passus est". De 
midőn a 23—24. ν. vigasztaló szavait idézi, előre bocsát ja 
Tyconius: illic incipit jüngere genus, Augustinus pedig 
figyelmezteti az olvasót, hogy figyelje meg, miként lépi át 
a speciest s kapcsolja hozzá a genust. A 25—29. v. előt t 
pedig, melyekben Isten t isztulást s boldogságot igér népének, 
megjegyzi Tyconius: aperte excedit speciem. Augustinus 
pedig hozzáteszi: Ez az ú j tes tamentumról jövendöltetik, 
a melyhez nemcsak Izrael maradéka tartozik, hanem a többi 
nemzetek is, melyek igértet tek az δ a tyáiknak, kik a mi 
a tyáink is. Az újjászületésnek keresztsége igértetik itt, mely 
mos t az összes nemzeteknek adatik. Igy nyer tehát az ó-testa-
mentumi jövendölés az egyházra való vonatkozást. Végre a 
29—38. versek idézésekor, melyekben bizonyos korholás 
mellet t nagy áldás helyeztetik Izrael számára kilátásba, ezt 
jegyzi meg Tyconius: Attingit speciem, non tamen relinquens 
genus. Igy különböztet tet ik meg — mondja Augustinus — 
a szellemi Izrael a testi Izraeltől ; de a prófétai mélység, 
midőn arról, vagy ahhoz szól, t i tkon á tmegy erre, ós midőn 
már erről, vagy ehhez beszól, még mindig amarról, vagy 
amahhoz látszik szólni, nem irigyelve tőlünk mintegy ellen-
ségesen az i ra tok értelmet, hanem gyakorolva orvosilag a 
mienket. — Ε magyarázat elég elmés, a ba j csak az, hogy 
i t t is többet lá t a szövegben, mint a mennyi tényleg van 
benne. Ügy a korholás ős büntetés, mint a vigasztalás és 
áldás ott az egész Izráelnek szól, nem egy részének, még 
kevésbbé a keresztyénségnek. Hasonló módon kezeli a többi 
példát is. 

Az V. regula : De temporibus, vagyis a bibliában elő-
forduló időkről szól, melyeknek mennyisége vagy per synec-
d o c h e n , v a g y való számok (legitimi numeri) szerint ér tendő. 
A S y n e k d o c h e t rópus szerint a k e v e s e b b a t ö b b , a rész az 
egész h e l y e t t á l l h a t , v a g y megfordítva. Ily értelemben 
— mintegy ke rek számban — mondják az evangéliumok, 
hogy az Ür 3 nap és 3 éjjel maradt a halálban, jól lehet 
kevesebb ideig. (Mt. 20,18. Mk. 10,83. Luk. 18,32.) Ily érte-
lemben veendő az a 400 év is, a meddig Izrael Egyiptomban 
s z o l g á l t . ( G e n . 1 5 , l 3 . v . ö . E x . 1 2 , 4 0 - n e l ! ) 

A való számok (legitimi numeri) pedig „aut perfectionem 
sfgnificant, aut a parte to tum, aut simplicem summám", 
mondja Tyconius, a mi által azonban felosztását meglehe-
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tősen összekúszál ja . mert a legitimi numeri első két je len-
tése szintén a Synekdoche eseteivel esik össze. Pl. az Apok. 
1,4·!,. ben a bét lélek a bét gyülekezetet , t ehá t a te l jességet 
jelöli, úgyszintén a 119. zsolt. 164. versében: „minden napon 
hétszer, azaz mindig, dicsérlek téged", vagy a Dán. 7, , „-ben 
levő ezerszer ezer és t ízezerszer százezer a te l jessége t 
aka r j a az író szerint a ha tá rozot t számmal jelölni. Helyes, 
de akkor az egész kifejezés nem egyéb, min t Synekdoche, 
határozot t szám a bizonytalan helyett. 

Ilyen eo ipso azon példák legtöbbje is, melyekben a 
rész áll az egész helyett . Pl. Apok. 2 , 1 0 . -ben: lészen nyomo-
rúságtok tíz napig, azaz végig. A való számokon kivül is 
bármely időt bármely számban szokot t rövidíteni a szentírás. 
Pl. 1. Ján. 2, l 8 : utolsó óra, És. 6 1 , 2 : az Úrnak kedves esz-
tendeje . Néha nagyobb egységök kisebbek összetétele á l ta l 
fe jeztetnek ki, pl. Apok. l l , 3 - b a n évek napokka l 11,2-ben 
évek hónapokkal . Egy nap néha 100 óv, Apok. 1 1 , n . , a 
generatio is néha 100 év, Gen. 15, l 6 . , néha pedig csak 10 év, 
Baruch 6, 2 . A hármas szám néha a tizes, pl. Mt. 25 , l 5 . 
Luk. 19, l 3 . Néha egy nap 1000 év, ós ezt a Gen. 2 , 1 7 - te l 
bizonyítja, a hót első nap pedig hétezer év, a mit a Gen. 
2 , 2 . s -nak a Ján. 5 , 1 7 - te l való egybevetéséből hoz ki. 

A teremtés ha t napjában ugyanis az egyház lé trehozá-
sának 6000 esztendejét is lát ja . „Sicut enim istum mundum 
sex diebus opera tus est, ita mundum spiri tuálém, qui e s t 
ecclesia, per 6000 annos operatur , cessa turus die sept imo, 
quem benedixit, fecitque in aeternum". (V. ö. Barn. lev. 15-tel.) 
Az özönviz keletkezésének 40 napjával hozza összeköt te tésbe 
a pusztai vándorlás 40 óvót, Mózes, Krisztus bőjtölésónek 40 
napjá t stb. Igaza van August inusnak, hogy i t t nemcsak cbrono-
logiai kérdések, hanem más, a számokkal kapcsolatos dolgok 
megfej téséről is van szó. Ennek azonban csak reális, históriai 
felfogás mellet t lehetne ér téke. Itt azonban e különben igen 
fontos ős szükséges szabálynak alkalmazását is megront ja a 
szertelen allegorizálás. 

A VI. szabály c íme: De recapitulatio ne. A recapitulat io 
az e lmondot tak rövid összefoglaló ismétlése a beszéd közben, 
különösen a végén. I t t a mi i rónk inkább az előbbi ese t re 
gondol, melyben a beszéd folytonosan előrehaladónak látszik, 
jóllehet előbb már elmondott dolgokra tőr vissza. „Némely 
dolgok ugyanis úgy mondatnak el, mintha időrendben követ -
keznének, — mondja Augustinus, — vagy a dolgok össze-
függése szerint beszél tetnek el, jóllehet előbbi, mellőzött 
dolgokra vonatkozik t i tkon az előadás". A ra t ionak kel l 
felismerni, hogy itt nem az az összefüggés van a tényekben, 
melyet a szószerinti sorrend mutat , hanem recapitulatio van 
az előadásban. Ez tehá t egy közönséges rhetor ikai eset ós 
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szabály. Például hozza fel a Luk. 17, 29—s2"t> hol az Úr 
Sodorna pusztulásához hasonlít ja a parúsia napját s ehhez 
kapcsolja intését, hogy azon a napon senki se igyekezzek 
vagyonát menteni s gondoljanak Lót feleségére. JECz utóbbi 
vers a 29.-ben idézett tör ténet re utal vissza. Az Úr ez inté-
sében így recapitulál: illa liora (id est, tempore,) de ezalatt 
nem épen megjelenése időpontját, hanem az azt megelőző 
időt kell érteni. „Eadem quidem hora, sed in qua parte 
horae, rat ione agnoscitur". Ez példának elég hományos. 
Egészítsük ki az Augustinusnál felhozottak közül egy vilá-
gosabbal. A Gen. 2, 8_15 . először az Éden-kert plántálásáról 
s az embernek beléhelyezóséről szól röviden. Aztán mondja 
el annak a ke r tnek mindenféle fával, (az élet ós tudás fájával 
is), folyókkal, aranynyal, drágakövekkel való felékesítését, 
végül ismét az ember belóhelyezósét. Itt első tekintetre 
észrevehető a recapitulatio. Ez van a Gen. 11, ,_9-ben is a 

2ο· 3i· 32-"höz viszonyítva, mert csak a bábeli eset követ-
keztében tör ténik meg az elszéledés s állnak elő a nyelvek. 
Ilyen eset sok van a bibliában, azért e szabály jól alkal-
mazva csakugyan helyes és szükséges. 

A VII. regula De diabolo et corpore eias cimet visel, 
tehát megfelel az I.-nek (De Domino et corpore eius) A mint 
ugyanis Krisztus az egyház feje, mely neki teste s igy ő 
vele örök dicsőségben uralkodik, úgy az ördög az isten-
telenek feje, ezek képezik az ő testét s vele együtt mennek 
az örök büntetésre. Az átmenet a fejről a testre i t t épen 
azon ratio szerint ismerhető fel, mint amott. Mikor u. i. egy 
és ugyanazon személyről szól az irás, a ratio dönti el, mi 
vonatkozik a fejre, mi a testre. A mit az ördögre mond az 
irás, gyakran nem ő rá magára, hanem inkább az ő testére 
vonatkozik, (synekdoche), melyhez nemcsak azok tartoznak, 
kik határozottan az egyházon kivül állanak, hanem olyanok 
is, kik ideiglenesen az egyházban vannak, mig meghalnak, 
vagy polyvakónt a szórólapáttal elválasztatnak a gabonától. 
Például hozza fel Esaiás 14, i2-2re t ,> melyben a próféta jós 
lelke már lá t ja a babyloni hatalom bukását s Izrael szaba-
dulását. í rónk pedig a babyloni hatalomban az ördög (Lucifer) 
képviseletét ós bűnhődését látja. Ez a birodalom királyával 
együtt az ördög teste. Együt t képeznek egy egészet. Erre 
vonatkozik a 12. v.-ben az égből való leesés, mig a leveretés 
inkább a testre. Az ég az ekklesia. A 13. v. ta r ta lmát az 
ördög igéri magának. A magas hegy, az ő testet jelképezi, 
ez az északi hegy, vagy a Seir. Az Úr teste, az ekklesia is 
hegyen lakik, de a déli hegyen, vagy a Sionon. Dél tehát az 
Úr része, (Énekek-én. 1, e.) észak pedig az ördögé, (Jóel 2, 20.) 
de mindegyik kiterjed az egész világra. A 14. 15. az ördögre 
vonatkozik, a 16 az egész testre, királyra ós népére, a 17. a 
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királyra, a 18. a szentekre, a 19—21. ismét az ördögre, ki 
— miként Krisztus — azonosítja magát övéivel s bennük 
veretik le. A ratio muta t ja meg tehát, mondja a magyarázó, 
mit melyikre kell érteni. Mesteri összebonyolitása a tárgyalt 
rész sima fonalának! S ezt ő magyarázatnak képzeli. Fel-
hozza például a konkolyhintő ördögöt is, ki szintén ember 
testében jelenik meg. (Mt. 13, 2s· 39·) S ez épen jó alkalmul 
szolgál annak a nagy különbségnek szemléltetésére, mely az 
evangeliumi allegória világossága és a mi magyarázónk 
homályba burkoló allegorizálása közt mutatkozik. 

Az elmondottakból világos, hogy e mfí nem irodalom-
történet (isagogika), hanem hermeneutika, azért mint ilyent 
kell bírálnunk. Cassiodorius bevezetésül ajánlotta a szent-
írás tudományos tárgyalásához. Bevezetésnek lehet bevezetés, 
mely sokat mondó s épen ezért ezen jellemző szó akkor 
még nem volt lefoglalva a bibliai tudományok egy specialis 
ágára. Tyconius e munka tanúsága szerint a bibliában igen 
jár tas férfiú volt s amennyire életét és munkásságát ismerjük, 
főtevékenysége és ereje az írás tanulmányozásában állott. 
De egyben igazat kell Augustinusnak is adnunk, hogy e 7 
szabály nem elegendő arra a célra, melyre készült s nem 
volna elegendő e számnak kétszerese, vagy háromszorosa 
sem, még akkor sem, ha nem oly szűkkörű s nem oly túl-
nyomóan egyoldalú, dogmatikai és stilisztikai vonatkozású 
volna is. Hogy a bibliaolvasó a szöveget megérthesse, arra 
nem néhány partialis szabály, hanem sokoldalú ismeret 
képesiti. 

De nemcsak nem elegendő 0 hót szabály, hanem nem 
is helyes Írásmagyarázati módszer szerint keresi a szöveg 
értelmét. Pedig e munka kísérlet akar lenni egy rendszeres 
hermeneutika megalkotására. A szerző belátta, hogy a biblia-
magyarázat körül elkövetett tömérdek visszaélésben valami 
határozott irányelvekre van szükség, melyek szabályozzák 
az egyéni tetszést és a képzelet szabad csapongását. Két 
iskola és i rányzat küzdöt t ekkor e téren egymással: egyik 
az alexandriai, a másik az antiochiai. Ez utóbbiról majd alább 
lesz szó, az alexandriait azonban már Cassiodorius exegetikai 
művei tárgyalásánál úgy ismertük meg, mint e visszás írás-
magyarázatnak terjesztőjét . Alapja az alexandriai vallás-
bölcselet, mely a keresztyén hit igazságait a platói-philói 
philosophia eszméivel támogat ta s ezáltal az akkori mű-
veltség előtt annál elfogadhatóbbakká tenni igyekezett. Ebből 
fakadt speculativ és mystikus jelleme, mely úgy theologiá-
jában, mint exegesisében kifejezésre ju to t t . Nagy appara-
tussal dolgozott. Gondoljunk csak Origenes liexaplájára! De 
nem a szószerinti értelem érdekelte, miként az antiochiai 
iskolát, hanem a benne rejlő allegorikus-mystikus, melynek 
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amaz csak külső burka. Már Plató s követői allegoriailag 
magyarázták Hómért s a népvallás mythoszait, Philo s a 
rabbi theologia, valamint az új-testamentum írói az ó-testa-
mentumot. Most az alexandriai iskola, különösen Origenes 
hatására, e módszert a legnagyobb túlzással alkalmazta a 
bibliára. Origenes hármas, u. m. betűszerinti, tropikus és 
myst ikus értelmet talált benne. Az elsővel csak ott éri be, 
hol a szöveg szószerint is teljesen kielégítő és méltó értelmet 
ad. Ezt a psychikusok is megértik. Más esetben — s az ő 
theosophikus felfogása mellett ez a gyakoribb — allegorikus, 
mystikus értelemben magyarázandó, a mi csak a pneumati-
kusoknak való. Ez természetesen a saját eszméinek bevitelét 
jelentet te a szentirásba.3) 

Ε módszer szerint mindent ki lehetett magyarázni a 
bibliából, melynek hitele igy teljesen tönkrement volna, ha 
nem lép fel a másik irányzat, az antiochiai iskolában, mely 
az Írásmagyarázatot teljes józansággal a grammatikai-hi-
stóriai alapra fektette, mely minden képzeleti csapongást ós 
speculatiot kizárt. 

Tyconius e munkában az alexandriai iskola hatása alatt 
áll. Túlnyomóan az ó-testamentummal foglalkozik, melybe 
azonban beleviszi kora dogmatikai gondolatait. Krisztust s 
az egyházat látja allegorizálva a zsidó nép történetében ós 
irodalmában is. Neki az egész irás homogen, történeti vonat-
kozással, szövegbeli összefüggéssel keveset törődve, sokszor 
a puszta kifejezésbeli hasonlóság elég a legtávolabbiak össze-
kapcsolására, vagy esetleg az összetartozók szétválasztására 
is. Ez pedig ellenkezik a hermeneutika elemi törvényeivel, 
melyek szerint a hermeneuta az illető iró álláspontjára s 
eszmevilágába helyezkedjék, csak az ő gondolatait tolmá-
csolja, semmit azokba bele nem magyarázván. Ez pedig 
nyelvi és tárgyi megértés ós megértetés által történik. Ε 
szempontokból tekintve Tyconius reguláiban kevés a prak-
tikusság, exegesisében pedig a hűség és igazság. 

Latinsága tiszta, de stílusa nagyon tömör és homályos. 
Nehézkességét még fokozza a nagy terjedelemben idézett 
Vetus Latina elütő nyelve. 

Marton Lajos. 

') Lásd Kihn, Theodor ν. Mopsuestia und Juniiius Aí'ricanus 6 a kör . 1. 



Az egyéniség és a személyiség az Ujtestamen 
tumban. 

Midőn igy az érzéki ember és a belső ember mögött, (a 
mely utóbbival a vovg rokonszenvezik) — megtaláltuk a szívben 
az ember Énjét: ellenkezésbe jutottunk azokkal, a kik az ember 
Énjét Pál apostolnál a πνεύμα-ban keresik. Álláspontunkat jelez-
tük ugyan e nézettel szemben: mégis tekintettel a 71 νεύμα 
fogalmának nagy jelentőségére Pál apostol rendszerében s arra, 
hogy az egyéniség és személyiség mibenlétének kérdésére a 
πνενμα tannak közelebbi ismerete nélkül nem felelhetünk — be-
hatóbban foglalkozunk e tannal. 

A kérdés kulcsát Pál apostol világnézetének központi tapasz-
talati tényében keressük: megtérése tényében. — Krisztus meg-
jelent Pál apostol lelkében, bensejében (έ>· ηιοί Gal. 1,16) és 
pedig mint tényleg feltámadott, a kit látni lehet, de csak a benső 
szemmel, a πνενμα-nak megfelelő δόξα alakjában. Kísérői az 
Actorum szerint nem láttak semmit. Igen természetesen, mivel a 
psychikus ember a szellemit nem képes felfogni (I. C. 2 4 . J 5 stb.); 
sőt még a νο~ς is szemben a nvevua megnyilatkozásával termé-
ketlen, meddő, mit sem produkál (I. C. 14, í4). Csak is a szellem 
fogja fel a szellemit; csakis az Istentől származó szellem ismerhet 
fel szellemieket, csak ez kutathatja még az Istennek mélységét is 
(I. C. 2,jo-ti); csak szellemiekkel Ítélhetünk szellemiek fölött 
(I. C. 2,1S). — A Pálnak megjelent Krisztus alakjában — köze-
lebb nézve azt, nem volt semmi ff^f-szerű. Nem is lehetett benne 
σάρί-szerű; mivel ez esetben hiába halt volna meg Jézus s igy 
nem lenne ő a Krisztus, a messiás. Jézus halálának éppen az a 
jelentősége, hogy az a σάρξ, a mely a bűnnek objectiv-egyetemes 
forrása s igy az isteni büntető haragnak a tárgya, Krisztus halá-
lában vette a bűn zsoldját, — megsemmisült. Isten haragja a 
ffofpí e halálával megszűnt, Isten kiengesztelődött. — Kiengeszte-
lődött nem Jézussal; hisz erre nem volt ok. Ő bünt nem követett 
el. Jézus Énje maga a πνενμα volt; közelebb a πνενμα αγιωσννης 
(R. 1,4). Ez érvényesült az ő földi életében σαρί'-jával szemben; 
ez nem engedte meg a σαρξ természetes elhatalmasodását s igy 
a bün elkövetését; ez tette mintegy lehetővé Istennek hatalmi 
tényét, Isten fiának a halálból való feltámadását (ez történt κατά 



1 2 2 Schneller István dr. 

in ενιια άγκοσννης R. 1,4). A bünnélkülivel szemben nincs a <Γ«ρί-
nak s igy a halálnak sem hatalma. A σάρξ ezért is nem valódi 
természetes voltában és hatásában van meg Jézusban; ő csak fv 
όμοιώματι της σαρκός αμαρτίας R. 8 , 3 je lent meg. A άγιωσννη fel-
tételezi már a δικαίωμα-1; az már egy győzedelmes elvnek érvé-
nyesülése. — A Pál apostolnak megjelent Krisztus tehát nem a 
σάρξ, hanem csakis a πνενμα-nak és pedig közelebb a πνεύμα 
ξωοποιονν-ηαί testében, csakis <$ó£«-ban jelenhetett meg. 

Hogy Pál apostolnak Krisztus tényleg a δόξα alakjában, a 
szellemnek testében jelent meg: ezt Krisztus praeexistens állapo-
tának Pál apostoli képe is mutatja. A postexistentiának gyökerei 
praeexistentiában rejlenek. A praeexistens Krisztus-alak tekintetében 
is Istennel egyenlő volt: tehát a δόξα alakjában létezett («> μορφή 
θεον υπάρχων Phil. 2,6); földre jutásával csakis alaki elváltozás 
történt, s igy a nvtlμα, a substantia megmaradt. Nem valóságos 
emberi alak volt ez; mert ez esetben ennek substantiája σάρξ lett 
volna. Krisztus csak εν όμοιώματι ανθρώπων jelent meg. csakis 
σχίϊ,ίία-ja volt ώς άνθρωπος (Phil. 2,7). Földi alakja tehát a meg-
aláztatásnak volt alakja. Nem mint Úr lépett fel, hanem mint 
szolga jelent meg (Phil. 2,7) vagy, a mint ezt a Korinthusiakhoz 
intézett levelében mondja: gazdagságáról lemondott, szegénynyé lett, 
midőn a földre jött (II. C. 8,9). Ez a szolgai, ez a szegény szerep 
azonban csakis külső volt. Bensőleg ő volt a κύριος, a hatalmas, 
éltető szellem, (πνεύμα ξωοποιονν). Az az igazi gazdag, ki másokat, 
az egész világot meggazdagitá (II. C. 8, 9). S váljon mi mozgatta 
ezt az éltető, másokat gazdagitó πνεύμα-1 ? mi ennek lelke, ereje 
s igy lényege?! . . . . a szeretet! A χάρις nyilvánult meg Krisztus 
e tényében. Χάρις hozta le a földre, χάρις gazdagitá a föld sze-
gényeit és pedig azzal a gazdagsággal,^ a melyet Krisztus birt 
mielőtt a földre jött. Az emberben is Úr legyen a πνεύμα, moz-
gassa őt a χάρις, hogy végre ő is részt vegyen a πνεύμα alakjában, 
a <W£«-ban. 

Ez alapról értjük meg Pál apostol soteriologiáját és abban 
a szellemnek jelentőségét. Isten szelleme, Krisztus, a szent szellem, 
valamint Istennek szeretete anthropologiai szempontból magával 
a szellemmel egybeesnek, mind csakis synonimák, a melyek 
külömböző szempontból egyet jeleznek. A kit Isten szelleme 
mozgat — Istennek gyermeke R. 8, , 4 vagyis abban honol a 
fiúságnak a szelleme; a kiben pedig e szellem honol: az nem 
ismeri a félelmet, hanem ellenkezőleg a fiúi vonzalom, a szeretet 
által meghatva Istent atyjának vallja R. 8, ,4.15. Ugyancsak Άββα 
ό πατήρ kiált fel a szeretet erejében az, kinek szivébe Isten az ő 
fiának szellemét küldte Gal. 4, β. A kik a πνεύμα άπαρχη-]Άί 
vették, azok a νιοθ-έσια, a szeretetnek állapotába jutottak R. 8,23. 
A πνευματικός a πραντης szellemében működik Gal. 6, t . Isten az 
ő szent szelleme által a szeretetet önti sziveinkbe R. 5lf>. A szent 
szellem egyrészt, másrészt a türelem és a szeretet: e kettő Krisz-
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tus követőjének igazi egy kincse. II. C 6, Ezért is a szent 
szellem az, ki igazán segít a szeretettel közbenjáró φρόνημα-jávai 
és kimondhatlan sóhajaival. R. 8,2fi.27. Ezért kívánja Pál a 
Romaiaknak, hogy küzdő imájuk ereje Krisztus Urunknak és a 
szellemnek szeretete legyen. R. 15,30; s viszont ezért veszi 
örömmel Epaphras hirét, hogy a Coíossabeli híveknél meg van 
az αγάπη εν πνεύματι Col. 1,8. Ez a szellem azonos Krisztussal. 
6 δε κύριος τό πνενμά ίστι. II. C. 3,17 . Α ki Krisztusé, az birja 
szellemét. R. 8,y; a ki ő hozzá tartozik: vele egy szellemben van. 
I. C. 6, ,7. — Krisztus, szellem, Isten szeretete egy és ugyanazt 
csaki-s külömböző vonatkozásaiban tünteti fel. — Ε kifejezések 
synonim voltát különösen az I. C. levél 12. és 13. fejezete meg-
hatóan magyarázza; — midőn a keresztyén életet charismái, 
ezeken alapuló külömböző hivatásai s mind ebben érvényesülő erői 
szerint mutatja be. — Külömbözők a charismák: egyik a böl-
csesség, másik a gazdag ismeret igéit hirdeti; egyik a hit vallá-
sában erős, másik mások gyógyításában; egyik hatalmasan alkot 
a jelenben, másik a jövőbe tekint s e magaslatról felismeri az 
egymással küzdő szellemi hatalmakat; egyik megelégszik azzal, 
hogy szive teljességét kimondhatlan sóhajokban Isten előtt fel-
tárja, a másik az emberi sziv e teljességét, az isteni kegyelemnek 
az emberi szivben való érvényesülését embertársai előtt is magya-
rázva feltárja. Ε külömböző charismak forrása azonban egy: 
το αντη πνεύμα I. C. 1 2 , 4 . , , . 8 _ 1 1 . — Külömbözők a charismáknak 
külömbözőségén alapuló hivatások is, úgy mint külömbözők a 
testnek tagjai. Vannak a közösségben apostolok, propheták, taní-
tók, suggeralók, gyógyítók, segédek, igazgatók, elragadtatásban 
imádkozók: mind azonban egy testnek, Krisztus testének tagja, 
δ αυτός κι'ριος-ηak szolgája. I. C. 12,5. és 12-3o· Külömböző erők 
érvényesülnek épp úgy a charismákban, mint a hivatásokban: 
de mind ezekben az erőkben a mozgató csak egy: δ αυτός ΰεός, 
ö ενεργών τα πάντα εν näaiv. I. C. 12,6 . Megnyilatkozik pedig épp 
úgy a charismákban, mint a hivatásokban, valamint végre az 
erőkben is a πνεύμα, mely mindegyiknek javát épiti, tehát a 
szeretetnek szelleme I. C. 12,7; ama szereteté, a melynek elragadó 
hymnusát zengi Pál apostol a szorosan ide tartozó 13. fejezetben. 
— Ebben a szeretetben van a charismák charismája, a melyre 
kell, hogy mindenki törekedjék (I. C. 12,30). Még csak is e 
charisma birtokának alapján nyernek a többi charismák értéket 
(I. C. 13,,_3); s akkor, midőn a végességgel adott, csak a rész 
szerintieken nyugvó hivatások mind megszűnnek, s midőn beáll 
a teljesség ideje, midőn nem mások által közvetítve, hanem köz-
vetlenül kiki maga áll szemben hite, reménye, törekvése tárgyá-
val: akkor is ott van a szeretet. I. C. 13, 8_ l 2 ; s végre akkor, 
midőn a mindeneket mindenekben a középülésre működő isteni 
szellem ereje nyilvánvalóvá válik (12, G.7.) s a teljesség idejében 
az erők mind összpontosulnak a hitnek, a reménynek és a szere-



124 Schne l le r István d r . 

tetnek erejében: akkor is a szeretet ereje nagyobb a hit és 
remény erejénél 13 , l 3 ; mivel a szeretetben benne van a hit és 
a remény is (ή αγάπη . . . .πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει 13, 6) S 
Isten is a mindenekben mindent művelő erő, illetőleg szellem, a 
szeretetnek szelleme, mely mindeneket προς το συμφέρον (12, G.7) 
művel. — Pál apostol, midőn a keresztyén szellem összes ható 
és áldó erejét a korinthusi híveknek kívánja, egészen a mondot-
taknak megfelelően mindnyájuknak kívánja την χάριν τον κυρίου 
Ιησον Χρίστου και την άγάπην τον 'jeov και την κοινονίαν τον άγιου 
πνεύματος. II. C. 13,13. — S az Ephesusbeli híveket, midőn a 
békesség kötelékében a szellem egysége utáni törekvésre inti: — 
ennek alapját az egy testben, egy szellemben, az egy Úrban, az 
egy hitben, az egy keresztelésben, az egy Istenben keresi, ki 
mindnyájunk atyja, ki mindenki fölött, mindenkin át és minden-
kiben működik Eph. 4,3.4. S midőn végre Pál apostol azt akarja 
kiemelni, hogy az álapostolok tőle, az ő hirdetésétől lényegileg 
külömböznek: a kritériumot abban látja, hogy más az ő Krisztu-
sok, más az ő szellemük, más náluk az Istennek örömhíre, mely 
az evangeliomban nyert testet II. G. 11,4. 

A Pál apostoli πνενμα ezek szerint Krisztusnak, Istennek a 
πνεύμα-ja illetőleg e szent szellemben ténykedő szeretetnek 
szelleme. — 

S, hogy tényleg ez: bizonyítja azt a Pál apostoli hívőnek 
lelke, Énje is. — A kiben Istennek szelleme van, az nem átkoz-
hatja Jézust; s csak is az, a kiben a szent szellem van, az mond-
hatja Jézust Urának I. C. 12,3. Járjanak a hivők ne κατά σάρκα, 
hanem κατά πνεύμα. R. 8 , 4 ; hisz ők nem is lehetnek εν σάρκι, 
hanem csak is a szellemben, ha bennük ugyancsak Isten szelleme 
lakozik R. 8,9 . Ε szellemben buzogjanak R. 1 2 , n . e szellem 
erejében bővelkedjenek R. 15, ) 3 . A hivő ezért is a szellem ere-
jében küzd a σάρξ ellen s viszont a σάρξ a szellem ellen. Gal. 
5, ] 7 . , a mint üldözte volt ο κατά σάρκα γεννήσεις τον κατά πνεύμα 
Gal. 4,29 . S ez természetes is, mivel a σα'ρ^-nak és πνενμα-ΏΆ^ 
természete, eredete, életműködésének a törvénye, valamint végre 
célja is egymással egészen ellenkezik. A σάρξ földi, míg a széllem 
mennyei eredetű. Nem a világ, hanem az Isten a hivők szelle-
mének adója I. C. 2,1 2 . 1. Thess. 4,8. Ő adja lelkünkbe a szellem-
nek zsengéjét, R. 8,18 a szellemnek άρραβώj—ját II. C. 1,22 . 5,5. 
Más a ff«pf-nak életnyilvánulata, más a szellemé. Mig amaz szük-
ségszerűleg létesíti az objectiv bűnt és a νόμος közbejöttével fel-
keltett επιθυμία utján tudatossá teszi azt, úgy hogy az ember 
subjective is bűnössé válik: addig a szellem, mivel a szellemmel 
Krisztus él mi bennünk — mi is a σάρ^-ot s igy fokozatosan a 
bűnt is megsemmisítjük s ezzel szemben megteremjük a szellem-
nek gyümölcseit. A kik Krisztuséi, felfeszítik a <τ«ρ£-οί επι&νμία-
ival együtt, Gal. 5,2 4 . felszabadulnak a νόμος hatalma alól. Gal. 
5,18 . bejutnak a kegyelmen alapuló fiúságnak (αοΰεσία) állapo-
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tába. R. 6,3 stb. 8 , , , stb. Gal. 4,5 stb. II. C. 3,G.J7. — Azért is 
ellentétesek a ηάρξ és a πνεύμα életnyilvánulatai, művei, gyümöl-
csei. A οάρξ álláspontján álló mindenben csak az érzéki rugókat, 
a kellemesnek és a hasznosnak rugóit követi s igy mindenben, 
még önmaga testében is csak eszközt lát. Az élvezet szempontja 
alá helyezi saját testét, eszét is. Önfertőzésével szennyezi be 
amazt (άκα&αρσία) s tivornyázásával, részegeskedésével alázza le 
emezt (uf&at, κώμοι). Embertársában is csak eszközt lát, a sze-
mélyiség önértékének és a személyi viszonyok szentségének tudata 
nincs meg nála. Mind ezen túlteszi magát a paráznaság és buja-
ság élvezetében (πορνεία, ασέλγεια). Sőt még az ember előtt leg-
szentebbet is, még az Istenséget is lerántja magasságából, ember 
alattivá teszi (έιδωλολατρεία) s az ember önző céljainak szol-
gálatába bűvölő eszközként (φαρμακεία) helyezi. — Igen termé-
szetes, hogy a σάρξ hatalma alatt álló ember önzésében minden-
kiben, a ki eszköznek nem használtatja fel magát, ellenséget lát 
(ι'χ&ραι) s ezért is általában az indulat (ΰνμοΐ) hangulata jellemzi 
őt önálló, vagyonos, avagy sajátos véleménnyel biró embertársá-
val szemben. — Ha látja azt, hogy van vagyona, birtoka, az 
irigység és a »stréberség« (φϋονας, έριΰεία) indulatai bántják; ha 
pedig látja azt, hogy van önálló véleménye, civakodik vele (ί'ρις), 
tőle elkülömbözik (διχοστασία) elszakad tőle (όιρέσις)·, sőt önző, 
kapzsi és önfejű indulata által ez önállónak meggyilkolására is 
ragadtatja el magát (φόνος). L. Gal. 5 , 1 9 - 2 1 · 1 ) -

Ezzel egészen ellentétesek a πνενμα-nak gyümölcsei. Nem 
cselekedeteinek, hanem gyümölcseinek mondja a ιινενμα érvénye-
sülését Pál apostol; és pedig azért, mivel κατά τών τοιούτων ουκ 
έστι νόμος Gal. 5,23· Nem külső indításra, parancsolatra állanak 
elő ez úgynevezett erények, hanem tényleg kinőnek magából a 
πνεϋμα-bó 1, a πνενμα-\Άΐ megtelt Énnek talajából. Az ily egyén 
mindent sajátossága szerint értékel. A testnek is van értéke. Az 
élet és a nem fenntartására irányló ösztönök kielégítendők: de 
természetes módon és pedig úgy, hogy azok el nem hatalmas-
kodnak, az emberi méltóságot nem érintik, az embernek uralko-
dása alá kerülnek (εγκράτεια). Minden más emberben az ily egyén 
öncélt lát, mely sajátosságában jogosult s melyet nem ellenség-
ként gyűlölni, hanem barátként szeretni kell (άγάηη)'1·). Istenben 

' ) A αάηξ cselekedeteit a Gal. 5, alapján csoportosítottam, nem-
csak mivel e cselekedetek a szövegnek stb.-je dacára is a ηάηξ cselekede-
teinek typusait magában foglalják, hanem azért is, mivel a második classicus 
hely R. l ) U - t t inkább a σάρΐ-nek perverzitásaival, azok részletezéseivel fog-
lalkozik, a melyeket a πύρξ szolgálatába álló vovs Isten haragjából elkövet. 
Az itt felsorolt bűnök külömben a Galatiai levélben felsoroltak alá könnyen 
helyezhetők. 

') Ezzel az alapviszonyt embertársainkhoz a σάρξ és a ηνινμα állás-
pontján Jézussal is teljesen egyezően jeleztük. Jézus szerint is az ő szellemét 
megelőző korban ellenségről és az ellenség gyülöléséről beszéltek: a« 6 szelle-
mében ellenben nem lehet erről szó. A szeretet érvényesül még azokkal 
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pedig, mint a mindenhatóban és a jóságosban feltétlenül meg-
bízik (πίστις). Az ily ember lelkülete ezért is nem izgatott (&νμος), 
hanem derült (χαρά) s embertársával szemben Isten erejében az 
άγαΰιóavvrj, a jóságosság önzetlen érzelmével telik meg1). Ezért is 
szívesen hallgatja meg a mást, hozzá alkalmazkodik (.τραντης), 
türelmét nem veszti el (μαχροΰνμία), és mindenképpen hasznára, 
épülésére kiván lenni (χρηστότης). — Csend áll be ekkor is; de 
nem a halál (φόνος) csendje, hanem a békességnek nyugodtsága 
(εΐζψη)*). 

A szellem gyümölcseinek ez általános keretébe beleillik 
mind az, a mit a külömböző charismákról, hivatásokról és isteni 
erőkről mondottunk. Ama természeti arravalóságok, a melyek a 
charismák és hivatások lényegét képezik, a szellem e gyümölcsei 
által válnak még csak keresztyéniekké s amaz isteni erők is, még 
csak a szeretet szolgálatában érvényesülnek igazán keresztyéni 
voltukban, a mint azt Pál apostol is — szólva a szellem erőiről — 
kiemeli (εχάστιυ όίόοται η φανέρωσις τον πνεύματος προς τό συμφέρον 
I. C. 12,7). 

Α mily ellentétes a σάρξ és a πνεύμα cselekedete, illetőleg 
gyümölcse: épp oly ellentétes ez életműködés végső célja is. A 
σάρξ a bűnök utján végre elvezet Isten haragja kíséretében a 
halálra, mint a végességnek és bűnnek zsoldjára; mig ellenben a 
ηνεΰμα a vallás erkölcsi élet természetének megfelelően meg-
nyugszik Istenben, a szeretetben (είρψη) s veszi ezzel az életet, 
a mely a ηνεΰμα érvényesülésével, külsőitésével, alakulásával 
megteremti, megtermi a &>£a-nak testét, a ηνενμάτικον σώμα-1. 

A σοίρξ-nak végső gondolatja (φρόνημα) halál: mig a szellemé 
élet és békesség R. 8,e. Legyünk óvatosak ezért is életünk mun-
kájában, mely a magvetésnek a munkája. A ki mint vet: úgy 
arat. A ki a saját σαρξ-jába hullatja magvető munkáját e σάρξ-
ból enyészetet arat; ki ellenben szellemébe vet, e szellemből 
ara t ja az örök életet Gal. 6,7.8. A szellem birtokosának az élete 
ezért is már itt e földön is folytonos átalakulás. Ha a külső 
ember felemésztődik is, a belső napról napra megujul II. C. 4,1 6 . 

szemben, kik minket gyűlölnek és üldöznek. — Ez az igaz isteni szellem, ki 
a napsugár és eső áldásaiban a jóka t és gonoszokat, az igazságtalanokat és 
igazakat egyformán részesíti. Mt. 6, 4 3 -« 8 . 

') Az άγα&ωσννη érzelme mélyebb értelmet nyer, ha az evangeliomnak 
ΰγαϋός jelentését állítjuk szemünk elé. Jézus az ιίγαϋός megszólítását (L. 
Mc. 10, j, és Lc. 18,1β) nem fogadja el; egyedül Isten uyaöós (Mt. 19, t í 
Mc. 10,18. Lc, 18,1β). Ε kijelentést követő történet adja meg a feleletet a m a 
kérdésre, hogy mi jót (il άχα&ύν Mt. 19, f í ) tegyen az ember üdvössége érde-
kében. Ne csak a törvényt teljesítse betűje szerint, hanem tisztuljon meg tel-
jesen minden kapzsi, önző gondolattól, ne magát és a magáét nézze, hanem 
embertársát és a másét. Még az a jó i f jú , kit Jézus megszeretett (Mc. 10, a i ) 
sem volt képes a jóságosság érzelmének e magaslatára félemelke dni. 

*) L. ez erény csoportosítására — a bűnöknek megfelelő csoportosítását 
ugyancsak Gal. 5, „ . „ , 
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Eph. 4,22· -Az a lepel, a mely még Mózes arcát elfödte a szellem 
birtokával lehull; s most szemtől szembe látva Krisztus Urunknak 
szellem alakját, t)o'£ci-ját mi is átalakulunk Krisztusnak, mint a 
szellemnek erejében do^a-ról όόξα-τα II. C. 3, J 0_1 8 . Ez az álla-
pot lesz még csak az igaz szabadságnak állapotja. A test nem 
lesz ekkor akadály, hanem kész organuma a most már szabadon 
ténykedő szellemnek (a κύριος τό πνεύμα εστίν ου όε το πνεύμα 
κιρίον, ελευθερία. II. C. 3 , π ) . — Közelben várja Pál apostol ez 
időt. A πνεύμα birtokosai, ha elhaltak, πνευματικόν σώμα-ban fel-
fognak támadni; az élők ellenben átalakulni. Nem más teste, 
hanem kinek kinek wít-jtia-ján alapuló sajátos teste lesz e όόξα 
teste; mely épp úgy, mint a πνεύμα el nem múl, soha el nem 
enyészik (I. C. 15. fejezet). 

Teljesen más törvény alatt áll a σαρί-nak, mint a πνεϋμα-
nak az élete. Az elsőnek t. i. a bűnnek és a halálnak törvényé-
től megváltott minket a νόμος πνεύματος της ζοή,ς εν Ιηαον R. 8, •.>.. 
Α ζ eddigi materialismusnak már most nincs értelme. Nincs ér-
telme még a törvényeknek sem. A kit a szellem vezet — nincs 
az a törvény alatt Gal. 5,18. Elavult a γράμμα, a szellem élete 
az u j élet R. 7,6. Nem az evés és az ivás rendeletei, hanem a 
szent szellemben birt όικαιοσίνη, ειρήνη és χάρα érzelmei biztosít-
ják Isten országát R. 14,17. S nem külső jel, nem a külső körül-
metélkedés jele biztosítják ez országhoz való tartozást. Nem az a 
zsidó, ki külsőleg az; nem az a körülmetélkedés, mely a testen 
nyilvánvaló; hanem az az igaz zsidó, ki bensőieg az, s az az 
igaz körülmetélkedés, mely a személyi élet központjában, az igaz 
Énben, a szívben megy véghez és pedig nem a betű, hanem a 
szellem erejében, s melyet nem ember, hanem Isten dicsér 
R· 2,28.29. — Mi vagyunk a körülmetéltek, kiket Isten szelleme 
vezet a szolgálatban, kik mitsem adnak a σάρ^-ra, a világ-
nak szavára, de igenis mindent a Krisztus Jézusnak dicséretére 
Phil. 3,3. 

Ha szivünk e szellemmel telik meg: úgy mi Isten épületévé 
épülünk fel a szellemben azon alapon, a melyet az apostolok és 
a próféták vetettek meg, s melynek szögletköve Krisztus Eph. 
2,20-22· Istennek vagyunk temploma, a melyben Istennek szelleme 
lakozik I. C. 3 , ] 6 ; testünk (σώμα) a mi bennünk létező szent 
szellemnek temploma, azon szellemé, a mely nem tőlünk, hanem 
Istentől származik I. G. 6,19. s a mely szellemmel eltelve 
szivünk érzelme megnyilatkozik zsoltárokban, hymnusokban, 
szellemi énekekben és dicsőítő zsolozsmákban, hálát mondva 
Jézus Krisztus nevében Istennek, a mi atyánknak Eph. 5,18_2o· 
Col. 3,16. — Ε szellem szolgálata igy válik (fóía-nkká II. C. 
3,8, mi pedig megszentelve a szent szellemben leszünk Istennek 
kedves áldozatai R. 15, , 6 . 

A mi bennünk megnyilatkozó szellem ugyanaz, a mely 
Jézus Krisztus Énjét képezte: ugyanaz az eredete, ugyanaz lénye-
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gileg a megnyilatkozási formája, ugyanez a végső célja. — Isten-
ben van e szellem eredete. Célja a όόξα. — Csak is működési 
formájára kell még néhány szóval vissza térni. Krisztusnál az ő 
Énjét alkotó szellem a Római levél szerint a ηνενμα αγιωσννης 
R. 1 , I g e n fontosnak és jelentősnek tartom ezt. — Krisztus 
midőn a földre jő már nem és még nem a Ίτνεϋμα absolute. Az 
ő ηνεϋμα-ja, az δ Énje nem tisztán jelent meg, hanem a σάρξ-ban, 
de ebben sem tisztán, hanem csak έν ύμοιώματι της σαρκός 
αμαρτίας R. 8,3 . Ha ugyanis Krisztus tényleg a teljes emberi 
fftt'el-ban jelent volna meg: úgy kikérülhetlen lett volna reá 
nézve is a bűn s e szerint a bűnsúly, a mely καιάκριμα-t, 
δικαίωμα-1 kivánt; kivánta volna azt, hogy ez alapon ő maga is 
e bűnéért meghalljon, πνεΐμα-ja ez esetben első sorban πνείμα 
δικαιοσύνης és még csak azután lett volna ηνενμα άγιωσννης. — 
Krisztus halála ez esetben csak is subjectiv jelentőséggel birna 
— nélkülözve üdvtörténeti jelentőségét. Igy azonban, — mint 
hogy az a σάρξ nem az a teljes emberi, a mellyel feltétlenül jár 
a bűn elkövetése, hanem olyan, a mely fölött kezdettől fogva 
uralkodik a ηνενμα, s mely mint ilyen, kezdettől fogva a άγιωσννη, 
a megszentesülés hatása alatt áll. — Krisztus nem követett el 
bűnt s néki mint ilyennek nem is kellett volna meghalnia. Mégis 
meghalt. Halálának — a mint azt a feltámadás mutatja, nincs 
subjectiv jelentősége. Isten tett Krisztusnak dicsőségben való fel-
támasztásában bizonyságot (I. C. 15.) mellette. Így tehát Krisztus 
halálának nem Isten és Jézus, hanem kizárólag az ember és Isten 
közti viszonyára nézve van jelentősége. Az embernek σαρκικός 
természete, mely a bűn utján kiérdemli a halálitéletet (κατάκριμα), 
most Krisztus σαρί-jában elvette méltó büntetését R. 8,3 . II. C. 
5 , 2 1 ; a bűn miatt haragos Isten pedig (όργή R. 4,5) miután a 
törvénynek elég van téve, a σάρξ halálában kiengesztelődött a 
világgal (καταλλαγή του κόσμον R. 11,15. II. C. 5,18.19) s lé t rejöt t 
az Isten és ember közti normális viszony, a δικαίωμα-n R. 1,32 . 
és kül. R. 5, , e . l 8 . 8 , n y u g v ó δικαιοσύνη állandó, elvi jelentőségű 
viszonyban, illetőleg állapotában (II. C. 5, 2i · τον μή γνόντα αμαρτία ν 
νηερ ημών άμαρτίαν έηοίηοεν, ϊνα ν,μείς γενώμεΰα δικαιοσύνη $εον 
Ιν αντιΤ). — stb. helyek). Ezért Krisztusnak πνενμα-ja, mely 
személyére tartozik — nem a δικαιοσύνη, hanem a αγιωσννη 
szelleme. 

Egészen másképpen áll ez az embernél. Az ember az δ ter-
mészete szerint nem birja a άγιον ηνενμα-1, de igenis meg van 
benne a σάρξ a maga teljes valóságában és végzetes hatásában. 
Az ember ezért is igen természetesen, ha magában áll Istennel 
szemben — δίκαιος nem lehet — mind addig mig él; mivel a 
bűnnek zsoldja, δικαιωμα-jd a halál R. 6,23, Az embert magában 
— csak a halálnak kétségbe ejtő gondolata foghatja el, mint 
végső gondolat. — ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος τις Uc ρνσεται ε Λ 
τοϋ σώματος τον θανάτου τούτον; R. 7,24· 
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Ezen bénító, megsemmisítő dissonantiának Krisztus vetett 
véget. Az, ki Krisztusával igazán egyesült: az σάρξ-ja szerint már 
meghalt Krisztus halálában s πνεύμα-ja szerint feltámadt Krisz-
tusnak dicsőséges feltámadásában. A bűn-test halálában kiengesz-
telt Isten most χάρις-a alapján belehelyezi a bűn rabszolgaságában 
volt s most már dt'/.atoc-szk vált egyént az Istenfiuságnak (νω&εσία) 
kegyelmi állapotába. R. 6,3 stb. II. C. 3,16.17. Gal. 4 , 5 stb. — 
Most kezdi még csak meg a Krisztussal egyesült egyén azt az 
életet, a melyet Krisztus a földre jőve élt, t. i. a πνεΐμα αγιωσννης 
szerinti életet. De van még ez életre tekintve is egy lényeges 
külömbség. Krisztusnál a földi élet csak is εν όμοιώματι της σαρκός 
αμαρτίας. R. 8, η. folyt le, holott a mi σαρξ-unk valóságos σ«ρ| 
s még akkor is, midőn Pál apostollal azt mondhatjuk, hogy 
Krisztussal felfeszíttettem s immár élek, de nem én, hanem 
Krisztus él bennem: még akkor is kénytelenek vagyunk ugyan-
csak Pál apostollal azt mondani: ο δε νυν ζω εν σαρν.ί, εν πίστα 
ζώ. Gal. 2,20.2ΐ. Elvileges az a győzelem, a melyet a σάρξ fölött 
Krisztusban vívtunk, de még nem teljes. Minden nap, mindég 
egészen életünk végéig kell σάρ^-unk ellen küzdeni, annak elha-
lását művelni. R. 6,12 stb. és kül. R. 8, ] 3 . et δέ πνέυματι τάς 
πράξεις τον σώματος άανατοντε, ζησεο&ε. Α πνενμα nem a maga 
teljességében működik mi bennünk. Uralkodása is csak elvi. 
Birjuk a szellemet, de még csak mint άπαρχη-t, mint άψραβών τον 
πνενματος-Ι. R. 8, ϊ 3 . II. C. 1,2 2 · 5 ,5 . — Azért is a δικαιοσύνη is 
csak elvileg van meg; ezt az elvet, a πνενμα erejében érvényesí-
teni is kell erkölcsi életünkben a άγιωαννη életében, a πνενμα-nak 
föntebb ismertetett gyümölcseiben és a do^a-ban való végső 
győzelmében. 

A szellemnek a mi életünkben való megnyilatkozása lényegi-
leg egyezik tehát a Krisztusi πνεΐμα-nak megnyilatkozásával: 
csak hogy a σάρξ kitevője itt is, ott is más. Míg a Krisztusban 
nem elv, hanem substratum; addig az emberben elvi jelentő-
ségű hatalom a σάρξ. Azért is Krisztus πνενμα-jéX az a σάρξ nem 
folyásolja be s igy a πνεϋμα uralkodására nézve közönyös, hogy 
mikor hal el benne a σαρξ. Ő Istennek mindég — halála előtt, 
valamint halála után is egyformán kedves fia volt. — Mi ellenben 
úgy vagyunk, hogy mi magunkban még elvileg sem szabadulhat-
nánk fel a σάρξ hatalma alól, soha sem menekülhetnénk meg ez 
életben Isten haragjától, sohasem juthatnánk a csak Isten kegyelmé-
ből elnyerhető πνενμα birtokába. De még a Krisztusban megiga-
zultnak s az Isten kegyelme alapján a Krisztusi szellem birtoko-
sának élete is külömbözik a σαρξ kitevője miatt Krisztusnak 
szellem életétől. Mig Jézusnál a földi élet az ő szellemének az ő 
Énjének mindent szentesítő explicatiója: addig az embernél a 
szellem e természetes érvényesülése mellett ott van még a σάρξ, 
a mely ellen folytonosan kell küzdenie s a csak elvileg elholtat, 
tényleg is megbénítani, hatástalanná tenni hatásában. 

Theol. Szaklap. V. ért ' g 
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A πνεύμα által szivében, Énjében meghatározott ember mint 
a ki az emberi eszmény által van meghatározva — ugy azonban, 
hogy az ember sajátos charismái, sajátos hivatásköre is el van 
ismerve, s kit ez önkifejtésében elvileg misem zavar meg — : 
ez az elvileg szabad ember II. G. 3, Gal. 4, g,. 5, x—13· a ki 
midőn a történeti hatalom állal meghatározott Énjét a közérde-
kében («'s συμφέρον) érvényesíti, igazán ethikus egyéniség, avagy 
személyiség. 

A kérdés csakis az, hogy mi vezet át ama régi embertől — 
ez u j emberhez; miképen lehetséges, hogy az ember ezt a Krisz-
tusi ható elvet, πνεύμα άγων magába fogadja s igy személyiségét 
megalakítsa?! 

Az exegeták az ember részéről egyedüli feltételként a h i t e t 
á l l í t j á k oda. A hitből származó szellem utján nyerjük a δικαιοσύνη 
reményét Gal. 5 , 3 ; a hit által vesszünk a szellemnek igéretét Gal. 
3, j 4. Még közelebb — a hitnek hallásából vesszük a szellemet 
Gal. 3, 25· Ε hallást pedig megmagyarázza az Ephezusi levél, mi-
dőn a hallás tárgyául az igazságnak igéjét, az ember üdvére vo-
natkozó evangéliumot jelöli meg. Ebbe hisz az ember s midőn 
hisz az igazság igéjében, akkor veszi az evangéliom szent szellemé-
nek pecsétjét vagyis veszi igazán és biztosan a szent szellemet 
Eph. 1, l 3 . Ily értelemben Istennek igéje a szellemnek kardja, a 
mely megnyitja a hit számára a sziveket Eph. 6, , 7 . 

Mind ez szép: csak hogy a hallottat nemcsak hallani, hanem 
érteni is kell! Már pedig az emberben nincs, a mi e hallottnak 
megértését közvetítené. Az ember a σάρξ elve alatt a teremtéskor 
vett isteni lehelet következtében élő lélekké vált (ψυχή ζώσα). Ez 
a ψυχικόν az első, még csak azután következik a πνευματικόν. I. 
C. 15, 45 stb. S az első a másodikkal épp oly ellentétben van, 
mint az első és a második Ádám. Az ψυχή csak az érzékiség élete, 
melynek másra nézve éltető hatása nincs: míg a πνεΰμα nem-
csak élet, hanem éltet is (πνεΰμα ζωοποιοΰν I. C. 15, 4 5 ) A ψυχικός 
ανδρωπος ezért is ου δέχεται τά του πνεύματος τοΰ 3εοΰ I. C, 2, ί 4 . 
Hallja tehát az érzéki ember az isteni igét, de nem fogadhatja 
be, meg nem érti azt (ού δύναται γνώναι u. ο.) és éppen azért addig 
is, míg a σάρξ hatalma alatt áll az ember, hit sem keletkezhetik 
benne, a szent szellemet nem fogadhatja magába. Még egy más 
nehézség is áll előttünk. Vannak helyek Pál apostolnál, a melyek 
a πνεΰμα birtokának nem subjectiv feltételét, tehát a priusát látják 
a hitben, hanem a hitet mint a szellem gyümölcsét, következ-
ményét, tehát posteriusát tüntetik fel. — A hitet szembesíti Pál 
a látással II. C. 5, 7. I. C. 13, l 2 . A hit azon forma, a melyben 
mi a tökélyt, az ígéretet reményképpen anticipáljuk (L. R. 4 feje-
zetet) s hitünk tárgyát a Krisztus személyében és művében üd-
vözítő örök értékű folyamatot mi is átéljük. A hit ily értelemben 
nem előzi meg a πνεΰμα-t, hanem ellenkezőleg a πνεύμα ténykedé-
sének a formája. Nem lehet más formája, mivel még a σάρξ 
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testében vagyunk, mivel fejlődünk, benne vagyunk a άγιωσννη 
folyamatában; mivel azért hitszerüen halunk meg, hitszerüen tá-
madunk fel, hitszerüen vagyunk Istennek fiai, hitszerüen uj teremt-
mények II. C. 5,1 7 . Gal. 6, l 5 . hitszerüen az έ:ιαγγελία-ί örökösei (R. 
4). és a feltámadás dicsőségének részesei (I. G. l 5). Ily értelemben a 
hit magának a nvííua-nak érvényesülése, avagy gyümölcse Gal. 
5, 22· és az egész keresztyén élet erkölcsi erejében és hatásában 
nem egyéb, min t πίατις ői αγάπης ενεργούμενη Gal. 5, 6. 

Hitből származik a πνενμα és viszont a /«'sJ/ía-nak gyü-
mölcse a hit. Circulusban mozgunk, mely annál is végzetesebb, 
mivel a hitet keletkezésében nem köthetjük össze az érzéki em-
berrel, a ki a hit tárgyának a hirdetését, Isten igéjét nem érti meg. 

De nem köthetjük össze a voCtj-szal sem. A νοϊς ugyanis 
mind addig, mig a σάρξ elvének hatása alatt áll — a mint azt 
láttuk — theoretikai irányában éppen a keresztyén üdvtényekben 
bolondságot lát; gyakorlati irányában pedig egészen pervers alak-
ban szolgálja az érzéki indulatokat. Csak is a πνενμα hatása és 
befolyása alatt válik a νους a szellemi emelkedés és a szellemi 
életnek, nevezetesen theoretikai irányban, fontos eszközévé. — Az 
ily irányú működés tehát nemcsak, hogy nem közvetíti a πνεϋμα-1, 
hanem ellenkezőleg feltételezi a nm^or-nak ható lételét a mi 
Énünkben. 

S tényleg ez Pál apostolnak nézete. Az emberben tényleg 
létezik a πνενμα és pedig mint emberi πνενμα az istenivel, a 
szent szellemmel szemben; — sőt Pál apostolnál még^ettől is 
eltekintve van a πνενμα-nak még más értelme is. — Érdekes, 
hogy e nagy apostolnál e legfontosabb fogalom az ő etymologiá-
jában rejlő legelemibb fokozatától áthaladja a gondolható külöm-
böző fokozatokat, mig végre elérkezik Istennek szentek szentjébe. 
— A πνενμα-t legelemibb értelmében használja, midőn a Krisztus 
szájából jövő lehelettel (πνέω — fújni, lélekzeni) semmisítteti meg 
az istentelent II. Thess. 2,8. Elvontan, tisztán formai szempontból, 
mint mozgatót s igy az istenivel szemben, mint az Isten elleneset 
mozgató hatalmat használja, midőn a Rómaiakat arra figyelmez-
teti, hogy nem a szolgaságnak πνεΐμα-ydt, hanem a fiúságnak 
szellemét vettek R. 8 n 5 ugyanígy a Timotheushoz irt levélben 
II. Tim. 1,7; hogy a zsidóság isteni végzés következtében esett ki 
egyelőre az üdvből, mivel Isten őket bűneik miatt az elkábulás 
szellemével (πνειμα -/.αταννξεως) sújtotta R. 11,8; midőn hang-
súlyozva kiemeli a külsőségekre hajló Korinthusiakkal szemben, 
hogy ő nem a világnak a szellemét, hanem Istenét vette I. C. 2,12. 
Ez elvont szellemek — Pál apostol korának megfelelően con-
cretizalódnak, határozott személyi jelleget is nyernek és pedig 
Isten ellenes iránnyal. A hitetlenekben működő szellem a levegő 
hatalmának uralkodója Eph. 2,2 ; e szellemek járnak-kelnek a 
hivők közt azzal, igazgatva őket Pál apostoli megbízást hazud-
tolva, hogy az Úrnak a napja megérkezett II. Thess. 2,2 . Maga 

9 * 
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az isteni szellem jelenti ki Pál apostolnak, hogy e végső napok-
ban tényleg tévesztő szellemek közelednek majd a hívekhez, 
azokat hitüktől eltántorítják. I. Tim. 4, , ; ezek ellen, a levegőben 
tartózkodó gonosz szellemek ellen küzd már most is az apostol. 
Eph. 6,12; — hatalmat képviselnek ezek, szervezve vannak, 
élükön fejedelmük »e világ Istene* áll, ki a hitetlenek elméjét 
elvakítja, úgy hogy Krisztus evangeliomából kisugárzó fényt nem 
látják Π. C. 4,4 . — Cf. I. C. 2, ß.8. Nem is könnyű eme szelle-
meket kiismerni. Isten egyeseket e szellemek megkülömböz-
tetésének (δια/.ρίσις πνενμάτων) kegyadományával látta el. I. 
C. 12, l 0 . 

Ez Isten ellenes szellemen kivül ismer azonban Pál apostol 
szellemet az emberben és pedig még akkor, mielőtt az ember 
Krisztus halála és feltámadása alapján vette volna a megigazulás 
és szentesülésnek szellemét. 

Az ember eredeti természetéhez tartozik a πνενμα is, a 
melynek alapján képes az Istenre vonatkozókat (r« του πνεύματος 
τοΰ ΰεον) felismerni, képes Istenbe is elmélyedni, szellemiekkel a 
szellemieket megítélni [πνευματιγ,οίς πνενματιν.ά συν/.ρινείν). I. C. 
2J10-151)· Ábrahámot e szellem vitte hitre. A hit alapján vette 

') A jövő kornak nagy theologusa Müller Miksa kiilömböző alakban 
ád ugyanezen meggyőződésének kifejezést. — Természetes vallásnak, arra 
valóságnak, isteni ösztönnek, eredeti kijelentésnek nevezi az emberrel adott 
e nrtvua-t, mint a mely a későbbi kijelentések befogadhatóságának feltétele. 
De hadd világosítsák meg az ő szavai az őskeresztyénség nagy theologusának 
gondolatát. 

L. Essay: Beiträge zur vergleichenden Religionswissenschaft. 
I. 17: „Er ist es der uns geschaffen hat" . . . dies der „Grundton 

aller Religion, sei sie nun Religion des Alterthums oder der Neuzeit, Natur-
religion oder Offenbarungsglaube." 

I. 306: „Dieses ursprüngliche Schauen Gottes und das Gefühl der 
Abhängigkeit von einer höhern Macht, kann nur das Resultat einer ursprüng-
lichen Offenbarung im wirklichsten Sinne jenes Wortes sein." 

I. Bevezetés XXIX 1.: Ha mélyebbre hatolunk, ugy találjuk „dass, was 
sie mit Verachtung Natürliche Religion nennen, die grösste Gabe Gottes ist, 
die den Menschen zu Theil geworden, und dass ohné sie Geoffenbarte Religion 
keinen Halt und Stütze, keine lebendige Wurzeln im Herzen der Menschen 
haben würde." — u. o. VIII. és IX. 1. A vallás ős elemei — „obgleich oft 
bedeckt und verhüllt kommen doch stets wieder zum Vorschein, und hätten sie 
nicht zur hochzeitlichen Ausstattung der menschlichen Seele auf Erden gehört, 
so würden wir nie von Religion gehört haben und selbst Engelzungen würden 
den Ohren des Menschen nur wie ein tönendes Erz oder eine klingende 
Schelle geklungen haben". 

Müller Miksa főművében: „Einleitung in die vergleichende Religi-
onsgeschichte" ugyan e gondolatot Kanti szellemben, illetőleg a theoretikus 
irányban Kanton túlmenve a 15 dik lapon a következőképen fejezi ki. Az 
általános értelemben vett vallásról szólva — erről állítja rjene allgemeine 
geistige Anlage welche den Menschen in den Stand setzt, das Unendliche un-
ter den verschiedensten Namen und den wechselndsten Formen zu erfassen, 
eine Anlage, die nicht nur unabhängig von Sinn und Verstand ist, sondern 
ihrer Natur nach im schroffsten Gegensatz zu Sinn und Verstand steht. Ohne 
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az Ígéretet, a melynek áldásában a pogányok is minden köze-
lebbi üdvtörténeti intézmény, tehát az eredetileg nekik adott 
πνεύμα alapján részesülhetnek Gal. 3,6.14. 

A törvényt is bírják a pogányok mint eredeti isteni ado-
mányt, a melyet szivükben őriznek, _ a mely szivükbe van bele-
írva, a mely tehát mind az ember Énjével természeténél fogva 
egybe van forrva. R. 2, l4.,5. Hatályos ez a törvény, épp oly 
hatályos, mint az a törvény, a melyet az Izraeliták kaptak a 
pusztában, úgy hogy a pogányok, kiknek ez a törvényük nincs 
— mégis a szivükbe irt törvény alapján cselekszik a törvény-
szerűt. — R. 2,14.15. Ha ama törvény πνειματιν.ός. R. 7,14 úgy 
ez a szívbe írt törvény is πνευματικός. A pogány is birja a szel-
lemet. Hogy Pál apostol nem köti a szellemet a különös kijelen-
téshez, melyet a zsidók a törvény és később a propheták utján 
vettek s hogy nevezetesen mindezt megelőzőleg is a szellem 
vezette az embert, s a szellem képezte igaz táplálékát földi élete 
sivatagában is: ezt I. C. 10, ϊ _4 mutatja. A λόγος σπερματιν.ος-mk. 
gondolata lép elibénk ama tüzes felhőben, a mely vezette az 
Izraelitákat a pusztában s ama sziklában, a melynek forrásvizéből 
táplálkoztak. 7ΐνευματιν.υν βρώμα, πνευματική πέτρα volt ez s [ή 
πέτρα ψ υ Χριστός. Innen van, hogy a nem keresztyén álláspontra 
emelkedett ember is az ő belső embere szerint gyönyörködik a 
törvényben R. 7,22. 

Feltétele emez emberben létező πνεϋμα az isteni πνεΰμα-nak 

diese Anlage, ohne dieses Vermögen, ohne diese Gabe oder diesen Instinct, 
wie wir es nennen wollen, würde jede lieligion, selbst die niedrigste Form 
des Fetischismus und des Götzendienstes unmöglich sein, und wenn wir nur 
Ohren zum Hören haben, so werden wir gar bald in allen Religionen jenen 
Hefen Grundton der Seele entdecken, der sich in dem Streben, das Unbe-
greifliche zu begreifen, und das Unnennbare zu nennen offenbart, nennen w r 
nun das Streben eine Neugierde nach dem Absoluten eine Sehnsucht nach 
dem Unendlichen oder Liebe zu Gott.'1 

Az ember görög nevének (ανΟοωπος) akár igaz. vagy csak jellemzően 
felvett etymologlájában J άνω ΰ9ρώι· ugyan ezt látja kifejezve. „Der nach Oben 
schauende" das was den Menschen zum Menschen macht, ist sein Blick nach 
Oben, seine Sehnsucht nach einem Etwas, das weder Sinn, noch Verstand 
ihm bieten kann." 

Érdekes már most, hogy Müller Miksa a positivismusnak a hatása alatt 
a következő művében: „Vorlesungen über Ursprung1 und Entwicklung 
der Rel igion" kiakarja mutatni, hogy ez a sensus numinis már a legelemibb 
érzékletben is meg van, hogy bár mi véges nagy vagy kicsiny is a végtelen-
ség hátteréről emelkedik le, úgyhogy akkor, midőn az egyest érzékeljük — 
ugyanekkor érzékeljük a végtelent is. Míg előző munkájában Kantnak hatása 
alatt kereste a végtelennek orgánumát az észben és pedig theoretikai irány-
ban is (tehát nemcsak gyakorlati irányban, mint Kant): addig ebben arra 
utalt, hogv ez az orgánum tevékeny már az érzékletben is: ugy hogy a po-
sitivismusnak — (jobban mondva sensualismusnak) igaza van, midőn azt 
mondja hogy nihil est in intellectu, quod non fuerit antea in sensu. 

L. 28. 1. „Ich bin ganz bereit statt seiner (Anlage facultas) potentielle 
Energie (potential energy) zu sagen, wonach dann die subjective Seite der 
Religion in der potentiellen Energie, das Unendliche zu erfassen bestehen 
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befogadására nézve: de bár rokon, még sem azonos azzal. Az 
emberi nemesebb érzelmek, az egymáshoz való vágyódás, az egy-
másért való aggodalom és a remény érzelmeinek hatása alá 
kerülhet, úgy hogy Pál apostol az ő szellemében nyugtalankodik 
Titus miatt. II. G. 2,13 szelleme úgy, mint a Korinthusiaké a járó 
kelő hírnökök utján megnyugszik. I. C. 16, l S s Titus szelleme 
is a Korinthusiak által megvigasztaltatik. II. G. 7,13. 

De nemcsak ily nemes socialis érzelmek iránt fogékony az 
ember πνεΐμα-ja. — A szeny (μολνσμός) és gáncs is fér a szellem-
hez. II. G. 7 n . I. Thess. 5,2 3 , sőt nincs kizárva, hogy e szellem 
is elvesszen. I. C. 5,5. Ezért is szükséges, hogy ez emberi szellem 
isteni táplálékban részesüljön (I. C. 10 ; 1_4), hogy Isten szelleme 
által erősödjünk a belső emberre nézve. Eph. 3,1G, hogy a szel-
lemben ujjuljunk meg. Eph. 4,2 3 , a szent szellem adta ujulás 
utján. Tit. 3 , 5 illetőleg szellemünk is szentté legyen Krisztusra 
szegzett gondolataink utján. I. C. 7,3 4 . II. C. 4, l 6 . 

Igy már most értjük, hogy Pál apostol akkor, midőn az 
üdvvel összefüggő gondolatot úgy tünteti fel, mint a mely teljesen 
megbízható, mint a mely ellen ő sem külső, sem belső érvet fel 
nem hozhat s a melyet ezért is őszinteségében senki más sem 
vonhat kétségbe: hogy ekkor állítása kritériumául az ő benne 
létező πνεϋμα-naí egyezését a szent ηνενμα-χal állítja fel. — Ha 
szellemünk szózatát a szent TíJítf/cí-nak igéje megerősíti: ugy e 

würde. Noch besser wäre das „Noch nicht" 36 1. Das Einzige, was 
wir behaupten ist, dass der Keim oder das Noch nicht dieser Idee in den 
frühesten sinnlichen Eindrücken eingeschlossen liegt, und dass so wie der 
Verstand auf der einen Seite sich in den endlichen Eindrücken der Sinne 
entwickelt, so der Glaube — oder sollen wir es Vernunft nennen? — sich 
an dem, was in unseren Eindrücken unendlich ist, herausbildet." — 52 1. 
„Wir als endliche Wesen, sind im steten Verkehr mit dem Unendlichen, als 
dem notwendigen Hintergrund alles Endlichen, und ohna diesen wirklichen 
Contact mit dem Unendlichen — würde dasselbe später gar nicht für uns 
existieren können." — Ha mi tényleg saját szemeinkkel nézünk és sa já t ér-
telmünkkel Ítélünk, „so werden wir finden, dass schon beim ersten Grauen 
unseres persönlichen Bewusstseins — das UnendLche von Angesicht zu An-
gesicht vor uns gehabt haben 53. 1. 

Méiyebben és általánosabban fejezi ki ezt a nagy Goethe e néhány sza-
vai : rAUes Vergängliche ist nur ein Gleichniss." 

Α ππνμα-ί Pál apostol értelmében, mint a szellemiek felfoghatóságának 
feltételét jelzik — e gyakran citált szavak: 

Wär nicht das Auge sonnenhaft, 
Die Sonne könnt' es nicht erblicken, 
Läg' nicht in uns des Gottes eig'ne Kraft, 
Wie könnt' uns Göttliches entzücken ? 

Ezt, valamint a Müller Miksa utolsó művében kifejezést nyert gondolatot 
combinálja Albert Zeller kedves költeménye : 

Wer nicht im Kleinsten und Geringsten 
Etwas von Gottes Hauch verspürt, 
Für den giebt es kein Fest der Pfingsten, 
Auch wenn sich Erd' und Himmel rührt. 
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szózat igaz, teljesen megbízható — bizonyos. — Midőn Pál apostol 
központi gondolatát: az Istenfiuságnak gondolatát fejti ki a σ«ρ|-οη 
nyugvó szolgaság gondolatával szemben, 's midőn az Istenfiuság 
gondolata által álhatotlan Istenhez, mint atyához kiált fel: az 
Istenfiuság ténylegessége mellett a szent szellemnek a mi szel-
lemünk melletti tanúbizonyságát hozza fel: ccvtó τό Ίΐνεϊμα (a 
szent szellem) σννμαρτνρέϊ wo ηνείματι ημών, ότι εσμεν τέκνα Οεον. 
R. 8, , c. Ugyan így érvel R. 9, , ben. Az előző fejezet utolsó ver-
seiben Istennek Jézus Krisztusban megnyilatkozó szeretetéről, 
annak erejéről, mindenek fölött az élet, halál, az angyalok és a 
hatalmasságok, a mult és a jövő fölött győzedelmeskedő erejéről 
szól az apostol. Ezt a szeretetet birja 6, ebben győzedelmeskedik 
ő is mindenek fölött. — Tudatának e boldogító magaslatáról nézi 
az ő vérbeli rokonait, testvéreit, a kik az evangeliomtól elfor-
dulnak. Ezek üdvözülése érdekében kész volna még Istennek e 
boldogító, mindenek fölött győzedelmeskedő szeretetéről is lemon-
dani, kész volna Isten haragját önmagára leesdeni, elkárhozni 
(áva'hua είναι), mivel oly, nagy és folytonos szivének fájdalma a 
zsidók hitetlensége miatt. Érzi Pál apostol, hogy olyasmit mondott, 
a mit bajosan lehet elhinni. Ezért is állítja, hogy Krisztusban 
igazat mond, hogy nem hazudik s ezt megokolja, mint a mihez 
immár kétség nem fér azzal, hogy az ő lelkiismerete a szent 
szellemben is tanúskodik erről. R. 9, ,_ 3 . A lelkiismeret a szel-
lemünkbe írott törvénynek érvényesülése, ugy hogy szellemünk 
szólal meg a lelkiismeretben s nincs megnyugtatóbb, nincs bizo-
nyosabb, mint ha ezen mi szellemünk megnyugszik a szent szel-
lemben.1) — Olt, a hol a m i szellemünk a szent szellemmel egy: 
ott vége a kételynek, vége az okoskodásnak, a bizonyításnak, ott 
tényleg megvan a tiszta igazság, a megdönthetetlen bizonyosság. 

Nincs tehát áthidalhatlan köz az uj és az ó ember közt, 
nem szakad kelté az egy ember egy pogánynyá és egy keresz-
tyénné. Egy az ember, élete psychologiai folytonosságot mutat. 

Nem tagadom, hogy vannak helyek, a melyek e folytonosság 
ellen látszanak bizonyítani. Pál apostol rögtöni megtérésének hatása 
alatt tényleg más embert látott a keresztyéneket üldöző Saulban, 
mást a keresztyénségért önmagát feláldozó Pálban. Uj teremtésnek 
érezte magát. Ez élettapasztalatnak hatása alatt értjük, hogy ő 
a római híveket arra inti, hogy ugy tekintsék magukat, mint a 
kik a bűnnek megholtak s élnek Istennek Krisztus Jézusban 
R. 6, l 0 . u . A keresztyénnek élete nem önmagában való, — hanem 
Krisztusban való élet. R. 8,2 . 14, 8. Istennek szeretetét és kegvel-

*) Augustinus szép szava: „Cor nos t rum inquieium, donec requiescat 
in Deou igy nyer mélyebb értelmei, a melyet Retr. I., 13 maga is Pál apostol 
szellemében megmagyaráz: „Res ipsa, quae nunc religio Christiana nuncu-
patur, erat apud antiquos, nec defuit ab initio generis bumani quousque 
Christus veniret in carnem, unde vera religio, quae iam erat, coepit appelari 
Christ iana". 
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mét Krisztusban bírja R. 8, 39. I. C. 1, 4. 16,24. szabadsága 
Krisztusban van meg; Gal. 2,4., ezért is dicsekvése, vigasza,· 
reménye is Krisztusban van R. 15, 17. Phil. 2 , 1 9 . 3, 3. s a szent-
ségre, valamint tökéletességre is csak Krisztusban jut el I. C. 1 , 2 . 
Phil. 1, x. 4, 2i· Col. 1,28· A hívőnek viszonya az egyház, valamint 
a gyülekezethez is Krisztusban birja alapját, ugy hogy a gyüle-
kezetek, a munkatársak, a testvérek, az atyák is nem magukban 
léteznek, azzá még csak Krisztusban válnak Gal. 1, 22. I· C 4, 15. 
Col. 1,2 . R. 16, 3. Krisztus által megragadtatva Phil. 3, 12. Krisztust 
felöltve Gal. 3 , 2 7 . immár nem mi élünk, hanem Krisztus él mi 
bennünk Gal. 2, 20. — Ha pedig valaki Krisztusban él: uj teremtés 
az; a régi elmúlt — s minden ujjá lett. II. C. 5, 17; a régi világ 
jelszava, a körülmetélkedés, törvény — mind ez elnémul, mivel 
uj a világ, uj e világnak teremtménye I. G. 7, 19. Gal. 5, e. 6, 15. 

Nem tagadom, hogy az idézett helyek a keresztyéni uj 
állapotot, a régivel oly élesen állítják szembe, hogy a személyi 
egység veszélyeztetett és pedig annál inkább, mivel, az utolsó 
idézetek egyenesen Krisztussal helyettesitik az eddigi Ént. — De 
még ezek a helyek sem bizonyítanak igazán. Ez az élet éppen a 
főhely szerint még csak elvileg van meg, még csak létesítendő, 
ma tényleg nincsen meg. 

Dr. Schneller István. 



A pietismus paedagogikája. 
— Kiváló tekintettel a magyar pietista neveló'kre. — 

MÁSODIK RÉSZ. 

A pietismus nevelési rendszere. 

III. A pietismus nevelési czélja és eszközei. 
Spener és Francke kiváló theologusok voltak. Természetes-

nek fogjuk tehát találni, hogy a nevelés czélját nem a philoso-
phiai, hanem a theologiai erkölcstanból vették át. Isten országa 
és Isten dicsősége vallásos fogalmában is fenséges czélját. 

Francke egyetlen rendszeres neveléstani művének első tétele 
is ez: „Istennek dicsőségét tartsa mint fő célt szeme előtt minden-
ben mindenki, de különösen a gyermekek nevelésében és tanítá-
sában úgy a praeceptor, mint a neki alá rendelt növendékek". 
(Kurzer u. einf. Unterricht. Richter, Paed. Bibi. 46. 1.). S midőn 
később a theologusok neveléséről szól, akkor is azt köti elsőben 
lelkükre: értsék meg ugy, a mint kell, hogy miben áll Istennek 
országa vagy az igaz keresztyénség, mert ez a legszükségesebb, 
ennek tudása nélkül hol ide, hol oda fognak vetődni s a dolog 
lén vegét nem értik meg. (Idea stud. theol. Anhang. Halle 1712. 
28. Ί.). 

Spener azután a maga és az irás szavaival szépen rajzolja 
le Isten országát, mint ilyen magasztos életcélt. „Minden hivők 
szent közösségben állanak másokkal és egymás között az Istennel 
való közösségüknél fogva, mint egy testnek tagjai, egy léleknek 
és egy örökségnek osztályrészesei, azért mind egyik örüljön a 
másik üdvének és elvett ajándékainak és használjon néki; egy-
más között a szeretet által összekapcsoltatván legyen közösségük 
a példaadásban és könyörgésben s ez nyújtson nékik az ilyen 
test egységéből eredő vigasztalást". Ε mondását igazolja azután 
az írásnak szavaival és pedig oly szépen, hogy ennél találóbban 
sem az élet, sem a nevelés célját meghatározni nem lehetne: 
„Hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestűi fogva 
nevekedjünk abban, a ki fő, tudni illik a Krisztusban, kiből az 
egész test szép renddel és móddal egybeszerkesztettetvén és 
kötöztetvén, minden tagoknak egybebocsátatások által, minden 
tagnak mérték szerint való belső cselekedetének ereje által, a 
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testhez illendő növekedést vészen magának felépíttetésére a szeretet 
által". (Ephes. 4, 1 5_1 6 . Spener, Lautere Milch des Evangelii 
1717. évi kiadás 122. 1.) Ugyan e szentírási helylyel fejezi ki egy 
ujabb paedagogus is, Bctur Gusztáv theol. tanár a nevelés célját. 
(Erziehungslehre, Giessen 1887. 4. kiad. 10. 1.) Iine a pietismus 
atyja és a XIX. század theologus nevelője így találkoznak egy-
mással 200 év múlva. 

Igy ítéli meg a pietismus nevelési célját Schmidt is: „Az 
oktatásnak valamint az erkölcsi nevelésnek célja — ugy mond — 
Isten országának a gyermek szivében való építése, és ez alapból 
kiidulva és ezen építve a nevelést és az oktatást minden fokon 
és minden irányban ugy kell felfogni mint egy rendszert, egy 
nevelést és egy oktatást". (Gesch. der Paed. 4. kiad. III. 473. 1.) 
Francke ugyan más helyeken nevelési célnak mondja „Istennek 
élő ismeretét és az igaz keresztyén életet" vagy „az igaz kegyes-
séget és keresztyén okosságot", de mind ezek csak feltételei az 
Isten országában való részvételnek s csak alárendelt célok, az 
Isten országa mint főcél mellett, melyet elég határozottan hang-
súlyoz úgy Spener, mint Francke. S ez Isten országában mint 
nevelési eszményt, az élő Krisztust állítják a paedagogusok elé 
(A mint vagyon az igazság a Jézusban Eph. 4, 2 t . Idea stud. 
theol. 29. 1.) hogy az élő példa nevelő erejével hasson kicsinyekre 
és nagyokra egyaránt. 

Ily magasztos szellemi életközösségnek, az Isten országának 
való alárendeltség nem lehet az emberre nézve lealázó (még azok 
szempontjából sem, a kik az élet célját nem a theologiai erkölcs-
tanból veszik át) hanem csak is felemelő és megszentelő. Igaz, 
hogy ily módon minden önző egoismus kizárásával az ember 
igazi életcélját nem önmagában találja meg, hanem abban az 
eszményi istenemberben, a ki őt elveszett, elkárhozott embert 
megváltotta, megszabadította, hogy sajátja legyen és az ő orszá-
gában ő alatta éljen és neki szolgáljon ; de azért az ember mint 
öncél is kellőleg érvényesülhet, mert hisz Istennek országa mi 
bennünk is vagyon s így feltételezi, hogy minden egyes tag a 
maga egyénisége, a neki jutott természeti tehetségek, illetve kegyelmi 
ajándékok mértéke szerint is szabadon fejlődjék, növekedjék és 
érvényesüljön. Isten országának fogalma ezt ^ magában rejti és 
feltételezi. Mert hiszen minél individualisabb erők és tehetségek 
fejlődnek benne ritka, kiváló charismákkal és talentumokkal, 
annál fokozattabb mértékben fognak Isten országának épülésére 
és növekedésére szolgálni. 

Igy fogták fel és becsülték meg az emberi egyéniség értékét 
Spener és Francke. Előttük nagy ára volt minden egyes léleknek 
és jól tudták, hogy az ajándékokban külömbség vagyon. Francke-
nak különböző irányú iskolái vannak, külön neveli a fiukat és 
leányokat. Egyéniségüket, tehetségeiket megfigyelik, tanári kon-
ferenciákon megbeszélik és kit-kit a neki megfelelő helyre állítanak. 
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Az árva gyermekeket már az elemi iskolában megválogatják. 
Csak a tehetséges mehet át a középiskolába, a többi nyomdász 
lesz vagy más mesterember. A paedagogiumban az u. n. recrea-
tionalis tantárgyakat és foglalkozásokat kiki szabadon választhatja. 
Spener és Francke egyként kárhoztatják az oly szülőket, a kik 
előre papnak szánják és kényszeritik fiaikat a nélkül, hogy haj-
lamaikat és tehetségeiket figyelembe vennék. A pietismus nagy 
sikereinek egyik titka épen abban áll, hogy nagy mértékben 
megvolt bennük a lelkek megvizsgálásának ajándéka, az alapos 
emberismeret, tudták, kit válasszanak tanítónak, kit inspectornak, 
kit lelkésznek, kit missionáriusnak. Az egyéniséget számba vették 
és megbecsülték. S ehez képest a nevelői eljárást is mindig indi-
vidualizálták. Túlszigoru és igaztalan Richter és Scherer ítélete, a 
kik szerint Francke a természetes akaratnak tervszerű, rendszeres 
megtörésével, a sok áhilatossági gyakorlattal és folytonos felügye-
lettel a növendékben az egyéniséget, a szabadságot is elölte. 
(Richter, Paed. Bibi. 331. 1. Scherer, i. m. 303. 1.) Nagy volt az 
általános erkölcsi romlottság, sok a csábító példa és Francke 
intézeteibe épen a legromlottabb növendékeket hozták javítás végett. 
Ebből érthető, hogy az erkölcsi nevelés erősebb eszközeit kellett 
alkalmazniok, de azért a szabad fejlődés útját nem vágták el. 
Sok kiváló elme, önállóan és szabadon gondolkodó tanférfiu 
került ki a hallei iskolából. A magyar pietisták sem esküdtek 
mindenben a mester szavaira. 

Valamint az emberi szabad egyéniség, úgy érvényesüllek 
Isten országa mellett az ennél szűkebb körű erkölcsi testületek 
is, mint külön jogosult nevelési célok. A pietismus elismerte, 
hogy a nevelésnek külön feladatai vannak az egyházzal, a nem-
zettel és családdal szemben s nem hagyták számításon kívül, hogy 
ezeknek maguknak is mily nagy a nevelői hatásuk. 

A pietismus maga is teremtett egy, ha nem is egészen új, 
de mégis különnemű közösségi formát a collegia pietatis vagy 
ecclesiolae in ecclesia alakjában. De az egyháznak nem mellőzésére, 
hanem inkább építésére szolgált ez az intézmény. Benne voltak 
a papok s a gyülekezet azon tagjai, a kik lelki szegénységüket 
érezve már jobb útra tértek, többet tanulni és a jóban épülni 
törekedtek. Az írást olvasták, magyarázták és az életre alkal-
mazták. A lelkész és nyáj közötti bizalmat erősítették az ily 
összejövetelek, a hol kiki a maga kételyeit, bajait szabadon 
közölhette és tanácsot, vigasztalást nyert. Spener méltán remélte, 
hogy a kik az ily összejöveteleken részt vesznek, azok majd a 
családi gyülekezetben (Hauskirche) is jobban tanítják a gyerme-
keket és cselédeket. Ezekben akarta ő nevelni a gyülekezet 
magvát (Kernchristen), és oly elemet, mely majd kovászként 
hassa át az egyháznak egész tésztáját. 

Spener egyházi célt szolgált, egyházfelekezete számára nevelt 
felnőtteket, mikor ez összejöveteleket tartotta. Az apostoli kor 
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kisebb, szabad gyülekezeteit akarta felújítani I. Kor. 14,31. verse 
alapján: „Mert egyenként mindnyájan magyarázhatjátok, az irást, 
hogy mindenek tanuljanak és vigasztalást vegyenek". És a Kol. 
3,10 versében foglalt intést követte: „A Krisztusnak beszéde lakoz-
zék ti bennetek bőséggel, minden bölcsességgel, tanítván és intvén 
egymást ti magatok között psálmusokkal, dicséretekkel és lelki 
énekekkel, nagy kedvvel énekelvén a ti szivetekben az Urnák". 
(Pia desid. 98—102. 1.). 

Az egyetemes papságról írt művében is ajánlja — miként 
Luther a schmalkaldi cikkekben — hogy a jó barátok hasonló 
célra összegyülekezzenek, de kiköti, hogy ne legyenek ezek népe-
sebb összejövetelek, a melyek a különválás és nyilvános gyülekezet 
látszatával bírhatnának s óva int, hogy ezek miatt a közönséges 
istentiszteleteket el ne hanyagolják, a lelkészeket meg ne vessék, 
napi munkájokat és hivatásokat el ne mulasszák s általában 
minden rossz látszatot kerüljenek (Geistl. Priesterth. 77. 1.). 

Spener a vallásos összejövetelekkel sokat használt és soha 
sem ártott egyházfelekezetének. Ő a szentírás és a symbolikus 
könyvek, különösen Luther kátéja értelmében tanít az egyházról. 
Az egyház, és pedig az ág. hitv. evang. egyház számára nevel. A 
református egyház ellen, bár a jót elismerte benne, ha szükség 
volt reá, polemizált is. Több apologetikus és polemikus dolgozattal 
szállt sikra egyháza érdekében. Szintúgy Francke, bár a hitvitákat 
kerülte s más vallásúak iránt türelmes volt, de Luther kátéja, az 
ágostai hitvallás és egyéb symbolikus könyveink szellemében 
tanított és nevelte az ifjúságot. A pietismus tehát a fő célt, Isten 
országát soha szem elől nem tévesztve egyszersmind a látható 
egyház számára is hű és hitbuzgó tagokat nevelt, nevelése egy-
házi jellegű volt. 

Ly őrizték meg mindenkor hiven nevelésüknek nemzeti jellem-
vonását is. Isten országa mellett a német nemzetnek nagysága is ott 
lebegett előttük mint nevelési cél. A külön nemzeti műveltségnek be-
csét és szükségét már Comenius is elég erélylyel hangsúlyozta. Hasonló 
módon és még korábban a németek között Ratke. Ezek örökébe 
lép most a pietismus, midőn az anyanyelven való oktatást és az 
anyanyelv művelését sürgeti az iskolákban. Kikelnek a latin nyelv-
nek zsarnoki szerepe ellen, mely súlyos békót ver a nemzeti 
haladásra. A keresztyén vallástant — mondja Francke — német 
nyelven kell előadni és német nyelvű tankönyveket kell hasz-
nálni, mert különben megunják a keresztyénséget. A földrajz 
tanításában Palaestina mellett Németországra fordítanak legnagyobb 
gondot. Francke nevelő intézeteiben a hazafias nemzeti szellemet 
ápolják. A pietisták első sorban mindig a német néphez, német 
ifjúsághoz fordulnak. Ezt a nemzetet akarják erőssé, nagygyá 
tenni s a nevelés és művelődés terén is vezető szerepre juttatni. 
Nemzeti önérzetük minden alkalommal ki-kitör és megnyilatkozik. 
De hazaszeretetük még sem teszi őket elfogultakká. Elismerik 
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és méltányolják más nemzetek műveltségét is. Tanítják a francia 
nyelvet. A mi jó, azt az idegentől is átveszik. Francke a nationum 
seminariumban egyéb nemzeti nyelvek tanítását is tervbe veszi s 
a mi szellemi kincscsel rendelkezik, azt készséggel közli más népek 
fiaival. 

A szélesebb kereteken belül végre a pietismus a család szá-
mára is nevelt, hogy a keresztyén mint Isten országának tagja 
ne csak a hazának hű fia, az államnak jó polgára, hanem egyszers-
mind hű családtag is legyen, a ki előbb mint gyermek, utóbb 
mint szülő és családfő töltse be tisztének minden igazságát. A 
hol a kátét oly buzgalommal tanították mint a pietistáknál, ott a 
szülők iránti tiszteletet és a családi tűzhely iránt tartozó köteles-
ségeket mélyen beoltották a gyermekek szivébe. Francke jól ismerte 
azt a kölcsönhatást, mely a család és iskola között van. Tudta, 
hogy ha hű családtagokat nevel, ezzel az iskola dolgát könnyíti 
meg. Nevelő intézeteit, melyek bennlakással voltak összekötve, az 
árvaházat családias szellemben vezette. A tanítóktól atyai szere-
tetet kivánt mindenek előtt, az árvaház vezetőjének árvaatya volt 
a neve és szerepe, a leányokat özvegy papné gondozta. Ily módon 
igyekezett a családi érzelmeket ápolni és a családi kötelességeket 
a szívbe vésni. A nevelés üdvös és jogosult formájának ismerte 
el Francke a magán vagy házi nevelést is. Készséggel ajánlott ily 
célra is theol. hallgatókat és részletes utasításokkal látta el az 
ily házi tanítókat, hogy miként viselkedjenek a család körében. 

Az a nevelés, mely a legfőbb cél mellett az emberi társas 
életnek isteni eredetű összes formáit így kellőleg méltatta, szint 
ily összehangzatosan igyekezett.az embernek összes erőit is művelni 
és fejleszteni. A testi nevelés szükségét belátták a pietisták is. A 
test mozgást, a testi munkát, a sétálást és kirándulásokat, ez 
utóbbiakat mindig tanítással összekötve, megtaláljuk náluk is. 
Rendszeres tornagyakorlataik azonban még nincsenek s a játéknál 
sem engedtek a növendéknek annyi szabadságot, mint Comenius. 
A szellemi nevelés terén az ismerő tehetség becsét és fontosságát 
a pietismus épen úgy elismerte és Isten legbecsesebb ajándékának 
tartotta, mint bármely más paedagogus. De mégis legtöbbre becsülte 
és a többiek fölé helyezte a pietismus a szív és ez akarat neve-
lését vagyis az u. n. erkölcsi nevelést. 

Azt monja Francke: a cultura animi az értelem és az akarat 
nevelésében áll. A hol csak az egyikre fordítanak gondot, ott 
semmi jót se lehet remélni. Főként arra kell törekednünk, hogy 
a természeti akaratosságot megtörjük. A ki csak az elmét míveli 
és az akaratot engedelmesség alá szorítani elfeledi, az hiába 
való munkát végez. És Francke kijelenti, hogy ő az akarat neve-
lését tartja legfontosabbnak (Kurzer und einfält. Unterricht 3. és 
4. §.). Es mivel az élet és nevelés célja közvetlenül az akarat 
és gyakorlati tevékenység által valósitható meg, azért méltán 
helyezi Francke az erkölcsi nevelést legmagasabbra. De mindenkor 
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kiemeli mellette az értelmi nevelés becsét is, azt mondván, hogy 
az értelemnek is üdvös tanokat kell elsajátítania, hogy az akarat 
kényszerítés nélkül engedelmeskedjék (U. o. 3. §.). 

Az ismeretnek és akaratnak ezt a viszonyát hangsúlyozza 
már Spener is. Ő a szorgalmas vallástanitással e kérdésre akart 
gyakorlati választ adni: Wie bringen wir den Kopf in das Herz? 
S már kegyes óhajtásaiban is kimondja: arra kell az embereket 
tanítani és szoktatni, hogy elhigyjék, hogy a keresztyénségben a 
tudás még egyáltalán nem elégséges hanem sokkal inkább a 
gyakorlásban (praxis) áll az. Idézi Ján. 13,17 versét: Ha ezeket 
tudjátok,r boldogok lesztek, ha cselekeszitek azokat. (Pia desid. 
110. 1.). És mily nyomatékkal fejezi ki ugyan e gondolatot Francke! 
„Egy szemernyi élő hit — ugy mond — többet ér, mint puszta 
történeti ismeretből egy egész mázsa és egy cseppnyi igaz szeretet 
többet ér, mind minden titkok tudásának egész tengere. (Idea 
stud. theol. 53. 1.). Ugyancsak e viszonyra vonatkozólag mondja 
Spener: „Qui proficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit, 
quam proficit. (Pia desid. 129. 1.). Ezért helyezett oly kiváló 
súlyt a pietismus a hittan mellett az erkölcstanra. 

Igy akarta az orthodoxismusnak amaz ismert hiányát és 
egyoldalúságát, mely szerint csak az ismeretre és az értelem 
fejlesztésére fordított minden gondot, pótolni. Az orthodoxismus 
képviselői a maguk igazhitűségében elbizakodva erkölcsi téren a 
legnagyobb szabadságot engedték meg. Szinte tüntetőleg vettek 
részt a világi élvezetekben még a lelkészek is. Lipcsében pl. az 
orthodoxia szinte tüntetve engedte meg a nyilvános helyen való 
táncot és az akkor még nem annyira általános dohányzást. A 
pietismus tiltotta ezeket s az ellenkező túlzásba esett, midőn a 
játékot időpazarlásnak mondotta s a sétálást is csak akkor en-
gedte meg, ha tanulással és épüléssel volt összekötve. 

Az erkölcsi nevelésnek eme nagyrabecsüléséből szükségképen 
következett a pietismus nevelésének gyakorlati iránya. Isten országa 
számára nevelvén, Spener és Francke a menny mellett a földet 
sem feledi el. A pietismus egyik megkülönböztető sajátsága, hogy 
a keresztyénséget gyakorlativá, a kegyességet gyümölcsözővé tette. 
A mire főgondot fordítanak, az a praxis pietatis. Az élet szá-
mára gyakorlati férfiakat neveltek. A reális tantárgyaknak helyet 
adtak iskoláikban. Tanintézeteik különböző irányúak voltak a 
különös gyakorlati cél szerint, a melyre a különböző sorsú és 
tehetségű gyermekeket neveltek. Habár a vallási tárgyakra szen-
teltek legtöbb, a mai kor Ítélete szerint túlságos sok időt, neve-
lésük az akkori időkhöz képest még sem volt ósdi, hanem reális 
irányú modern nevelés. Megértették a kor szükségleteit s nevelé-
süket ezekhez szabták. Iskoláik e részben előnyösen ütöttek el 
úgy az egyoldalú orthodox evang. tanintézetektől, mint a latin 
nyelven tengődő jezsuiták nevelésétől. 

A keresztyénségnek gyakorlati oldalát a pietisták előtt senki 
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nem hangsúlyozta s a nevelésnél senki nem méltatta annyira, 
mint ők. Spener még a főiskolai theologiai oktatásról is azt 
mondja: „Mivel a theologia habitus pradicus és nem pusztán 
tudomány, azért nem is elégséges a puszta tanulás és elmélet, 
hanem szükségesek az exercitiumok is. Alkalmat kell adni az 
ifjaknak olyan cselekvények végezésére, a milyenek a lelkészi hivatal-
ban várakoznak reájuk; tanítsák a tudatlanokat, vigasztalják a bete-
geket és főként a predikálásban gyakorolják magukat (Pia desid. 
144 és 149. 1.). 

Ezt a gyakorlati szempontot, az élet számára való nevelést 
még több figyelemre méltatja Francke. Neveléstani művét is már 
cime szerint e két részre oszt ja: miként kell a gyermekeket 
1. igaz kegyességre 2. keresztyén okosságra nevelni. Ez utóbbi 
részben épen arról szól, hogy miként lehet a kegyességet e világ-
ban megőrizni és az életben gyakorlati téren okosan használni. 
Több bibliai helyre hivatkozva hangsúlyozza, hogy mily szükséges 
az életben az okosság: „Legyetek okosak mint a kígyók és szelí-
dek, mint a galambok" (Máté 1 0 , „ É s dicséré az Úr a hamis 
sáfárt, hogy eszesen cselekedett volna; mert e világnak fiai esze-
sebbek a világosságnak fiainál az ő nemek szerint" Luk. 16,8. Ez 
az okosság megköveteli a világnak ismeretét. Tehát a kegyességet 
tapasztalatokkal, reális ismeretekkel kell párosítani. Francke szerint 
két forrása van az okosságnak: a tudomány és a tapasztalat. Azért 
kell a gyermekeket korán a megfigyelésre és gondolkodásra szok-
tatni (Kurz. u. einf. Unterricht 4. 21. és 22. §.). 

De habár így a nevelést szorosan az életre alkalmazzák és 
gyakorlati embereket akarnak nevelni, azért az utilitarismus 
veszedelmébe, a mely pedig Comeniusnál is nagyon ott kisért, 
nem esnek. Francke megkívánja és szükségesnek tartja, hogy a 
gyermekeket gyakran emlékeztessék a nevelés fő céljára. Jól a 
szivükbe kell vésni, hogy a mit a nevelők velők tesznek, az mind 
az élő Istennek dicsőségére történik s ennél fogva ők is Pál 
apostol amaz intéséhez tartsák magukat: Akár esztek, akár isztok, 
akár mit cselekesztek, mindeneket az Isten dicsőségére míveljetek 
I. Kor. 10,3! . (I· m. 8. §.). 

Nem helyesli Francke — és ebben eltér Comeniustól — 
hogy az ifjúság elé, ennek buzdítása végett különféle mellékes 
célokat állítanak, ilyen formán például: tanuljatok, hogy egykor 
kancellárok, doktorok lehessetek, hogy előkelő, tekintélyes állásra 
jussatok a világban, hogy kenyereteket megkereshessétek, meg-
gazdagodhassatok és jó napokat láthassatok stb. Ha így beszélnek 
a nevelők, akkor az ifjúság a fő célt hamar szem elöl téveszti 
és ilyen Ízléstelen mellékcélt választ annak helyébe. Az emberi 
sziv a nélkül is igen hajlandó önmagát bálványozni s azok közé 
sűlyedni, a kiknek hasuk az ő istenük. Ily mellékes célok hangoz-
tatása hiúságot, fösvénységet és irigységet ébreszt a szivekben 
(i. m. 2. §.). Isten országa az ily önző nevelési célokat nem tűri. 



144 Raffay Sándor. 

Végül a pietismus nevelésének még egy szép jellemvonása 
van, mely a főcélnak, Isten országának a fogalmából önkényt 
következett, s ez az egyetemesség. Miként Isten országának s álta-
lában a keresztyénségnek universalis hivatása van, hogy minden 
népeket nemzeti, társadalmi és nemi különbségre való tekintet 
nélkül mint egy nyájat az egy pásztor alatt összegyüjtsön és 
üdvözítsen: úgy kellett, egyetemességre törekednie annak a neve-
lésnek is, mely fő célját Isten országában lelte meg. És e tekin-
tetben igazán nagyszerű, merész tervek forrongtak Franckenak 
soha pihenni nem tudó agyában, „Delineation des ganzen Werkes" 
c. tervrajzában (közli Schmidt i. m. III. 506.) egyenesen kimondja: 
„Az a célunk, hogy az itteni egyetemnél universalis intézményt 
létesítsünk az egész keresztyénségnek, de sőt az egész világnak 
általános hasznára." 

A külföldi nemzetek számára tervezte a nationum semina-
riumot. Saját szavai szerint példát akart mutatni és tanítókat 
akart nevelni idegen népek számára is. Tényleg igen sok külföldi, 
köztük magyarok is nagy számmal látogatták Hallet. Majdnem 
oly vonzó erővel birt e város, mint a reformáció korában Wit-
tenberg. Örömmel hirdeti Francke, hogy néhány évvel ezelőtt 
két tatár fiu is nevekedett intézeteiben, az egyik meghalt, a másik 
pedig Moszkvában praeceptor egy nyilvános iskolában. Sőt mivel 
Isten országa minden keresztyénre azt a kötelességet rója, hogy 
a pogányok megtérítését is tőle telhetőleg előmozdítsa, missiona-
riusokat nevel és küld ki Indiába, felveszi nevelési programmjába 
a Jcülmissiót. Valóban kevesen tettek annyit Isten országáért, mint 
Francke, kevesen vontak le Isten országa fogalmából minden 
követelményt oly lelkiismeretesen, mint ő. 

Mig Francke így a legszélesebb körben idegen népek közt . 
és más földrészeken is árasztja a nevelés áldásait, addig Spener 
a legközelebbi bajt orvosolja s arra tekint, hogy a maga népe 
körében jusson minden osztály társadalmi állásra való tekintet 
nélkül a maga jogához. Spener atyja grófi tisztviselő, keresztanyja 
özvegy grófnő volt. Később két pfalzi gróf fiúnak a nevelője, 
majd fejedelmek udvari papja és főrangú hölgyek kedvelt gyón-
tatója. S ez a magas aristokrata körökben forgolódó pap van arra 
praedestinálva, hogy népnevelő legyen. A környezet őt meg nem 
szédíti. Benne oly nagy az evangéliomi igazság ereje, hogy a 
harmadik rend, a mellőzött köznép jogaiért küzd, legjobban érzi 
magát, midőn a nép fiai közt katekizál a templomban. Ő az ud-
vari pap megszégyeníti a falusi papokat. Spener ebben sokkal 
nagyobb, mint Zinzendorf, a gróf, ki a mustármag egyesületet 
főrangú ifjakból alakította s később is papi köntöse fölé kiakasz-
totta a rendjelet (Palmer, Pietismus i. h. 77. 1.). 

Spener a nép egyszerű fiait is nagykorú és másokkal egyenlő 
jogú keresztyénekké akarta nevelni, hogy ismerjék kötelességeiket 
és tudjanak jogaikkal élni. A consistoriumokba, melyekben eddig 
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csak földesurak és jogászok képviselték a világi elemet, ő a köz-
népet is bele akarta vinni. Ezért törekedett a nevelést általánossá 
tenni. A legszegényebb pór fiu se legyen abból kizárva. Ezt a 
szép nevelési eszményt azután Francke még azzal egészítette ki, 
hogy az árvákat, a koldus gyermekeket is begyűjtötte intézeteinek 
falai közé. Glauchában az első évben pénteki prédikációiban 
mindig a gyermeknevelésről beszélt és ilyen alkalommal monda: 
az én akaratommal és a mennyire raj tam áll, az egész gyüle-
kezetben egy gyermek sem marad a nélkül, hogy benne a keresz-
tyénségnek igaz alapját minden buzgósággal meg ne vessük. 

És a mint a nemességgel, úgy másfelöl a papsággal szem-
ben is hangsúlyozta a köznépnek a művelődéshez és neveléshez 
való jogát. Spener korában még az evangélikusok közt is szokás-
ban volt a nem lelkészeket laikusoknak nevezni. Spener e korlátot 
Luther szellemében elveti. Ő nem ismer klérust, kiváltságos papi 
rendet, mely a nevelés és tudomány áldásait is a maga számára 
akarja lefoglalni s mintegy a lélek szerepét játszani az ez által 
mozgatott test, a laikusok tömege mellett. Ezért ő általános nép-
nevelést sürget. A nevelés, műveltség áldásaiban ne csak a leendő 
pap részesüljön, hanem az egész gyülekezet. A nép e joga követ-
kezik az egyetemes papság tanából: „Ti pedig választatott nem-
zetség, királyi papság, szent nép vagytok". (I. Pét. 2,9 . és Jel. 
1, 5- 6 ; 5,io·)· Spener meghatározása szerint az egyetemes papság 
„az a jog, melyet Üdvözítőnk, Jézus Krisztus minden emberek 
számára megszerzett és a melyre a benne hívőket a Szentlélek 
által felkeni, a minek erejénél fogva kell, hogy Istennek kedves 
áldozatokat hozzanak, magukért és másokért imádkozzanak és 
mindenki magát és felebarátját építse". (Geistl. Priesterth. 1. kérdés). 

Ε tanból következik, hogy a nevelés ne kizárólag a papság 
tiszte legyen, hanem hogy minél általánosabbá és minél ered-
ményesebbé válhasson, vegyen részt abban minden keresztyén 
nagykorú, különösen a szülők, a kiknek az iskolával összhang-
zatosan kell eljárniok. 

Végül a nevelés általános áldása és kötelezettsége terjedjen 
ki a nőkre is. Spener felveti a kérdést: Haben christliche Weibs-
personen auch Teil an solchen priesterlichen Ämtern? És határozott 
igennel felel, hivatkozva az irás szavaira: Nincsen sem zsidó, sem 
görög, nincsen sem szolga, sem szabados, nincsen sem féríiu, sem 
asszony közölt válogatás, mert ti mindnyájan egy vagytok a Jézus 
Krisztusban Gal. 3,S8. (I. h. 60. kérd.). Gyönyörű szép bibliai 
helyekkel rajzolja azután a nők papi hivatását. Csak egyet tilt 
meg nekik, hogy a nyilvános gyülekezetben ne tanítsanak, de 
másutt taníthatnak is. A nőt keresztyéni magas hivatásának betöl-
tésére csak a nevelés képesítheti. Azért fordított a pietismus a 
nőnevelésre is kiváló gondot. Francke az árvaházban a leánykák 
és az árva-anya számára külön utasítást adott. Intézetei közt 
volt gynaeceum is, hol a nőt nemére és hivatására való tekintetlel 
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nevelték, tanítójuk is nő volt. Francke Feneionnak a nőnevelésről 
irt úttörő munkáját is lefordította és kiadta. 

íme a modern paedagogika legfontosabb követelményei a 
pietismus nevelésében mind megvoltak. Helyes volt a kitűzött fő 
cél, Spener és Francke mint alaposan képzett theologusok jól fogták 
fel a keresztyénség lényegét és ismerték az életet. Azért vezették 
a nevelést helyes irányban. A pietismusnak az ujabb neveléstörté-
netben már csak kitűzött céljánál és nevelési irányánál fogva is 
alapvető jelentősége van. A pietismussal egy időben alakult porosz 
királyság a nevelési elveket ettől vette át, és az állam gyors 
emelkedésében nem csekély szerepe volt a nevelésnek. 

Az eszközöket, melyek által a nevelés célja megvalósítható, 
Francke többször említett neveléstani művében (Kurzer u. einfält. 
Unterricht) sorolja fel. Jóllehet egyetemi felolvasások alapján 
készité e művecskéjét, mégis az a felosztás és logikai rend, a 
melylyel a nevelés eszközeit és módszerét tárgyalja, nem elégít 
ki bennünket. Szorosabb összefüggést, jobb felosztást, szóval 
nagyobb rendszerességet óhajtanánk. Hiányos is műve, pl. a testi 
nevelést és ennek eszközeit majdnem egészen figyelmen kivül 
hagyja. 

Egyetemes nevelési eszköz Francke szerint a cultura animi, 
a lélek művelése (2. §.), mely kettőt foglal magában: az értelem 
és az akarat művelését. Fontosabb az utolsó, azért nevelési irá-
nyának megfelelően különösen az erkölcsi nevelés eszközeit emeli 
ki. Sajátszerű felosztása szerint (1. igaz kegyességre és 2. leer, 
okosságra való nevelés) a világi tudományokat és a tapasztalatot, 
mint nevelési eszközöket művének csak második részében veszi 
figyelembe. 

A nevelési eszközöket azután ilyen, eléggé meg nem okolt 
sorrendben tárgyalja: a) példaadás 5. §., b) a vallásoktatás 6. és 
7. §., c) az intés 8. §., d) az erények és bűnök élénk rajza 9. §. 
a mely erények közül az ifjúságra nézve az igazságszeretetet, 
engedelmességet és szorgalmat tartja legfontosabbnak 12. §., e) az 
Ígéretek és fenyegetések 10. §., f) az imádság 13. §., g) a jó tár-
saság 14. §., h) a büntetés, melynél a testi fenyítés sincs kizárva 
16. §., i) a tudomány 21. §., k) a megfigyelés 22. §., 1) a tapasz-
talat 23. §., m) az előítéletek és babona kiirtása 24. §., n) a 
tanultaknak alkalmazása és helyes használata 25. §., o) a jó 
könyvek használata és a rosszak mellőzése 28. §. 

A módszerről alább az iskolarendszer után fogunk szólani 

IV. A pietismus iskolarendszere. 
Francke a pietismus nevelési célját az általa alapított külön-

böző fokozatú és irányú iskolákban és nevelőintézetekben igye-
kezett megvalósítani. Tervezete, melyet irataiban lerajzolt, igazán 
nagyszerű és ideális. Nevelni, Isten országa számára megnyerni 
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akarja ő nemcsak a nagy Németországot, hanem az egész 
keresztyénséget, sőt az egész világot. Ily világra szóló, nagy 
szabású terv tette szükségessé a sokféle intézetet. Lázas sietséggel 
veti meg az egyiknek alapját a másik után. És a mibe bele kezdett, 
azt dűlőre is vitte és nem homokra épített. 

A porosz trónörökösnek Frigyes Vilmosnak átadott „Projec-
tum" és a „Declination des ganzen Werkes" szerint (közli 
Schmidt Κ. i. m III. 503—509. 1.) hogy célját megvalósíthassa, 
9 fő intézetre van szüksége, melyeket már részint felállított, 
részint pedig még ezután kell felállítania, de már mindegyikhez 
megvetette az alapot és tett némi előkészületet. A 9 intézet a 
következő: 1. árvaház, 2. az árvaházi iskolák, 3. a paedagogium, 
vagy is nemes ifjak nevelőintézete bennlakással, 4. seminarium 
praeceptorum, 5. a nőnevelő intézet (gynaeceum), 6. kórház, 
7. dologház, 8. collegium Orientale, 9. seminarium nationum. 

Ez intézetektől Francke a következő eredményeket várja: 
az állami szolgálatra alkalmas férfiakat nevel, az egyetemek, 
gymnasiumok és népiskolák számára alkalmas tanítókat képez; 
a kiválóbb elmék a közjót előmozdítva fogják a tudományokat 
művelni, a szegények és árvák gondozásával elhárulnak ama 
(socialis) bajok, melyek a szegényügy elhanyagolásából szoktak 
támadni, az egyetem még nagyobb virágzásra jut, a poroszkirály-
ságnak nagy anyagi haszna is lesz, külföldi nemzetek ide jönnek 
és a példát utánozni fogják s a missionáriusok a barbár pogány 
népek közé is elviszik a Krisztus evangeliomát. 

Ime a nagy alkotó lélek gondolatai, ki a közeli gyakorlati 
célokat, a legmesszebb álló ideális dolgokkal köti össze. Franckenak 
igen sok tervezete volt, majd minden évben bocsátott ki egyet-
egyet külön nyomtatott iveken és füzetekben. De minden gondolatát 
ő sem tudta megvalósítani. Elég sok és a világtörténelemben 
eddig páratlan volt az is, a mit valósággal megalkodott és pedig 
oly szilárd, reális alapokon, hogy intézetei két évszázadnak viharai 
után ma is virágoznak és hirdetik Francke nevét. Az őt oly jól 
ismerő és híven jellemző Frick, hallei árvaházi igazgató mondja 
Franckenak eme terveiről, hogy ha ezek közül sok igen magas 
röptűnek, sőt phantastikusak látszik és soha megvalósítható nem 
is volt, azért eszméinek és intézetei szerves összefüggésének nagy-
szerűsége mindig bámulatra késztet és az alapitót mint igazi 
teremtő tehetséget ismerteti meg velünk. Az egységet s a szerves 
összefüggést Francke terveiben és megvalósított intézeteiben Frick 
is elismeri. „Francke irataiban — úgymond — újra és újra ki-
fejezésre jut az a felfogás, hogy különféle intézetei mind meg annyi 
seminariumai a keresztyén hitnek, ker. tudománynak és ker. életnek, 
a melynek célja a népéletnek megújítása; és így a különféle 
egyes seminariumok a sociális kérdésnek keresztyén szellemben 
való megoldása céljából egy egyetemes intézetté illeszkednek 
össze organikusan". (Die Franckeschen Stiftungen Halle 1892. 18. 1.). 

10* 
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Az egységes rendszer, a szerves összefüggés Franckenak 
egyéb emberbaráti intézményei között is megvan, de még szembe-
tűnőbben mutatják ezt iskolái és nevelőintézetei. Hasonló, a nevelés 
minden fokozatára kiterjedő iskolarendszert Francke elölt csak 
Comeniusnál találunk „Didactica magna" művében. Az a kérdés 
hogy nem közvetlenül ettől vette-e át Francke a magáét? 

Találkozási pontokra a két nagy paedagogus között már 
eddig is többször akadtunk. Itt az ideje, hogy egymáshoz való 
viszonyukot tisztázzuk. Scherer wormsi iskolai igazgató ujabb 
neveléstörténeti nagy művében (Die Paedagogik vor Pestalozzi, 
Leipzig 1897, 304. 1.) párhuzamot vonva a két nagy nevelő között, 
azt mondja, hogy Francke Comenius nevét sehol sem említi ira-
taiban. Schulze Ottó is Franckes Paedagogik c. tanulmányában 
(Langensalza, 1898. 7. 1.) a reáltárgyakról szólva úgy nyilatkozik, 
hogy Francke Comeniustól függetlenül, bizonyos tekintetben a 
nevelés fejlődési folyamatán kivül jutott saját nézetéhez. Ellenben 
Richter Károly becses és részletes tanulmányában (i. h. 302. 1.) 
úgy mellesleg említi, hogy Francke a paedagogium tanítóinak 
Comenius Orbis pictus művét is ajánlotta tanulmányozásra. Kár, 
hogy az ide vonatkozó helyet nem idézi. Briese külön művecskét 
írt „Paed. Verwandtschaft zwischen Comenius und Francke" 
czímen (Leipzig 1887), de jellemző e német tanférfiura nézve, 
hogy míg a legnagyobb részletességgel kutatja ki a találkozási 
pontokat, addig csak egy szóval sem említi, hogy e rokonság 
egészen esetleges-e vagy pedig Franckenak Comenius műveivel 
való ismeretségéből ered. Egész művecskéjében sehol sem árulja 
el — a mi szinte boszantó — hogy volt-e és mi volt a véleménye 
e paedagogiai rokonság eredetéről? 

Francke neveléstani műveinek többszöri átolvasása közben 
sem akadtam reá a Richtertől idézett helyre. De másfelöl semmi 
okunk sem lehet az ő szavahihetőségét kétségbe vonni. A való-
színűség is a mellett szól, hogy a tudós Francke előtt egy európai 
hírnevű nevelőnek neve és munkássága nem lehetett ismeretlen. 
Hogy műveiben· csak egyszer említi Comenius nevét, ez lehet 
egészen esetleges dolog. Francke feltételezhette, hogy olvasói is-
merik Comenius tanait. Ennek hatása ekkor már Némethonban 
is több helyen volt észlelhető. Kézi könyveit használták a hersfeldi 
gymnásiumban már 1649-ben, a danzigi gymnasíum 1653. évi 
tanterve szerint a Vestibulum és Janua, a stargardti és nürnbergi 
gymnasiumban az Orbis pictus volt kézi könyv (Raumer, Gesch. 
der Paed. 1847. II. 159.). A gothai jeles iskolában pedig egészen 
Comenius iránya volt uralkodó. 

De azért hogy kellőleg méltányolták volna Comeniust, azt 
még sem mondhatjuk. Elfeledték. Mint Browning mondja iratairól: 
„Meglepetéssel tapasztaljuk, hogy ennyi bölcseség feküdt 250 év 
óla a paedagogusok útjában, a nélkül, hogy érte lehajoltak és 
kincses házukba felvették volna (Bpesti Szemle LXX. 26 1.). Nie-
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meyer hallei árvaházi igazgató a XVIII. század végén kezdte a 
tudós világot ismét Comeniusra figyelmeztetni, ez óta tanulmányoz-
ták őt jobban s nagy meglepetéssel találtak nála sok oly dolgot, 
a mit eddig Pestalozzi érdemének tartottak (Scherer, i. m. 264.1.). 

Igy volt vele Francke is. Ismerte Comeniust, de nem eléggé. 
A büszke német tudós világ a jövevény morva papot és szláv apostolt 
kicsinyelte. Másként nem érthető, hogy Francke intézeteiben Come-
niusnak egy kézi könyve sem szerepel és paedagogiai műveiben 
— az egy helyet kivéve — sehol sem hivatkozik reá, holott 
francia nevelőről többről is vesz tudomást. 

De közvetve a góthai iskola és a Kegyes Ernő-féle Schul-
methodus révén Comenius mégis nagy hatással volt Franckera, ki 
egész gyermek- és ifjúkorát a gothai iskolában töltötte s az em-
lített Schulmethodust jól ismeri, neveléstanában idézi is (Richter 
Paed. Bibi. 51. 1.). 

Igy tehát nem volt ismeretlen Francke előtt Comeniusnak 
iskolarendszere sem, mely alapvető és irányadó lett az ujabbkori 
paedagogika számára. Comenius ismert fokozatos iskolái ezek: 
1. schola materna, 2. vernacula, 3. latina, 4. academia. Ezeket 
foglalta ő céljuk és feladatuk szerint szerves egységbe össze. 
Francke e fokozatok közül az elsőt, mint a melynek nem az 
iskola, hanem a szülői ház a színhelye, elhagyja, a többi hármat 
azonban még Coménius elnevezéséhez is ragaszkodva megtartja. 
Az ő iskolarendszere e fokozatokat foglalja magában: 1. deutsche 
Schulen (anyanyelvű vagy elemi népiskolák), 2. lateinische Schulen 
(közép iskolák), 3. Akademie oder Universität (főiskola.). 

Francke is úgy, mint Comenius, az egységes nevelési cél 
alapján összefüggő, egységes rendszerbe foglalta össze ez iskolákat, 
a melyben a nélkülözhetetlen alap volt a mindenkire nézve köte-
lező népiskola. A népiskolának e fontos alapvető jelentőségét ép 
oly nyomatékkal hangsúlyozza Francke is, mint Comenius. Ezért 
mondja Schmidt, hogy a népiskolának igazi fogalma a pietismus 
által nyert realitást és a népiskola ügyének újjáalakulása ez 
által lendült fel leghatalmasabban. 

De a másik két felsőbb fokú iskola által is nagy befolyást 
gyakorolt Francke az ujabb nevelésügyre. Mert mig Comeniust 
hálátlanúl elfeledték, mellőzték, addig a hallei iskoláknak szeren-
csésebb körülmények között világszerte nagy volt a hire és hatása. 
És a Comenius-féle iskolarendszer nem maga a mester, hanem 
ennek szerencsésebb szellemi örököse, Francke által futotta meg 
hódító hadjáratát a világ körül. 

A már említetten kivül még egy másik különbség is van 
Comenius és Francke iskolarendszere között. Comenius azt akarja, 
hogy ugyanazon egy iskolába járjon a szegény és a gazdag, a 
nemes és a jobbágy gyermeke, hogy már itt is ápoltassék az 
emberiségben az összetartozás és egyenlőség érzete, az állás és 
rang szerint való elkülönítést károsnak tartja. Comenius idealista 
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volt a XVII. században. Francke ellenben kénytelen volt a 
viszonyokkal, a kényszerítő helyzettel is számolni. A pietistákat, 
hogy gyűlöletesekké tegyék a nemesség előtt, több oktalanságon 
kivül azzal is vádolták, hogy a rendi és osztály különbségeket el 
akarják törölni. Francke neveléstani művében (68. 1.) kénytelen 
ez ellen tiltakozni. Ε kényszerhelyzetnek tulajdonítható, hogy 
Francke az elemi és középiskolában — miként a jezsuiták telték — 
a különböző sorsú és állapotú növendékeket egymástól elválasztva 
nevelte és tanította, de mindig egy és ugyanazon keresztyén szel-
lemben: nincsen sem szolga, sem szabados, mindnyájan egy 
vagytok a Jézus Krisztusban. Comenius eljárása minden esetre 
ideálisabb, bátrabb, de a praktikus Franckenak eljárása is meg-
leli a maga mentségét. 

Francke iskolarendszerében 3 fokozaton így a következő 
iskolákat találjuk: 

1. Anyanyelvű elemi vagy népiskolák. Ezek külön nemei 
voltak: a) az árvaházi iskola, b) a szegények ingyenes iskolája 
(Armenschule, Freischule), c) a polgárok tandíjas iskolája (Bürger-
schule). Ide számítható még d) a leánynevelő intézet (gynaeceum) 
is. A tanítás lényegileg egy és ugyanazon fokozatú volt mind e 
négy elemi iskolában; az elkülönítés csak a szülők életben léte 
vagy elhalálozása, jobb vagy mostohább anyagi helyzete és a 
gyermekek nemi különbsége alapján történt. 

2. Latin vagy középiskolák. Ε csoportba tartozott a) a paeda-
gogium, mint nemes ifjak iskolája bennlakással, gondos felügyelettel 
és társadalmi állásuknak megfelelő ellátással és kiszolgálással, 
b) a latin iskola, a mai gymnasiumnak megfelelő középiskola 
polgári családok gyermekei számára szintén bennlakással össze-
kötve, de egyszerűbb és olcsóbb ellátással. Tervezett Francke, 
c) reáliskolát is, de ezt ő maga még nem tudta megvalósítani. 

3. Főiskolák. Ezt a legfelsőbb fokot képviselte Halléban az 
ú j egyetem theologiai, philosophiai, jogi és orvosi szakkal. Az 
egész egyetem alapításában és szervezésében is kiváló szerepe 
volt Franckenak Thomasius mellett, de a theologusok nevelése 
meg teljesen az ő gondjaira bízatott. Az egyetemi oktatás ugyan 
Francke intézetein kivül történt, de étkezésre, részben szállásra 
az árvaházba sereglettek össze naponként a theologus ifjak, itt 
volt a seminarium praeceptorum és seminarium selectum, itt 
gyakorolták magukat napi két órán át a tanításban és főként a 
katekizálásban. Kiadott értesítőiben és tanterveiben Francke mind 
egyik fokozaton részletesen közli az iskolák célját, a tananyagot 
és a módszert. 

1. F r a n c k e e l e m i i s k o l á i . 
Mint fentebb láttuk, Francke iskolái között időrend szerint 

legelső volt az 1695 alapított ingyenes iskola (Armenschule) Francke 
szobájában. Az ebben működő, szűken díjazott tanítónak kezei 
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alá azután egyes polgárok is beadták gyermekeiket és szívesen 
fizettek némi tandíjat, mert látták a jó eredményt. Már az év 
végen annyira szaporodott az iskolában a gyermekek száma, 
hogy Francke a szomszédjától volt kénytelen két szobát bérelni 
s ezekben külön helyezte el az ingyenes szegény gyermekeket és 
külön a polgároknak tandijat fizető gyermekeit. Mindegyik cso-
portnak külön tanítót adott. Ez utóbbiból fejlődött ki a polgárok 
tandíjas népiskolája az u. n. Bürgerschule. Később az árvaház 
megépítése után külön alakult az árvaházi iskola, melynek növen-
dékei a maguk szerény ellátásával szinte bennlakók voltak. 

Magasabb igényű volt, de azért szintén csak elemi iskolai 
fokozaton állott és igy itt említendő fel Francke nőnevelő intézete, 
a gynaeceum. Francke, a ki Feneionnak a nőnevelésről írt művét 
kellőleg méltányolni tudta, nem feledkezhetett meg a serdülő 
leányokról, a leendő anyákról sem. Fentebbi elemi iskoláiban is 
különválasztotta őket a fiuktól. A jobb módú leányokról pedig a 
kor kívánalmaihoz képest másként is gondoskodott. Már 1698. 
évi értesítőjében is (Entwurf der gesamten Anstalten) szól külön 
nőnevelő intézetről: „eine Anstalt zur Erziehung Herrenstandes, 
Adeliger und sonst fürnehmer Leute Töchter". De csak 1709. 
tudta tervét megvalósítani, ekkor is csak úgy, hogy a Charbonnet 
Lujza francia nő által Glauchában, a maga külön házában ala-
pított „Gynaeceum" nevű intézetet szerződésileg az árvaházzal 
kapcsolta össze. Ez a nő állott az intézet élén 1714-ig, a mikor 
Francke ennek épületét is megvásárolván, a nőnevelő teljesen 
az ő birtokába került. Most Munier Zsuzsanna lett az ú j vezető 
nevelőnő, a kinek halálakor 1740 meg is szűnt az intézet. Ha 
Francke még életben van, ezt alig engedte volna. A hallei árvaház 
csak 1835 bővült ki ismét felső leányiskolával és tanítónők képző 
intézetével. 

Francke a maga elemi iskoláit a latin iskoláktól megkülön-
böztetve német, tehát anyanyelvű iskoláknak mondja. És e név 
meg is illette azokat, mert száműzve volt belőlük a latin nyelv, 
a mi a nevelés történetében nagy haladás. Az anyanyelv pedig 
nemcsak a tanításnak nyelve volt, hanem a vallástan mellett a 
tananyagnak is egyik fontos része. 

A népiskola által akarta Francke megadni azt a nevelést, 
melyre minden embernek, még a koldus gyermeknek is nagy 
szüksége s a melyhez szent joga is van. A népiskola által akarta 
a nevelést közkincscsé, általánossá tenni. Hogy még a legelhagya-
tottabb se nőjön fel iskoláztatás nélkül, erre célzott különösen az 
ingyenes és az árvaházi iskola. A népiskola igazán csak a pietis-
mus által lett azzá, a mivé Luther és a reformáció azt tenni 
akarta. Igy hát e részben is méltó és hivatott örököse a pietismus 
a reformációnak. 

Ε mellett Francke adta meg a népiskolának megillető helyét 
az iskolák rendszerében, a mennyiben a felsőbb fokú iskolákkal 
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szemben alapvető jelentőséget szerzett néki s a latin iskoláktól 
külön választotta. Nem kevert tantárgyai közé olyanokat, a melyek 
csak felsőbb fokon érthetők és szükségesek. Francke volt az, ki 
a népiskolát, mint egyetemes és nélkülözhetetlen alapot helyezte 
be az emberi művelődés egységes organisrnusába. 

A népiskolai oktatás tárgyai Francke szerint: 1. vallástan, 
2. olvasás, 8. irás, 4. számolás, 5. éneklés, 6. kézimunka és a 
rendes órák keretén kivül 7. egyes reális tárgyak, 8. testgyakorlat. 

1. Vallástan. Spenner és Francke vallásos világnézetéből 
kifolyólag ez volt a főtárgy már a népiskolában. A többi tárgya-
kat ennek rendelték alá úgy, mint Luther is tette. Mai mértékkel 
mérve a dolgot a vallástan minden esetre több időt foglalt le, 
mint a mennyit a többi közhasznú tárgyak sikeres tanítása még-
engedhetett volna. Franckenál jóval több a heti vallásóra, mint 
Comeniusnál. 

Francke a vallásórákban nemcsak tanított, kátét és írást 
magyarázott, hanem imádság, éneklés és irásolvasás az ily órákat 
épületesekké is tette, gyermek-istentiszteletekké változtatta át. Ily 
áhitatossággal kezdődött az első leckeóra naponként úgy reggel, 
mint délután is, mely a következőképen folyt le: a) egyházi éne-
ket énekeltek „szép lassan, alázatosan és teljes áhítattal" b) imád-
koztak c) egy fejezetet felolvastak a bibliából és d) felmondtak 
egy fejezetet a kátéból minden magyarázat nélkül csupán hitval-
lásképen épülés céljából. Ez az áhítatosság reggelenként teljes 
óráig tartott; csak délután volt valamivel rövidebb, a mikor a 
bibliaolvasást és káté felmondást elhagyták. A tanítás befejezése 
is délelőtt és délután szintén hálaadó imádsággal és énekléssel 
történt. A gyermekek felváltva maguk imádkoztak, egy-egy napon-
ként fennhangon, külön helyen állva, összetett és felemelt kezekkel. 
Tiltva volt a természetellenes hanghordozás, taglejtés és arckifejezés. 
Az 'apró gyermekek helyett a tanító imádkozott. Egyes fontosabb 
alkalmakkor pl. ha nagyobb vétségek fordultak elő, vagy ha az 
általános bűnbánati ünnepre készültek, szintén maga a tanító mon-
dott imádságot állva vagy letérdelve. A gyermekek tanítás közben 
abban is gyakorolták magukat, hogy bajaikat, vágyaikat vagy a 
tárgyalt bibliahely és kátészakasz tartalmát rövid imádság alak-
jában tudják elmondani. A gyakori imádkozást igen sokszor sür-
geti Francke az iskolai szabályzatokban. Mert minél szorgalmasabban 
imádkoznak — úgymond — a gyermekek, annál engedelmesebbek 
lesznek. Azt azonban nem akarja, hogy az imádságok felette 
hosszúak legyenek, mert megunják a gyermekek. 

Az iskolai áhitatosságon kívül imádsággal kezdték és végez-
ték a templomban tartott katekizációkat is, a milyenek naponként 
voltak minden délután nyáron 5, télen 3 órakor. Vasárnapokon 
a délelőtti és délutáni istentiszteleten és pénteken a heti prédi-
káción mindig ott voltak a gyermekek és a gyülekezettel együtt 
énekeltek és imádkoztak. Azt akarta továbbá Francke, hogy min-
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den szerdai napon a szülők, házigazdák vagy tanítók otthon még 
egy külön imaórát is tartsanak, a mikor a gyermekekért, ezek 
jelenlétében imádkozzanak, hogy bizalmuk a vezetőik iránt annál 
inkább növekedjék, s ily módon is minél jobban megtanuljanak 
saját szavaikkal szabadon imádkozni. Ajánlja úgy szinte, hogy a 
gyermekek maguk közt is többször gyülekezzenek össze közös 
imádkozásra. A buzgóbbak ezt megtették s a tanórák közt a szüne-
tekben összeálltak s imádkoztak. Kirándulások, séták alkalmával 
is az uton imádkoztak és szent énekeket zengedeztek a hiu gon-
dolatok elűzése végett. Ha még ehez hozzá vesszük, hogy felkelés-
kor, lefekvéskor és asztal felett szintén imádkoztak, sőt bibliai 
szakaszokat és kegyes elmélkedéseket is olvastak: nem lehet ta-
gadnunk, hogy Francke e részben túllépte a kellő határt. Többet 
kívánt, mint a mennyit a gyermek természete megbír. Hisz a 
gyermek fejlődő, kutató szelleme nem csak a láthatatlan Istent 
és a távoli eget akarja megismerni, hanem a hozzá közelebb 
eső látható világot is, a melyben mozog, az embereket, a kik 
közt él. Érdeklődését, röpke figyelmét ezek kötik le leginkább. 
És ha imádsággal, szent dolgokkal túlterheljük, csak ajkán lesz 
Isten neve, szeme és gondolatai másfelé kalandoznak. Ily túlhal-
mozás mellett a pogány bőbeszédűség (πολυλογία) veszedelme 
(Máté 6,7) alig kerülhető el. Az a buzgó vallásosság, az imádság, 
ének és ige legyen igenis mindennapi kenyere a léleknek, de 
ezzel a jó, egészséges eledellel se szabad a gyermeket túlterhel-
nünk. Spener nem kívánt ily túl sokat az áhitatoskodásból. Nem 
szerette a koravén gyermekeket. Félt, hogy kihal belőlük a vigor 
ingeniorum. De Francke az imádságot és kegyes elmélkedést tar-
totta a bűnös akarat leghatalmasabb megfékezőjének, azért kívánt 
belőle ennyit. 

A szorosabb értelemben vett vallásoktatásnak két tárgyát 
ismerték a pietisták s ezek: a) a káté b) a szentírás. Mind a ket-
tőre nagy gondot, sok időt fordítottak. Az iskolai áhítatosság és 
vallásoktatás több tanórát vett igénybe, mint a többi tantárgyak 
összesen. 

a) A káté. A káté tanításának felelevenítése Spener érdeme. 
Példájával, műveivel és módszerével ő tette a katechesist ismét 
népszerűvé, s az ő fellépése korszakot jelez a katechesis történeté-
ben. Francke már járt ösvényt talált maga előtt. A glauchai elemi 
iskolákban természetesen Luther kis kátéját használták. A függelék-
ben foglalt imákat és a házi táblát épen úgy tanulták, mint a fő-
részeket. Az imádkozás előtti keresztvetésről, melyet Luthertől 
még Dévay is átvett a maga „Orthographia Ungarica" könyvecs-
kéjébe, s a melyet még a XIX. században is egyes lutheránus 
lelkészek mint az imádkozás, keresztelés, sőt a kenyérszegés alkal-
mával is gyakorlandó igen szép dicséretes keresztyén szokást 
ajánlottak, Francke azt mondja, ne tiltsuk meg a gyermekeknek 
mint valamely babonás dolgot, hanem csak annyit mondjunk 
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róla, hogy üres jel az, ha áhítattal nem használjuk a megfeszített 
Jézus emlékezetére, a kenyérszegésnél pedig egyáltalán szükség-
telen. (Eckstein, Die Gestaltung der Volksschule durch den Francke-
sehen Pietismus. Leipzig, 1867. 29. 1.) 

A Luther kátéja szövegének szószerinti emlékelését kívánta 
meg úgy a növendéktől, mint még inkább a tanítótól. De a rna-
gyarázatos kátékat csak a tanítók használták, a gyermekek ezek 
tartalmát nem emlékelték. A magyarázatnál, melylyel a' fiatal 
kezdő tanítóknak sok bajuk volt, Spener fentebb elsorolt műveit 
használták. 1722-ben pedig Francke tanítványa, Hambach írt egy 
katechetikát: „Der wohl unterrichtete Katechet" eimen a tanítók 
számára. 

A káté tanítása, a mint ezt már Spener megállapította, a 
következő módszerrel történt: a) recitatio, felmondás b) explicatio, 
magyarázat és c) applicatio, alkalmazás. Ε szerint első volt a 
sorrendben a kátészöveg betanulása felmondás céljából, ami már 
magában elhibázott, mert ezt az explicationak, a szó- és tárgy-
magyarázatnak kellett volna megelőznie. Ε bajon segítendő meg-
kívánja Francke egyes utasításaiban, hogy a tanítók,' mielőtt a 
betanulandó anyagot feladják, röviden értessék meg. A részletesebb, 
kifejtő magyarázat azonban csak a felmondás után következett. 
Az alkalmazás Francke szerint megmutatása annak, hogy a be-
tanult és megmagyarázott ismeretanyagot miként tehetik hitüknek 
alapjává és miként használhatják életüknek megvizsgálására és 
megjobbítására. És ez — úgymond — ne hosszú beszédekkel, 
vagy csupa igen és nem feleletekkel, a tárgytól való messze csa-
pongással vagy épen bottal történjék, hanem egyszerű kérdésekkel 
és feleletekkel, szeretettel, szelídséggel és nyájassággal. Ide vonat-
kozó egyéb észrevételei is egészen helyesek. 

Különösen itt a káté tanításnál ajánlja és alkalmazza Francke 
a kérdezve kifejtő tanalakot. A közlő alakot sem száműzi teljesen, 
de a kérdezőnek előnyeit nagy nyomatékkal hangsúlyozza. „Ezt 
a methódust — mondja — melylyel kérdések és feleletek által 
tanítjuk a gyermekeket, minden tárgynál igen ajánljuk a tanítók-
nak, nem csak azért, mivel ez által a tárgy és annak megértése 
legjobban bevésődik a lelkükbe, hanem azért is, mivel ez által az 
ő, különben oly szórakozott lelkük központosul és figyelmes ma-
rad. (Itt és a következőkben fő forrás „Ordnung und Lehrart in 
den deutschen Schulen", melyet Richter rendszeres előadásban is 
tárgyal. Paed. Bibi. 218—255 és 399—438. 1.) 

b) A szentírás. A pietismus iskoláiban a bibliának a káté 
mellett csak másodrendű szerep jutott. De mind jobban felfogják 
ennek becsét s alapvető jelentőségét is és már Spenertől Franckeig 
is nagy e részben a haladás. Feltűnő, hogy Spener a katechesis 
tárgyául a hitigazságnak csak másodrendű forrását, a kátét válasz-
totta s nem magát az első forrást, a bibliát, melynek történetei 
a gyermek lelkéhez sokkal közelebb állanak s igy a káté előtt 
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volnának tárgyalandók. Ő is szívesen olvastatná a gyermekekkel 
az újszövetséget, sőt képek által szeretné a bibliai történeteket 
szemléltetni, de hozzá teszi: meo si ageretur arbitrio. (Consil. 
theol. latina II. 32.) Nem tudta megvalósítani, amit akart. Úgy 
látszik, még ő is kénytelen volt tűrni az orthodoxismus amaz 
előítéletét, hogy a szentkönyv nem laikusok és nem gyermekek 
elé való az iskolába, azt csak a tudós theologus magyarázhatja 
a szószéken, a biblia ismertetésének egyedüli módja a prédikáció. 
(Palmer ; Spener, Sclnnid, Paed. Encyklop. IX. 86). Spener kate-
chetikájában a bibliai helyek csak mint dicta probantia szerepel-
nek a káté tanának bizonyítására. 

De Francke népiskoláiban már a biblia is tárgya volt a 
vallásoktatásnak és pedig kezdettől fogva, mikor a gyermekek 
még olvasni sem tudtak. Itt is az volt a methódus, mint a káté-
nál: recitatio, explicatio, applicatio. A még olvasni nem tudók a 
tanító elmondása után addig mondogatták a bibliai dictumokat, 
egyik mondatot a másik után, együttesen karban, de halk hangon 
kiabálás nélkül, míg az egészet szórói-szóra be nem tanulták s 
egyenként is felmondani nem tudták. Az ily bibliai helyeket azu-
tán szintén katekizálás utján értették meg velők. A nagyobbak, 
kik már írni tudtak, a bibliai mondatokat szépen és rendesen 
egy külön könyvecskébe írták be, pontosan megjelölve a helyet 
a hol a bibliában feltalálhatók. Ez a nehézkes eljárás azonban 
feleslegessé vált, midőn Töllner inspeclor 1800 az u. n. dictumos 
könyvecskéket (Spruchbuch) meghonosította. Ez az u j és sokáig 
használt iskolai tankönyv, amilyent sokan készítettek, a pietismus 
terméke. Benne a szentirásbeli dictumok dogmatikai locusok sze-
rint bizonyos csoportokban voltak összeállítva, s a feladott mon-
datokat a gyermekek aláhúzással jelölték meg. Később azután az 
egész újszövetséget is kezükbe kapták a gyermekek a zsoltárokkal 
s ezekből kellett különösen a perikopákat betanulniok. 

A szent könyvel a templomban délutánonként tartott kate-
kizációkra is el kellett vinniök, hogy felüthessék az ott idézett 
helyeket. Tanítás közben és az iskolai áhitatosságok alkalmával 
annyiszor olvasták és ismételték az újszövetség egyes könyveit, 
hogy évenként többször is átvehették annak egész tartalmát. Ismer-
niük kellett az egész biblia beosztását, s az egyes könyvek tartal-
mát, célját és hasznát. Nemcsak a bibliai helyek felkeresésében 
gyakorolták magukat, de megtanulták azt is, hogy mint kell a 
szent könyvet lelkük épülésére használniok egész életükben. 

A gyermekek a teljes bibliát vagy legalább is az újszövet-
séget kapták kezükbe. Válogatott szakaszokat bibliai történetek 
vagy az ujabb bibliai olvasókönyv alakjában Francke még nem 
állított össze. De megjegyezte, hogy ha a hatodik parancsolatról 
vagy paráznaságról, házasságtörésről, szóval ily kényes helyekről 
kell a tanítónak katekizálnia, akkor a legnagyobb óvatossággal 
járjon el, ne részletezzen, ne írja le az ily bűnök elkövetése módját, 
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sőt a nemzés és szülés ismertetését is mellőzze, hogy a gyerme-
keket meg ne botránkoztassa és bűnös vágyakra ne ingerelje. 

Hogy a kátét bibliai történettel kell összekötni s a hittani 
anyagot,,quasi per catechismum aliquem historicum" kell tárgyalni, 
ennek szükségét Francke is érezte és hangoztatta Elbeszéléseket — 
úgymond — szívesen hallgatnak a gyermekek. Történeti keret-
ben a kátét több kedvvel tanulják s igy lehet őket előkészíteni 
a biblia olvasásra. Hivatkozik ileury Kolozs francia egyliáztörténet-
iróra, XV. Lajos nevelőjére (f 1726), aki ily történeti kátét irt: 
Catechisme historique, contenant en abregé I Histoire sainte et la 
doctrine Chrestienne. Paris, 1679. Ebben Fleury Francke állal is 
helyeselt jó utasításokat ad a káté és a bibliai történetek anya-
gának együttes tárgyalására. A cimnek megfelelően az első rész 
29 fejezetben bibliai történeteket foglal magában; minden fejezet 
után kérdések és feleletek következnek az anyag ismétlése végett. 
A második rész az egyház tanait közli szintén 29 fejezetben s a 
végén ismét kérdésekkel és feleletekkel. Ezt a müvet Sechendorf 
ismertette bő kivonatban a német világ előtt (Acta Eruditorum, 
Lipsiae 1689.). Francke dicsérettel halmozta el. Hühner János 
hamburgi lelkész pedig ezt vette" mintául „Zweimal 52 auser-
lesene bibi. Historien" című népszerű, nálunk is elterjedt müvé-
ben, mely Lipcsében 1714. jelent meg először és 140 év alatt 
106 kiadást ért meg. Igy ez az ú j és népszerű tankönyv is a 
pietismus korában és ennek hatása alatt keletkezett (Richter, 
Paed. Bibi. 54. és 155. 1.). 

2. Az olvasás. Ebben Francke módszere nem mutat haladást. 
Nála is a nehézkes syllabizálás járja. Külön olvasókönyve nincsen. 
De vannak iskolájában fali táblák nagy betűkkel és ábécés könyvek. 
Akik már syllabizálni tudtak, azok elsőben a kátéból, azután 
az ujtestamentomból olvastak. Hasonló célra az énekeskönyvet 
nem használták. A népiskola három csoportba tanulta az olvasást. 
Az elsőben a betűk neveit tanulták, a 2-ikban szótagoltak a szokott 
mód szerint: a, b, ab; e, b, eb, stb. a 3-ikban már folyékonyan 
olvastak. Hogy a kis gyermek figyelmét kitartóvá tegyék, az el-
járás váltogatását ajánlották: először a táblán mutogatták, majd 
az ábécés könyvben kerestették fel ugyanazon betűket stb. A 
nagyobbaknál az olvasás folyékonyságát tartották főcélnak, azért 
az olvasmány tartalmának megértetésére nem fordítottak gondot 
és időt. A hasonló betűk közti különbségre külön is felhívták a 
gyermekek figyelmét. És a német betűk után a latin betűket is 
megtanulták, melyek szintén ott voltak a fali táblákon és ábécés 
könyveikben. 

3. Az irás tanításában már határozott érdemei vannak a 
pietismus népiskoláinak. Franckenak magának is nagy betűs, 
szabályos, szép kézírása volt s nagy gondot fordított e tárgyra. 
Mivel a tanítók írásával sem volt megelégedve, 1697-ben Host 
Gottfried személyében külön irástanítót hozott Lipcséből. Ez hono-
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sította meg az u. n. árvaházi írásmódot, melyet bizonyos szögletes, 
feszes merevség jellemzett. S a tanulók irása annyira hasonlított 
egymáshoz, hogy már erről is meglehetett ismerni Francke növen-
dékeit. Csak később irtak Glauchában is simább, gömbölyűbb és 
tetszetősebb betűket. (Az árvaházi alkalmazottak sokoldalúságának 
példája ez a Rost is, akit irástanítónak hívtak, de mester volt új 
vízforrások felkutatásában is és alkalmas vízvezetékkel látta el 
az árvaházat. Richter, az árvaházi orvos egyetemi tanár volt s e 
mellett kitűnő gyógyszereket és egyházi énekeket is készített stb.). 

Mint az olvasásnál, úgy az írás tanításánál is 3 csoportba 
osztották a gyermekeket, a szerint amint betűket, szótagokat vagy 
már összefüggő szöveget irtak folyékonyan. A legkisebb gyerme-
kek kötelezőleg még nem tanultak írni, csupán csendes foglal-
kozásúi rajzolgattak betűket szabad tetszésük szerint. Az első 
csoport elsőben a latin betűket másolgatta, mint a németnél 
könnyebbeket és pedig oly módon, hogy a tanító megrajzolta 
zöld és piros tintával a betűk alapvonásait s a tanulók e voná-
sokat húzogatták át újra fekete tintával. Majd azután előrajz 
nélkül is írogattak. Később a tanító írt a gyermekek elé minta-
lapokat, melyeket azután lemásolgattak, majd a könyvből és 
dikíálás után is irtak. A belüket nem abéce rendben vették 
amint eddig szokásban volt, hanem genetikus és fokozatos sor-
rendben, előbb a könnyebbeket, azután a nehezebbeket. Hogy az 
irássorok egyenesek legyenek, vonalzott lapokat használlak. Az 
irásfüzetek nyolcadréíüek voltak, hogy a sorok rövidebbek legye-
nek s igy könnyebben írhassanak egyenesen. Az iráshibákat a 
tanitó veres tintával igazította ki a gyermekek szeme előtt s a 
kéz és a test tartására is ügyelt. A szépírással kapcsolatban 
tanulták a helyesírást s a polgári életben szükséges leveleket, 
nyugtákat, kötelezvényeket irtak, valamint fejből szentírásbeli 
helyeket s ezekből levont tanulságokat, hogy a kézügyességgel 
együtt egyszersmind az elme is élesedjék. 

4. A számtan nem állott magasabb fokon, mint más isko-
lákban. A tanítás még mindig inkább csak gépiesen történt. Szá-
molni csak azok kezdtek, akik már olvasni tudtak. Először a sor-
számokat tanulták, azután az egyszeregyet, a négy alapműveletet 
és valamit a törtekből. Francke nem engedi, hogy felette nagy 
számokkal számoljanak, mert ilyenek — ugy mond — nem for-
dulnak elő az életben. Ő is, miként Comenius, figyelmeztet arra, 
hogy a tanítók megnevezett mennyiségeket, tallért, mázsát stb. 
mondjanak, hogy a gyermekek a számtannak az életben való 
hasznát is lássák. Utasítja továbbá tanítóit, hogy ne a szabálylyal, 
hanem példával kezdjék a tanítást. A gyermekeknek külön-szá-
molókönyvük is volt: Habélii practica és utóbb Beutel Tóbiás 
számolókönyve. Az ezekben foglalt feladványokat dolgozták ki 
otthon és az iskolában. A tanítók maguk Struntzen számolóköny-
vét használták. 
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5. Az éneklés. Ebből Francke többet nyújtott, mint mai nép-
iskoláinknak legnagyobb része. Igaz, hogy kevesebb is volt tan-
tárgyainak a száma Az énektanításra vonatkozó részletes utasí-
tásain meglátszik, hogy alapos, gyakorlott zenésztől vette át azokat, 
t. i. vejétől Freylinghausentől. 

A kisebb gyermekek az énekórákon hallgatva csendben ültek. 
A leányok is csak az egyszerű choráldallamokat tanulták meg 
hallás után, de a fiuknak már a hangjegyeket is meg kellett is-
merniük s ezek szerint énekeltek nemcsak chorálokat, hanem 
élénkebb és változatosabb ritmusú dallamokat is, u. n. áriákat. 

Halléban ugyanis az u. n. Geistreiches Gesangbuch 1698 óta 
hangjegyekkel volt ellátva. Ireylighausen ezt 1704-ben bővített 
szöveggel és uj dallamoknak, az u. n. hallei melódiáknak hang-
jegyeivel megtoldva adta ki. Ily formában az énekeskönyv 8 év 
alatt 7 új kiadásban jelent meg. Ε melódiák ellen is nagy volt 
az orthodox Wittenberg kifogása, azt mondván, hogy világias 
jellegűek, nincs meg bennük a kellő gravitás. S. ebben igaza is 
volt. A pietista, kegyes Halle praktikus irányánál fogva, melylyel 
mindenben az élethez alkalmazkodott, az egyházi zenében a diva-
tos világi operák és áriák modorát utánozta. Sűrűen használt 
pontozott hangjegyeket és szerette a dactilus lábakra mért % ütenyt. 
Igy az egyházi ének is a tánczene felé közeledett. S a pietisták 
ellenségei gúnyolódva szóltak az ugrándozó, galans hallei melódiák-
ról. (Koch, Gesch. des Kirchenliedes V. 584. 1.) Haliénak ez a re-
formja tényleg rosszúl sikerült. Nem jól számítottak és rossz ízlés 
vezette őket, midőn azt hitték, hogy a szent ének is a divatos 
zene után indulhat. Vallásos szövegre és templomi közénekre az 
áriaszerű ritmikus dallamok nem alkalmasak. 

Ez a tarkább — mint Francke mondja — figurális éneklési 
mód tette szükségessé a behatóbb zenei oktatást már a népisko-
lában. Az idevonatkozó utasítások nagy haladást jeleznek e téren 
és oly jók, hogy ma is megállják helyüket. 

A hangjegyek neveinek betanulása után elsőben a felfelé 
és lefelé menő hanglépcsőket énekelték a gyermekek egyenlő 
időméretű egész hangjegyekben a tanítónak fuvola vagy lantjáték 
kíséretével. Majd a félhangok és nagyobb hangközök eltalálásában 
gyakorolták magukat. Csakhamar azután egyszerű choráldallamo-
kat is énekeltek hangjegyekről, előbb ismerteket, azután ismeret-
leneket. Igy nyomban meggyőződhettek a hangjegyek hasznáról. 
Óva int Francke, illetve Freylinghausen, hogy zene elméletből 
egyszerre sokat ne adjunk, a gyermeket túlterhelve a dolgot 
meg ne unassuk, hanem a mit tanult, annak vegye is hasznát 
azonnal. 

Az üteny nemeit és a hangjegyek különböző időméreteit 
csak akkor tanulja meg a gyermek, mikor már a változatosabb 
áriák éneklésére haladhalnak elő. Itt is a páros számú ütenyekkel 
kezdjék a gyakorlatot s csak azután térjenek át a 3/ l és más 
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páratlan ütenyü darabokra. Majd diskant és alt csoportokra osztva 
két hangon is énekeltek összhangzatosan. Mindegyik szólamot külön 
gyakorolták be s csak midőn biztosan tudták szerepüket, akkor 
énekeltek együtt. Ily művésziebb énekelőadásokat a vizsgákon, 
néha Francke udvarán s egyes ünnepi alkalmakkor tartottak, 
nagypénteken a passiót énekelték. 

A gyermekek a karból kiválva egyenként solo is énekeltek, 
hogy annál bátrabb és biztosabb legyen az éneklésük. Francke 
szerint a hangjegynek és szövegnek egyszerre való olvasása meg-
nehezíti az éneklést, a gyermek a szöveget olvasva nem nézi a 
hangjegyet. Azért vagy a szöveget emlékeijók be előre, vagy pedig 
kezdetben a dallamot csak szöveg nélkül tanulják be s a szöve-
get csak később énekeljék hozzá, mikor a dallamot már tudják. 
Az uj dallamokat, melyek az énekeskönyvben meg nem voltak, 
emlékköny nagyságú u. n. dallamos könyvecskékbe (Arienbuch) 
kellett szép rendesen beirniok. Ez a szokás a legújabb időkig 
megvolt a német iskolákban. Világi énekek tanításáról nem szól 
a tanterv. Az énekeskönyvet naponként elhozták az iskolába. 
Szokott reggeli énekeik voltak: Ébredj fel szivem s vigadj, Menny-
nek földnek teremtője, Dicsérlek, Uram, tégedet, Oh te dicső szent 
háromság stb." Francke kimondott elve volt, hogy Luther és 
mások régi jó énekei mellett ujakat is kell tanulni. (Ordnung und 
Lehrart, Richter i. m. 400. 1.) Már a népiskolában is utaltak a 
zenének a számtannal való összefüggésére, a mi ezen a fokon 
mindenesetre túlhajtott dolog volt. 

6. Közhasznú reális tárgyak. A pietismus is még annyira hatása 
alatt állott a régi hagyományos rendszernek, hogy e tárgyakat 
nem is merte a rendes leckeórák közé felvenni. Tehát a reális 
tárgyakért még közelről sem mert oly nyíltan és erélyesen sikra 
szállani, mint Comenius, akinek anyanyelvű népiskolájában már 
rendes kötelező tárgyak voltak: alkotmánytan, gazdaságtan, világ-
történet, természetrajz, földrajz, a méréstan gyakorlati alkalmazása 
és az iparoktatás elemei (Scherer, i. m. 256.). A tervezetben leg-
alább ennyi volt, de kérdés, hogy a valóságban lehetett-e ezt mind 
már akkor tanítani. 

Természeti, földrajzi és történelmi tárgyak Francke elemi 
iskoláiban még nem szerepelnek az elsőrendű, fontosabb tantár-
gyak sorában. De egész nevelési irányából kifolyólag éreznie 
kellett ezeknek nagy szükségét is. Maga mondja, hogy annak is, 
ki tovább nem tanul (középiskolában), ha értelmes, hasznavehető 
ember akar lenni, ismernie kell a csillagászat, földrajz, physika, 
a történelem és hazai alkotmány elemeit; kinek-kinek tudnia 
kell, hogy mint ismerhetjük meg Istent az ő müveiből, mint 
különböztethetjük meg egyik országot a másiktól, hogyan kell 
utazni, a szántóföldet felmérni, a naptárt használni stb. Francke 
a rendes leckeórák során kivül szorított helyet a reális tárgyak 
számára és mint recreationalis tárgyakat tanította. Ezeket — ugy-
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mond — pihenő óráikban, sétáik alkalmával, mintegy játszva 
tanulják meg a gyermekek. (Kurzer u. e. Unterricht 70. I.) A 
tanitó séta közben mondott el egyes történeteket, ismertette 
Istennek műveit, a természetet. Néha nyáron valamely orvos 
növendék egyetemi hallgató „herbatim vezette" a fiukat, hogy a 
füveket, virágokat megismerjék és gyógyfüveket * keressenek a 
gyógyszertár számára. Különös tekintettel voltak az árvaházi fiuk 
jövendő élethivatására. A leendő nyomdászok már a népiskolá-
ban tanulták a latin, görög és héber szöveg olvasását, a leendő 
gyógyszerészek pedig a füvek ismeretében és gyűjtésében gyako-
rolták magukat. 

7. A kézimunka szintén a rendes órarend keretén kívül 
nyert helyet, de nagy gondot fordítottak reá. A leányok fonni, 
kötni, varrni tanultak; az árvaházban mostak, vasaltak, a kony-
hában segédkeztek, sőt fát is vágtak. A fiukat is befogták hozzá-
juk illő munkára. Mai nap meglepő lehet, hogy a fiuk is rend-
szeresen tanulták a kapcakötést és foltozó varrást. Külön Strick-
meister volt az árvaházban. Francke még jövedelmi forrást is 
remélt a kötésből, de csalódott. Azért taníttatta a fiukat ily 
dolgokra is, hogy ne kelljen minden csekélységgel a szabóhoz 
futniok. 

8. Testgyakorlat, rendszeres, nem volt a népiskolában. Francke 
ismeri ugyan a testi nevelés nagy fontosságát, a testi egészség nagy 
becsét (Kurzer u. e. Unterricht 69. 1.), de a lelkiekért való nagy 
buzgalmában nem lett eleget az érdekében. A gyermekek iskolai 
szünetet egyáltalán nem ismerve igen sokat ültek zárt falak közt, 
iskolában, templomban. Testi mozgásúi szolgáltak a házi teendők 
és kézimunkák. Reggel, este, ebéd előtt és után, ha az időjárás 
megengedte, az intézeti udvarban mozoghattak a tanítók felügyelete 
alalt; néha hosszabb sétákra is kivezették őket a mezőre. A leá-
nyokat az árvaházi anya vezette ki hetenként egyszer egy nem 
messze levő kertbe. A játékot csak igen korlátoltan, 1713. óta 
pedig egyáltalán nem engedték meg. Evangeliomi módon akarták 
meggyőzni az ifjú lelket, hogy a játék hiábavalóság, elidegenít 
Istentől és kárára van a léleknek. Csalódtak, ha ezt lehetőnek 
vélték. Lapdajáték, fürdés, korcsolyázás, szánkázás, vásári bódék 
és komédia házak látogatása, mind ez tiltva volt. Természet-

' ellenes módon örömtelen világba száműzték a gyermeket. A nagy 
elhanyagoltság és romlottság s a felette féltett erkölcsi cél e téren 
megtévesztette, szigorúvá és rideggé tette azt a Francket, akinek 
különben oly melegen érző szive volt. Comenius világnézete e 
részben sokkal emelkedettebb. Ő szabad teret engedett a játéknak 
és az öröm hajlékává tette az iskolát. 

Francke elemi iskolásai hetenként 42 órán át ültek isko-
lában. Délelőtt 4 órán, délután 3 órán át naponként. S vasár-
napon s egyéb ünnepeken délelőtt és délután ismét az iskolában 
összegyülekezve mentek a tanitó felügyelete alatt templomba. 
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A régebben szokott szerdai és szombati félnapi szünetet Francke 
nem adta meg, mert attól tartott, hogy a gyermekek elfeledik és 
levetkezik magukról azt a jót, amit az iskola rajtuk egész héten 
épített. Nem volt nyári nagy vacatio sem. Ez a szünet nélkül 
való túlfeszités bizonyára káros hatású volt a gyermekseregnek 
úgy testi, mint lelki fejlődésére. A tanítók könnyebben kibírták, 
mert átmenetileg csak 2—3 évig és naponként csak két órán 
tanítottak. 

A tanidő beosztása az egyes tantárgyak szerint a következő 
volt: vallási tárgyakkal foglalkoztak naponként 4 órán, tehát heti 
24 órán, az olvasással napi 2, heti 12 órán, az írással napi 1 
órán, mely időre a kisebbeket haza bocsátották; a számtanra 
heti 4 óra, az éneklésre heti 2 óra jutott. Az árvaházi gyermekek 
tanórája valamivel kevesebb volt. Reggeli áhitatosságuk befejezése 
után csak 2 órájuk volt délelőtt és 2 délután. 

Évenként kétszer volt nagyobb nyilvános vizsgálat (examen 
solcmne) a szülők jelenlétében húsvét és Mihály nap körül. A 
félévek derekán Francke mint igazgató is tartott vizsgálatot 
(examen minus solemne.). Havonként pedig az inspector jelenlé-
tében volt mindig examen speciale. Az ünnepélyes vizsgálatok 
alkalmával Francke jutalomkönyveket és vallásos tractatumokat 
osztott ki a gyermekek között. 

Payr Sándor. 

Theol. S/.aklap. V. évf. 11 



Lapszemle. 

Religion und Geisteskultur. Zeitschrift für religiöse Vertie-
fung des modernen Geisteslebens. 1907. 1. sz. 102 1. 

Ε cimen a jelen év elején egy új évnegyedes folyóiratot 
indított meg lic. Th. Steinmann, a herrnhuti testvérgyülokezet 
gnadenfeldi seminariumán a philosophia és a rendszeres theo-
logia tanára, kinek „Die geistige Offenbarung Gottes in der geschicht-
lichen Person Jesu" cimű 1903-ban megjelent s a herrnhuti 
gyülekezet benső vallásosságát komoly tudományossággal párosító 
munkája annak idején a kritika részéről meleg elismerésben 
részesült. (L. Theol. Literaturbericht 1904. évf. 8. sz.) A folyóirat 
megjelenik Göttingenben Vandenhoeck és Ruprechtnél; évi elő-
fizetési ára 6 márka. 

Már maga a cim sokat ígér s kíváncsivá tesz az új vállalat 
programmja iránt. A folyóirat első cikke rokonszenves alakban 
elégíti ki ezt az érdeklődést, de csak, hogy fokozott mértékben 
vigye át a programmról magára az egész vállalatra. Lássuk a 
programmot. 

Folyóiratokban manapság különösen Németországban iga-
zán nincs hiány. Mindenféle vallási, egyházi, theologiai, philosophiai 
s egyéb irányzatnak s árnyalatnak megvan a maga irodalmi 
szerve. S ha most egy új folyóirat lép a szellemi élet munka- és 
harcterére, joggal elvárjuk, hogy létjogosúltságáról eleve számot 
adjon s e végett nem elég pusztán subjectiv velleitásokra hivat-
kozni, hanem szükség, hogy az új vállalat egy objective létező 
szükségletre támaszkodjék s életrevaló célt tűzzön ki maga elé. 
Minemű szükségletet akar kielégíteni a „ líeligion u. Geisteskultur" 
és miben áll az a cél, melyet szolgálni akar? 

Korunk kulturája, és pedig különösen szellemi kulturája 
egy évszázad diadalmas előhaladásának útján bizonyos forduló-
vagy legalább is nyugvóponthoz ért, melyen számot igyekszik 
magának adni eddig elért tényleges sikereiről, azokról a mara-
dandó értékekről, melyeket magának kivívott, s összes szellemi 
birtokát rendezni egy egységes világ- és életfelfogásban, mely 
egy új kor életének és munkájának szilárd alapját képezhetné. 
Bármennyire eltérnek is e tekintetben a különböző szellemi irá-
nyok és törekvések tartalmilag, alakilag ebben a célban min-
dannyian megegyeznek. Ε mellett a jelenkor nemzedéke, a men-
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nyiben magasabb szellemi életre törekszik, mindinkább érzi 
szellemi birtokának fogyatékos és ingatag voltát, mindinkább 
tudatára ébred annak, hogy valóban egységes és szilárd világ-
és életfelfogásra, igazán gazdag és erős, benső és mély szellemi 
életre csak a vallás segítségével juthat el; érzi ezt annyival 
inkább, mert épen a tényeket kereső modern kor embere ő előtt 
domborodott ki a történelmi kutatások útján a vallás mint az 
emberiség szellemi életének leghatalmasabb ténye és tényezője. 
Az Isten-keresés, a valláshoz fordulás, a vallási kérdés előtérbe 
nyomulása, a vallás iránt és pedig a keresztyénség iránt is mint 
vallás iránt való fokozódó érdeklődés, a vallásnak a modern 
kulturával valami módon való közvetítése, a kettőnek egymással 
kibékítésére való törekvés a korszellem méhében többé-kevésbbé 
öntudatlanúl végbe menő nagy változásoknak és átalakulásoknak 
fölötte érdekes és biztató jelei. Igaz, hogy a vélemények és törek-
vések még a legkülönfélébb irányokban elágaznak és a hang-
zavar, mely ebből származik, szinte bábeli; de alig vonható 
kétségbe az a tény, hogy a munka, a harc az egységes világ-
nézetért, az élet magasabb szellemi értékeiért, a küzdelem a 
vallási kérdés körül az irodalom nyilt terén és a lelkek mélyén 
manapság tán lázasabban folyik, mint valaha, s ez a tény a 
keresztyénség számára ú j világtörténelmi situatiót, ú j világtörté-
nelmi feladatot jelent. 

Ebben a szellemi kor-situatióban igyekszik állást foglalni 
a szóban forgó új folyóirat a maga programmjával, mely, egészen 
általánosságban fejezve ki, a modern szellemi életnek a vallás 
irányában s a vallás útján való kimélyitésére, a vallás és a 
szellemi kultura helyes viszonyítására irányúi. Ε cél megvalósí-
tására, korunk ezen legmagasabb rendű problémájának minden-
oldalú, beható és pártatlan megvitatására s a megoldáshoz közelebb-
vitelére akar munkateret nyitni. De ez nem azt jelenti, hogy a 
szürke, jellemtelen és történetietlen általánosságok körében akar 
mozogni, sem azt, hogy ama bábeli hangzavar grammophonjaként 
kíván szerepelni. A vallás terén minden egészséges fejlődés csak 
a történeti múlttal való életteljes kapcsolat fenntartása mellett 
mehet végbe. Az európai kultur-emberiség jelenlegi vallási hely-
zete s legnagyobbrészt kulturája is a keresztyénség eddigi tör-
téneti fejlődése által van meghatározva. Azért ebben a történeti 
helyzetben a vallás és a szellemi kultura helyes viszonyítása, a 
modern szellemi életnek vallásos kimélyitése csak a keresztyén 
vallással való komoly, őszinte és igazán mélyre ható foglalkozás 
útján lehetséges. Erre a komoly munkára ős célra akarja a 
folyóirat egyesíteni úgy a munkatársakat mint az olvasókat. 

Az a mindennapiságnak magasan felette álló cél, melynek 
a folyóirat szolgálni kiván, hozza magával, hogy munkatársait 
nemcsak egy bizonyos egyházi, theologiai vagy philosophiai 
irányzat vagy párt köréből veszi, hanem, amennyiben a vállalat 
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programrajával egyetértenek, a legkülönfélébb irányok és tudo-
mányszakok képviselőit igyekszik közös munkára összegyűjteni. 
A munkatársak eddig bejelentett lajstroma, melyben sok kiváló 
névvel találkozunk, a r ra mutat, hogy ez, legalább egyelőre, 
sikerült, de reméljük, hogy a jövőben is sikerülni fog s hogy 
a positiv irányú theologia képviselői is, elfogulatlanul és szere-
tettel megértve a jelenkor nemzedékének legbensőbb szellemi 
szükségleteit, kiveszik a munkából a maguk részét s becsülettel 
megállják helyüket. 

A magunk részéről a siker őszinte kivánatával üdvözöljük 
ezt az előkelő s valóban korszerű vállalatot s azt hiszszük, jó 
szolgálatot teszünk folyóiratunk olvasóinak, ha munkáját ezentúl 
állandóan figyelemmel kísérjük és ismertetjük. 

Közli: Pröhle Károly. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift" 1907. év fo lyamának 1,— 3. 
füzete a következő változatos tartalommal jelent meg. Az 6 tes-
tamentom körébe vág Caspari Vilmos cikke: „Die Chaldäer bei 
Habakuk". A szerző, ak i az assyr-babyloni bűnbánati zsoltárok 
első legalaposabb ismertetésével és méltatásával lett ismeretessé, 
ezen cikkében is az ékírásos feliratokból állítja össze a kaldeusok 
viszonyainak rövid ismertetését, hogy vele illustrálja Habakuk 
1. rész 5. sk. verseit, melyek a kaldeusokkal foglalkoznak. Fejte-
getéseinek eredménye az, hogy a próféta a karkemisi csata által 
beállt változást előre mondta ős így Habakuk működése a 626. 
és 605. év közé esik. 

Uj testamentomi cikk egy van Knoke, göttingeni tanártól: 
„Der ursprüngliche Sinn der 6. Bitte." Az úr imája 6. kérésének 
eredeti értelme e szerint az, hogy az isten ne küldjön ránk 
szenvedést, bánatot; azaz πειρασμός = itt szenvedéssel ós nem 
kísértéssel. Ezen értelmek a káté magyarázatában való mikénti 
felhasználása befejezi a cikket. 

Egyháztörténeti tárgyú cikk ket tő van. Az egyik folytatja a 
mult évfolyamban megkezdett Thomas Naogeorgusról szóló ismer-
tetést, míg a másikban Geyer nürnbergi lelkész a Gerhardt-jubileum 
alkalmából ismerteti Gerhardt Pál egyházi énekeit. Apologetikai 
cikk is kettő van a 3 füzetben. Az egyikben Beth bécsi tanár 
a teleologia kérdését fejtegeti a természettudományokban. Ren-
desen a természettudósok törekvése oda irányul, hogy ezen 
fogalmat a tudományból száműzzék. Különösen a darwinismus 
volt az, mely ezen törekvést megvalósítani akarta. De mai nap-
ság mindjobban eltávolodik a tudomány Darwin genuin állás-
foglalásától. És a legtöbben megelégednének, ha a mechanismus 
elvét megmenthetnék. Csakhogy ujabban mind többen lépnek fel 
a mechanismusnak az organikus világban való érvénye ellen és 
egy uj vitalismus ú t já t egyengetik (Herlwig, Wolff, Bunge, Driesch). 
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Az ő törekvéseiknek betetőzése Pauly müncheni zoölogus könyve: 
„Darwinismus und Lamarckismus" (1905.), amely az életjelensé-
geknek egy valóságos teleologiai theoriáját adja és evvel egy 
tapasztalati teleologia alapjait. Ezt mutatja ki aztán a szorzó' Pauly 
könyve tartalmának vázolásával. A másik apologetikai cikket 
Hoppe hamburgi tanár írta: „Geist oder Instinkt". A fejlődéstan 
kedvéért vagy az emberi szellemet az állat lelkéhez szokták 
lealacsonyítani vagy pedig analógiákat mutatnak fel az állat 
életében az ember szellemi életéhez s így az ösztön helyébe 
léptetik a szándékot. Ezen törekvésekkel szemben a szerző ki-
mutatja, hogy az érzéki észrevétel, az ösztönök (Triebe) és a 
reflexmozgások terén ember és állat közt nincs ugyan különbség, 
de van különbség köztük a fogalmak és eszmék alkotásában és 
az ezekre vonatkozó emlékező tehetségben. Ezekben nyilvánul 
meg az ember szellemi élete, amely megnyilvánulásaival együtt 
t. i. a kultura, a művészet müveivel ős a vallásos és erkölcsi 
élettel az embernek sajátossága, melyben az állattól különbözik. 
A cikk az idevágó lélektani és physiologiai stb. tudományok 
kitűnő ismeretével tűnik ki, amint azt egy természettudóstól, 
(aki hivő keresztyén) mint a szerző, máskép várni sem lehet. 

A rendszeres theologia körébe való Ihmels igen szép és 
értékes cikke: „Bibel und Bekenntnis". Kiindul abból, hogy már 
Luther sem hangsúlyozza a szentírás jelentőségét ellentétben a 
régi egyházi hitvallásokkal. A megújult hitvallásos theologia is 
úgy nőtt bele a hitvallás becsülésébe, hogy felismerte abban 
ugyanazon tapasztalatok tanbeli kifejezését, amelyeket ők szemé-
lyesen tettek. Ennek előrebocsátása után kimutatja a szentírás-
nak modern lebecsülésével szemben annak egységességét, egye-
temességét, páratlanságát és a szentlélek által való keletkezését, 
ugy hogy az még ma is mint isten üdvkijelentésének tanú-
bizonysága vallási tekintélyünk. Ha a szentírás a kijelentésről 
való bizonyság-tétel, akkor a hitvallás felelet az isten kijelen-
tésére. Azért nincs is ellentőt a szentírás és a hitvallás között 
és az egyház sem mondhat le soha hitvallásáról. 

Világossága és határozottsága által kitűnik Stange greifs-
waldi tanár ethikai cikke: „Der eudämonistische Charakter der 
christlichen Ethik." A szerző ezt az eudämonistikus jellegét a 
keresztyén erkölcstannak, melylyel azt egyes philosophusok tájé-
kozatlanságból illetik, tagadja. Hiszen Kant ethikája is keresztyén 
befolyásra megy vissza és a reformátorok ethikája éppen abban 
különbözik a romanismusétól, hogy az eudämonismust elveti, 
mikor tagadja, hogy az ember cselekedetei által üdvözül. Sőt az 
által, hogy a tökéletességet nem az erkölcsi cselekvésben, hanem 
az istennel való közösségben látja, melynek következménye, de 
nem feltétele az erkölcsi közösség, megmenti az erkölcsi parancs 
rtbsolutságát, amelyet a philosophiai idealismus sokszor veszé-
lyeztet. Ha pedig ezen fejtegetésekre valaki azt mondaná, hogy 
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nem a prot., hanem a katholikus ethika képviseli a keresztyén-
séget, hogy az uj szövetség a kath. ethikának ad igazat — avval 
szemben szerző kimutatja, hogy az uj testamentomnak a juta-
lomra, a végső Ítéletre és a viszonzásra vonatkozó helyei sem 
kedveznek az eudämonistikus felfogásnak. 

Végül, van még egy eschatologiai cikk Stier neuruppini tanár-
tól: „Mi következik a halál után ?". A 3. füzetben 1. a halálról, 2. a 
halál utáni állapotról és 3. a halottaknak egymással való érint-
kezéséről szól, még pedig a szent írás tana, sokszor a régi 
klassikusok és egyes ujabbkori theol. irók nyilatkozatai alapján 
igyekszik ezen fontos tárgy egyes részletkérdéseibe és problé-
máiba belevilágítani, úgyhogy ezen dolgokban igen jó tájékoz-
tatást nyújt. 

Lic. Dr. Daxer György. 



Könyvismertetés. 

Badácsi György Bibliai tanulmányok. I. kötet. Sárospatak 
1906. A ref. főiskola betűivel. IV 4- 170 old. Ára 2 K. 

A könyv hat ószövetségi tanulmányt tartalmaz, melyek 
közül négynek tárgya egy-egy prófécia, kettőé pedig egy-egy 
történeti szakasz : Jóel, Hoseás, Habakuk, Ezékiel; Sámson, Abi-
ság és Adonia. A tanulmányok sorsa szomorú világot vet prot. 
theol. tudományos irodalmunk helyzetére: 1885-ben nyomták az 
aránylag csekély terjedelmű könyv első íveit és csak 21 évvel 
később jelenhetett meg az egész ! Nem a szerző hibája tehát, 
hogy különösen az első tanulmányokban az újabb szakirodalmat, 
amely pedig épp a prófétai iratokra vonatkozólag elég terjedel-
mes és sok részben egészen új problémákat vetett fel, már nem 
vehette figyelembe; és nem az ő hibája, hogy majdnem anti-
kvárius színezetet nyert például egy 1875-ben megjelent munkára 
vonatkozó az a megjegyzése: „Ujabban egy egészen érdekes nézet 
kezd felszínre jutni" (29. 1.). Ε hiányokért némi kárpótlást nyújt 
abban, hogy viszont azt a keveset is figyelembe veszi, amit 
magyar irodalmunkban talált; és ha kevés is, ha régi is, de a 
mienk! Ballagi Mór, Lenkey Ferenc, Keresztes József, Warga 
István, Sóvári Soós Kristóf (1601), Sebestyén István (Messiologia!) 
sat. oly nevek, amelyeket bizonyára kevesen hallottak még, leg-
alább ószövetségi exegezissel kapcsolatban alig. A fordítások 
közül is felveszi, Birák 13 — 16. fejezeteiben majdnem versről 
versre, Károli, Káldi (Tárkányi), Komáromi Csipkés Gy., Kámori, 
később a legújabb zsidó biblia s a revideált Károli eltéréseit. 
Bizonyára balgaság volna még csak a szándék is, hogy a külföld 
bámulatraméltó exegetikai irodalmát kicsinyeljük; de egynémely 
német irány vak követésével szemben nagyon jogosult ma is a 
sárospataki exegeta kérdése: „Avagy nem kellene-e nekünk saját 
eszünkkel is gondolkoznunk és saját szemünkkel is látnunk, 
hogy aztán saját meggyőződésünkre és ne a másokéra esküd-
jünk?" (6.) 

Mindegyik tanulmány a tárgyául szolgáló könyvet először 
általánosságban jellemzi, a kritikai kérdésekkel nagyobbrészt 
rövidebben végez; majd Joel és Habakuk könyveit kivéve, ame-
lyeket egészen lefordít, hosszabb rövidebb fordítási szemelvényt 
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ád, anélkül, hogy csakis ezeknek magyarázatára szorítkoznék. 
Exegetikai elvei helyesek kortörténeti magyarázatot sürget a 
dogmatikus exegezis ellenében; s az elvek alkalmazása is több-
nyire kielégítő. A szövegkritikára is kiterjeszkedik; s ámbár épp 
az ujabb túlzásokhoz mérten jól esik ebbeli józansága, általá-
ban mégis valamivel nagyobb mérvűnek óhajtottam volna ezt a 
kritikát. A szerző kétségkívül arra fordította a legnagyobb gon-
dot, hogy a héber Írókat igazán magyar nyelven szólaltassa 
meg. És ez oly módon sikerült, hogy igen sok részben az eredeti 
szövegnek ereje a fordításban is nyilvánvalóvá lesz és hangos 
olvasásra késztet, mely a fület is részelteti a szépség élvezeté-
ben. Ezt nem lehet csak az első négy tanulmányban használt 
ötös vagy négyes jambusoknak tulajdonítanunk, amelyekben még 
az eredeti prózai szöveget is fordítja; ama hatáshoz legnagyobb-
részt a szerző szép, magyaros nyelvezete járult hozzá. A mellett 
világos is a fordítás, modern olvasónak való, és egészbon véve 
hű. Sajnos, hogy csak egészben véve hű. Mert bár a szerző 
többször biztosít, hogy „meglehetősen" hű maradt az eredeti 
iróhoz, hogy „lehetőleg" híven fordít, és bár helyes az az elve, 
hogy a gondolatot és nem a szót kell fordítani: mégis gyakran 
gyengíti vagy túlozza az eredeti értelmet, sőt néha ezzel ellen-
tétbe jut. Talán a mérték kedveért kellett gyakran az abba beleil-
leszthető szót választania. Ugyancsak a mérték okozhatta a Jah 
névnek oly sűrű használatát, amint egyetlen iratban sem talál-
juk. Ε mellett különös a Jehova névnek a magyarázatban való 
használata. Tudom, hogy népünk megszokta e nevet, énekeinkbe 
is sajnos átment, de tudományos munkából végképen ki kellene 
küszöbölni ezt a merő tudatlanságból eredő lehetetlen nyelvi 
alakot. A szerző maga is vallja (90. o.): „az istennevek csak 
eredeti alakjokban jelentőségesek a buvárkodóra nézve." 

Az ószövetségi tanulmányok irodalmunkban oly ritkák, hogy 
nem elégedhetünk meg az elismerés általános szavaival, hanem 
a szerző méltán számithat a beható eset'eg cáfoló s helyreigazító 
bírálatra, munkájának ezen igazán tudományos jutalmára. 

„•Jóéi próféciája11· az első tanulmány címe. Az egész könyv 
fordítását a prófétákról általában szóló bevezetés előzi meg, 
amelyből azonban az olvasó alig tájékozódhatik róluk. Már a 
fordításnak egyik jegyzetében olvassuk, hogy a próféták a Jahve 
akaratát hirdetik, hogy ez erős meggyőződésük sat., de úgy itt 
mint a többi részben elszórt megjegyzésekben sajnálattal nélkü-
löztem a próféciában kétségtelenül közreműködő objektív isteni 
tényezőnek is a hangsúlyozását vagy csak tételezését is. Helyette 
gyakran hallunk a próféta álmairól, reményeiről sat., és Hoseás 
próféciája előtt ott van jeligéül Niemayernek az a tényekkel 
olyannyira ellenkező mondása, hogy „a prófécia elválaszthatatlan 
a költészettől éppenúgy a pogányoknál mint a hébereknél; a 
héber próféta költő, a költő egyúttal próféta". — A fordításra 
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s ennek magyarázó jegyzeteire áttérve előrebocsátom, hogy szán-
dékosan mellőzöm a fordításnak azon többleteit vagy hiányait, 
amelyek nem az eredeti értelem vagy a világosság rovására esnek. 

1, 4. a magyar olvasó nem igen tud mit csinálni a meg-
tartott Gazam, Arbeh, Jelek és Chaszil nevekkel; még akkor 
Károli nevei is jobbak (a „ragya" kivételével); a szövegbe kell 
venni a vágó, sáska, nyaló, faló szókat s nem csak a jegyzetbe. — 
6. ν. Ό3 még nem „bősz raj." „Hazámba ellen árja ronta bé" 
mondatból a szövegben egyetlen szó sincs; Dixy nem „irtóztató", 
nns és «iá1? nem tigris, melyet a biblia nem ismer, hanem orosz-
lán. — 9. ν. ΓΡ2 sem itt sem 13. 16.-ban nem egyértelmű az 
oltárral; nrv Tne>D Jahve szolgái és nem „Jah kegyeltje", vala-
mint 13-ban nara vm>'a sem „Jah kegyencei.1, — 11. v. iu"nn 
nem „zokogva sírjatok". — 15. v. " or> si"ij? nem „a Jahve napja 
az", hanem J. napja közel van; nemsokára eljön, nem „jött", 
hanem sir . — 2, 2. ina·' nem „az éj", hanem a hajnal. — 16. v. 
^"p ití'ip igen-igen szabadon így van fordítva: „szótokra hogy 
javuljon a tömeg." — 17. v. első fele az eredeti szerint: Az elő-
csarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úrnak szolgái, 
és szóljanak. Radácsi szerint: „A papság sírjon Jah tornáéiban, 
S oltár előtt így kérje népe Jaht." — A 18. v. az összefüggés 
szerint nem tartozik a próféta beszédéhez, mintha Jahve kegyel-
mét ígérné, hanem a kegyelmet mint tényt bejelenti. Ezért 19-ben 

és *ias,i sem jövőidejü „s imígy felel majd", hanem mult. — 
21. v. nais' a föld maga s nem „föld népe"; ez utóbbi eltörli 
azt a szép fokozatot: πβικ, ntP niöna és ^vs Ό2. A 22. v.-ben 
isiin-1?« = „ne féljetek", és nem „ne sírjatok." — 3, l-ben a 

igét éppen a prófétákról való téves közfelfogás miatt, nem 
fordítanám, igy: „jóssá válanak". — Az 5. v. utolsó sorát R. 
így fordítja: „S azokra is (t. i. kél szabadság), kik fel nem jöt-
tenek, Föltéve, hogy hívják a Jah nevét." Ha ezt akarta,volna 
a próféta mondani, úgy ez volna a szöveg πι,τ ee'2 mi-
ként a vers eleje tényleg szól, úgyhogy felesleges ismétlés volna 
a vers vége. Ámde ennek szószerinti értelme ez: és a rnegszaba-
dulók között (leszen), akit ( = akiket) Jahve hiv. Ebben már 
igenis halad a gondolat és nézetem szerint e sejtelemszerű nyilat-
kozatban már bennerejlik a későbbi universalismus csirája. — 
4, 1. v. nem „visszahívom", hanem több: visszahozom. — 
2. v. e m u n nem „vonszolom", hanem kevesebb: leviszem, leve-
zetem őket. A 3. ν. HJif szavát sem kellett oly erős kitétellel 
visszaadni. A 12. v.-ben „megmérem" helyett az eredeti „Ítélem" 
is állhatna. Különös e versnél az a megjegyzés, hogy Jahve 
napja „a Joel Nugy-Pénteke'. Hiszen a mennyei és földi jelek 
valamennyire hasonlók, de a kettő épp ellenkező jelentésű: amaz 
az ítéletnek, ez a kegyelemnek napja. A 13. v.-ben kár volt el-
hagyni azt a szemléltető i"p imperativust: tapossatok! — A 17. 
v. elejéhez fűzött az a megjegyzés, hogy „a próféták vallása, a 
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jahvismus (egy isten, egy szív, egy lélek), csak a fogság után jutott 
a zsidóság körében diadalra": nemcsak a jahvismnst definiálja 
hibásan, hanem ily alakban sehogyan sem állhat meg. Az sem 
valószínű, hogy a 18. v.-ben csupa földi adományok után 
és Júda patakjai mellett megemlített az a forrás, mely Jahve 
templomában fakad, csak képies kifejezés s azt jelenti, hogy 
„minden üdv kútfeje a templom, azaz (!) a Jahve iránt 
való hűség." Egyszerűbbnek látszik ez a feltevés: a prófétát 
bántotta, hogy a dicső templomnak környéke olyan puszta; ama 
boldog jövendőben majd ez is másként lesz. — A 19. v.-ben 
Dono = „packáztak", holott ennek fogalmához nem tartozik 
okvetlenül az eró'szak. A 21. v. R. szerint „a jahvismus győze-
delmét, a próféta legédesebb álmának megvalósulását jelzi." 
De ezt még akkor sem jelentené, ha a vers végét úgy fordítanék 
i s : „S a Jah lakása a Sión marad;" mert hiszen nem Izraelnek 
valamely belső ellentétéről, mondjuk Sion-ellenes kultuszról szól 
a megelőző rész, hanem a pogányokról, akiket a Sionban, népe 
között lakó s azt oltalmazó Jahve meg fog büntetni. 

A fordítást követőleg a szerző még cáfolja azok nézetét, 
akik a sáskajárást allegóriának tartják. Csakugyan nem allegória 
az. de ,.ahoz, hogy Joel művét továbbra is egyébnek bizonyít-
gassuk'', talán még sem kellene „egészen indokolhatatlan jám-
borság"; aminthogy azt sem látom be, hogy a kettős elpusztulás 
(sáska, ellenség) hipotézisével „kigúnyoljuk az iró képzelő tehet-
ségét és műalkotási képességét." Jóel korával nem foglalkozik a 
szerző, mert, mint már korábban mondotta, nála „a kor úgysem 
főbenjáró dolog." Ez persze sok más ószövetségi iratról is áll. 

A „Hoseás próféciája" cimű 6 oldalas cikkecske a könyv 
első 3 fejezetének parabolikus jellege mellett nyilatkozik s a 
4.—14. fejezetekben 9 önálló beszédet különböztet meg. Ezt az 
elválasztást, mivel külön megokolva nincs, nehéz megbírálni; 
12—16 beszédet is számlálhatnánk. Fordításban csak a 4. feje-
zetet mutatja be. A 9. v. második fele az eredeti szerint: „meg-
büntetem rajta útjait és tetteit őreá hárítom". R. szerint: Szán-
dékuk is haragra gyújta már, Boszún lesújtja őket tényükért. — 
A 12. v. első sorát: Sxü" ixjn -ay szabadon így fordítja: „Faistenét 
imádja ím e nép"; s ugyané vers végét: D.Tnbx nnrio um nagyon 
is szabadon: „Jó istenét bünvágygyal sérti meg". — A 14. v. 
végén: „Elvész a nép úgy is tudatlanúl" mondatban az „úgy is" 
elhomályosítja ezt az eredeti értelmet: úgy hogy a szegény, 
tudatlan nép a kisártó' példák miatt szintén elbukik. — A 18. 
versről jobb, ha bevalljuk, hogy nem tudjuk még fordítani; R. 
a romlott szöveget fordítja, de, legalább a második sor, ért-
hetetlen. 

„Habakuk próféciája" a szerző szerint a 3 fejezet nélkül 
nem volna teljes; ez a zsoltár annyira összefonódik a megelőző 
résszel, hogy ettől elszakítani nem lehet. Ez volt Reuss nézete 
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is, akit a szerző idéz. Amit ez ellen azóta Stade, Wellhausen 
és Cornill felhoztak, azt a szerző nem cáfolja, aminthogy az 
1, 6 - u . ellen támadt kételyeket sem említi. A könyvet a 600 
körüli időre teszi. Szép a tanulmány végén levő aesthetikai mél-
tatás és a lélektani megokolása annak, hogy miért nem rész-
letezi Jahve megjelenésének borzalmait. Kevésbbé elégített ki a 
bevezető korrajz és sem tárgyilag sem alakilag nem sikerült az 
a mondása, hogy Júdát akkor „a titkos elégületlenség szomja 
epesztő". Az olyan dagályos beszéd is, hogy „isszuk a legtisz-
tább gyönyörűség arany-borát", ma már a komolyságot veszé-
lyezteti. Higgadtan itóli meg végül Hab. és Jerem. könyveinek 
viszonyát is azzal, hogy egyes képek s kitételek rokonsága még 
nem bizonyít függést. De ez az ítélet nézetem szerint nem vonat-
kozhatik már, mint a szerző akarja, a csak egy felcserélt 
mondatrésszel eltérő ezen két helyre: Hab. 2, 13. ős Jer. 51, r,8. 

A felirat xfe>8 kitétele már csak Pdb. 31, miatt sem lehet 
„ítélet", hanem „szózat" marad. 1 , 5.-ben elmaradt a fontos c d ' c í , 
valamint a 6. v.-ben a kaldeusokat épp akkor olyan jellemző 
vége, hogy mások lakóhelyeit foglalgatták el. 8 v. szerint a kal-
deus már jön is és nem „a hosszú útnak vígan néz elé". A 10. v. 
szerint ugyanő a várat nem „lerontja", hanem csak beveszi, 
msVi. — A 11. v.-ben úgy segít a fordító a gyanús szövegen, 
hogy az atnáchot egy szóval előbbre teszi, a n-t elhagyja és a 
et:>'xi helyett B?^-et olvas. A 12. versben rroj s1? sat. már nem 
kérdés. — A 2, 1. v.-ben nagy kár volt elhagyni a prófétai kije-
lentés lényegére nézve fontos részt: Ό-ηητνιο — Hogy miért nem 
lehetne a 2. v.-ben -ρτπ látomás, hanem csak „jós-ige", nem 
értem. — A 4. v. első sora az eredeti szerint: íme felfuvalkodott, 
nem egyenes a lelke ő benne (t. i. a kaldeusban, és ezért meg 
kell semmisülnie); Radácsi szerint: „Ez az (t. i. a kijelentett 
jós ige): Ki dölyfös boldog nem lehet." Hagyján. De már a híres 
2. sort sajnáljuk ebben az alakban: „de azt ki hű, hűsége tartja 
meg." Az eredeti szerint: De az igaz (azaz: az izraelita) az ő 
hűsége ( = szilárd hite, bizodalma, ragaszkodása Jahvehez) által 
élni fog (mert Jahve életben tartja). Igaz, hogy Pál apostol 
mélyebb értelemben idézte ezt, de R. fordítása az eredeti szöveget 
még távolabbra viszi Róm. 1, 17-től. — 9 v.-ben a ;p nem 
,.sátor1', az eredeti „fészek" itt jellemzőbb. — A 15. v.-ben elkerül-
hetetlen az ide nem illő "]nan πεεο szóknak ez a könnyű korrek-
túrája: ttiBn»]D0 (Wellhausen, Kl. Proph. és most: Kittel, Bibi. 
Hebr.). Hogy itt a szöveg megromlott, azt R. úgyis elismeri. — 
A 17. v. „rémként jőnek el" szavai az eredetiben nincsenek 
meg s az izraelitára nézve idegen képzetet tartalmaznak. — 
Ha 18 v.-ben up-t törüljük és 1"1?! helyett ^ f - t olvasunk (így 
Nowack s Wellh.), akkor megvan a helyes értelem s a szép rit-
mus. És ha a 19. v. első sorát qsh szóig a 18. v. elé tesszük 
(Wellh. és Kittel), akkor az összefüggés jobb, a gondolatmenet 
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emelkedik és csupa 3— 3 versből álló, nv ja l kezdődő szakokat 
kapunk. 3, 3. C'np miért volna „felségnek2 is fordítható, mikor 
erre megvan a külön r ^ y kitétel, amely szintén magában állhat 
mint istennév ? — A 9. v.-nek ezen három, bizonyára korrumpált 
szavát: ίβχ maa iiiyse* R, igy fordítja: „Szavad lesújt, miként 
Átok nyila". Ez kétségkívül jól illenék a vers 1. és 3. sora közé, 
de nem ezt mondja a szöveg. És ha naa „nyil' lehetne, akkor 
inkább Nowacknak a LXX. négy kézirata alapján ajánlott azt 
a korrektúráját fogadnám el, amelyet most Kittel is felvett bib 
liájába: Wf?* maa rijjaa' — megtöltőd puzdrádat nyilakkal. De 
legjobb lesz itt is szerényen beismerni, hogy ezt a százféloképen 
magyarázott s javított helyet nem értjük. — A 13. v. kezdete 
nem kérdés. A 16. v.-ben a próféta nem helyezi magát népével 
olyan ellentétbe, aminőt R. fordítása konstatál, mintha neki „joga" 
volna (az eredetiben csak: itpx = hogy — várjam) nyugton várni 
a kinok napját, mert az csak a népre száll. 

„Ezékiel próféciája" a viszonylag legnagyobb gondot igényli 
a magyarázó részéről, az irat alaki és tartalmi sajátságai miatt. 
És a szerző, amennyire az 36 oldalas tanulmányban lehetséges, 
ki is terjeszkedett minden főkérdésre. Bevezetésül az exulánsok 
és otthon maradtak hangulatát rajzolja, röviden és találóan. 
Csak annak az okát is meg kellett volna említeni, hogy miért 
foglalt el a zsidó nép „a földi jólét megítélésében ősidőktől 
kezdve ellenséges állást a kereszt.yénséggel szemben"; ős a fogsági 
próféták feladatát sem határoznám meg olyan félreérthető módon, 
hogy ne engedjék, „a hazafiság szent tüzét behamvadni.'1 A „haza-
fiak" épp abban az időben nem a próféták pártján voltak. A 
könyv általános méltatásában helyesen okolja meg a mai ízlést 
sértő 16. s. 23. ffnek visszatetsző képeit s hasonlatait; a 8. feje-
zetet azonban csak tévedésből vehette ide. A theophania csodá-
latos alakjainak megértetőse végett, mint illik, a babiloni ember-
fejü szárnyas oroszlánokról is szól, de a kherub szót még ma 
sem mondhatjuk „eredetileg assyr vagy khald" szónak, olyat az 
ékiratokon még nem találtak (1. A. Jeremias, das Α. Τ. im Lichte 
des alten Or. 1904. 116. old. és Keilinschriften u. das A. T.2" 
529 sk. old.). Lenormant olvasta egyszer valamely feliraton a 
kirubu szót, amely azóta szótárakban, tárgyi lexikonokban és 
kommentárokban folyton kisért; pedig az az olvasás téves volfc 
(1. Roscher, Lexikon der gr. u. röm. Mytb. III. 256. old.). 
Ézékiel prófétai feladatának rajzában feltűnt a szerzőnek az az 
állítása, hogy a próféta ,a népnek, amelyre a boldog jövő vár, 
szinte szenvedőleges szerepet jut ta t" és hogy ezért „nem követel 
önkéntes, szándékos átváltozást; a fásultság, közönyösség bűné-
ből való kibontakozást nem sürgeti". Ez így nem állhat meg 
18. 33. 16. 23. 6. 9. 14, u skk. miatt. A látomásokban való 
prófétálás magyarázatául jó lett volna utalni Ezékiel élénk képze-
lőtehetségére, arra a beteges testi állapotra is, amellyel Isten öt, 
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legalább időről-időre, sújtotta. Bizonyos, hogy ő viziőit kiszínezte, 
de hogy azokat „csinálta" volna (1. 78. lapon: „modorosságát, 
visio-csinálási tulajdonságait"), azt a prófécia lényegének helyes 
felfogása mellett nem lehet állítani. A 40.—48. ff. tárgyalásában, 
amelyeket külömben , a hazájába visszatérendő zsidóság számára 
írott végrendeletnek" tart, a szerző kiterjeszkedik a könyv, a 
deuteronomiuni és a papi kódex viszonyára, amelyet csak egész 
általánosságban a Wellhausen-séma szerint állapít meg. De mel-
lette az ismeretes érvek közül csak a leggyengébbet hozza fel, 
hogy t. i. Ezékiel, a pap, nem mert volna a papi kódexen változtatni, 
„ha a mózesi törvényhozás tekintélye csakugyan létezett volna." 
Ámde a deuter. is már Mózes nevében szólt, azt Ezék. ismerte 
és mégis: a lévitákat „s az áldozatokat és ünnepeket illetőleg 
nagy különbség van közöttük!" Azt is nagyon vitásnak kell 
tartanom, hogy I. Kir. 1. idejében „a nemzeti cultus nem létezett!" 

A próféta beszédei közül, „mindenesetre a reá nézve leg-
kedvezőbb választással", a 37. fejezetet mutatja be, még pedig 
ennek prózai szövegét négyes jambusokban. De nem csak ezért 
tartom ezt az 5 oldalt R. könyve legszebb részének. Igaz, hogy 
a mérték kedveért itt is van elég hozzátoldott sző; de egészben 
véve finoman simul oda ez a költemény az eredeti szöveghez, 
úgyhogy kevés az észrevételem. Az 1. v. szerint Jahve lelke, 
nem „Jahve" vitte ki a prófétát. És a csont (2. v.) egészen hsíj) 
„aszott" volt. A 13. és 14. v.-ben az eredeti szerint nem: „hidd 
és valld, hogy én vagyok Jahve", hanem e felszólításnál több: 
ez a következménye lesz annak, amit Jahve 11.—14. szerint a 
néppel tesz. A 16. v.-ben a prófétának ezt kell a két fára írnia: 
Júdáő s Izraelnek vele szövetséges fiaié; Józsefé (Efraim fája) s 
Izraelnek hozzá kötött egész háza. — És e két fát nem addig 
kell a prófétának kezében tartania, „a mig" ír, hanem azután, 
hogy a hallgatók már az irást is lássák, tehát (20. v.): „s a 
fákat, melyekre írsz." A 24. v.-ben a^a több mint „fejők"; s a 
25: v.-ben a fordítás megcsonkítja az Ígéretet az utolsó hang-
súlyos o'v.irt szó elhagyásával. Az 1—14. elbeszélt viziő végül, 
ha nem hirdeti is a holtak feltámadását, mindenesetre többet 
jelent mint csak a zsidóság leendő felkerekedósét és hazame-
netelét, maga a próféta is többnek magyarázta (15—28.). 

,,Sámson" alakjával foglalkozik az 5. tanulmány, mely beve-
zetésül a Birák könyvéről s a birákról általában s röviden 
tájékoztat, majd a 13.—16. fejezetek fordítását adja, ez után a 
Sámsonról való eltérő nézeteket tárgyalja, végül az elbeszélést 
részletesen magyarázza; ez utóbbi szakaszban foglalkozik a filisz-
teusok történetével s a nazireátussal. A hajnyirás nazireusi tilal-
mában alig fordultak a zsidók „bizonyos emberi hiúságok és 
hiábavalóságok ellen", vagy ennek a szándéknak csak igen 
alárendelt szerepe lehetett abban. A faragatlan oltárkő, a hasz-
nálatlan áldozati állatok sat. másfelé mutatnak, a haj sértet-
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lenségének is mélyebb értelme van. Sámson személyéről szólván 
a szerző azt tartja, hogy nazirságára a 14.—16. f.-ből „még 
következtetni is csak erőszakoskodással lehet". De akkor ki kell 
vennie a hiteles szövegből 16, 17 skk. verseit is! Az elbeszélés-
nek valamely napisten-mithoszból való eredetét nem tartja éppen 
valószínűtlennek; Delilában a lajla szót is találja. Külömben 
utal Schräder „Keilinschriften sat." munkájára, amely pedig 
csak 3 rövid jegyzetben mond egészen általános dolgot (219. 
369. 582, old.), míg A. Jeremias (das Α. Τ. sat. 287 sk.) részle-
teket is említ. Mégis azt véli, hogy „azok járhatnak legközelebb 
az igazsághoz, akik abban a Dán-törzs egyéni jellemét, történeti 
helyzetéből folyó küzdelmeit látják megörökítve". Nekem úgy 
tetszik, hogy amitReuss bevezetési munkájában (125. o.) a mithosz-
magyarázatról mondott, az áll a „törzs-magyarázatra" is, hogy 
t. i. „ist an den Haaren herbeigezogen, die selbst bei Simson 
dazu nicht ausreichen". A monda külömben, a szerző szerint, a 
királyság korában lehetett kikerekítve, amikor a törzsrendszer 
megszűnt (ez már ily korán történt volna?). A magyarázatban 
van néhány olyan bántó kitétel, amely némely külföldi exegeta 
bursikóz modorára emlékeztet (p. o. „a széttépett oroszlán belei-
ben talált mézből való traktálózás", „menyasszonyi rimánkodás", 
„a nyűglődő, rimánkodó menyaszony", „a czórai zsidó"). 

A fordítás, mely itt még Sámson meséjét és megfejtését 
valamint a diadalmi éneket is prózában adja, a többi részben 
közölt szemelvényekkel ellentétben nagyon is ragaszkodik az 
eredetihez annyira, hogy „sietve elfutott" helyett azt mondja: 
„serénykedett és futott" (13, 10.). 13, 22"ben „Istent láttunk" 
helyett okvetlenül ez kell: „az Istent láttuk", miként a 23. v. 
is mutatja. A 14, 7_9 versekben exegetánk célzást talál arra, 
hogy Sámson, az erős (oroszlán), megédesíti (méz!) mesefejtésével 
a társas együttlétet. A 12. skk. versekben ΠΤΠ nem lehet egy-
szerű „mese", hanem találós mesének, talánynak kell lennie. A 
15. v.-ben t c jelenléte nem „bolondítsd el ' , 16. 5-ben sem 
hanem mindkét helyen „beszéld rá" (Zsidó biblia) vagy „Vedd 
reá" (Kámori, Revis.l Ugyanitt a utf'-ii1? gyökere semmiesetre 
sem tfii. A 16. és 17. v.-ben V̂ J? nem fordítható „rajta" szóval, 
mintha Delila Sámson magaviseletén sírt volna, hanem „előtte" 
tette ezt, hogy célt érjen. Ugyanezen 2 versben a Tan ige min-
dig csak „megfejteni" s nem „megmondani" jelentésű lehet, mert 
hiszen a talányt magát elmondta S. Delilának is, de ez a meg-
fejtését is akarja tudni. 15, c-ban yen nem tulajdonnév. A 7. v.-ben 
az „is" és „mégis" szókat törülni kell, mert külömben a fordí-
tás értelme ellenkezik az eredetivel. A 8. v.-ben pis?' az alsó 
lábszár (nem: váll); a ll.-ben a 3000 ember kérdése a 
szót hangsúlyozza, amit R. is elismert, de a fordításban nem 
juttatott kifejezésre. A 12. v.-ben y:a több mint „bántani", a 
jegyzetben felsorolt fordítások mind jobbak ennél. 19.-ben a tr'íisa 
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-vitás, de aligha „zápfog". 16,2-ben a ítp'inrv gyökérjelentése 
szerint „csöndesen voltak", nem „ügyeltek". A 4. v.-ben meg-
említett Szórek kérdése ma már meg van oldva (1. Buhl, Geo-
graphie des alten Palaestina 1896 68. és 90. old.). A 13. v.-ben 

sat. nem kérdés. Ugyanitt a d s d d az összefüggés szerint 
a vízszintes, hosszirányú „mellékfonál", amelybe S. haját a takács-
szék szélességi irányában beleszövik. A „vászonba'" (153. old.) 
nem lehet azt beleszőni. Ε vers végére külömben még a leg-
nagyobb szövegkritikai óvatosság mellett is oda kell tenni azt 
a világos toldalékot, amely Kittel bibliája szerint a LXX., Itala-
ban és a hexaplaris síriai versioban megvan. — A 18. v.-ben 
vagy „elküldött és elhívta" vagy egyszerűen „elhivatta", de nem 
mind a kettő: ..elküldött és elhivatta". A 19. v.-ben nem „valakit" 
hívott, hanem azt az embert, aki már 9. és 12.-ben is ott 
volt. Ugyanitt "?nni lehetne ugyan n̂n gyökértől, de jobb itt a 
szokásos: „kezdte", t. i. őt megalázni, azt amit a filiszteusok 
21-ben folytattak. Hogy a „levitték Gázába" kifejezés (21. v.) 
miért „nem békíthető ki a Szórek völgyebeli lakással (4. v.)", 
noha az bizonyára alacsonyabb fekvésű: nem tudom. Ugyanitt 
a c W m dualisa nem jelent „két vasláncot". A 22. v.-ben 
nem jelentheti, hogy a haj újra nó'tt „olyanná, amint" lenyíratott, 
hanem: „amint lenyíratott", azonnal ez után újra kezdett nőni; 
a 22. és 23. v. közé bizonyos időtartam esik. S végül a 27. 
v.-ben iJ mint „karzat" az összefüggésbe be nem illeszthető 
modern képzet volna. 

A tanulmány végén vártam volna a 16. fejezet általánosan 
csodált finom rajzának eszthetikai méltatását, annak a mesteri 
fokozatnak kiemelését, amely a kísértésekben, Sámson könnyel-
műségében, majd belső átalakulásában mutatkozik. Éppen ez a 
fejezet teszi az egész elbeszélést az ő-szövetség „egyik legszebben 
kidolgozott részletévé". 

A könyvet „Ahiság és Adónia", egy „bibliai kép" fejezi be, 
amely, jobb szeretném, ha egészen elmaradt volna. Már a jeligéje 
is szerencsétlen: I. Sám. 8, 11. 13. 16. szellemében akarja fel-
tüntetni Dávid utolsó és Salamon uralkodása első éveit. Adoniában 
az Abiság iránt való tiszta, eszményi szerelem áldozatát látja, 
aki nem áhítozik már a koronára, hanem lelkén viseli agg édes 
atyjának szenvedő állapotát, míg Salamon egy rövid kérdéssel 
sem tudakozódott soha annak állapota felől . . , sat. sat. A köl-
tőnek bizonyára szabadságában áll a bibliai szöveg nyújtotta 
alapon modern lélektani rajzot adni: de itt annyi a bibliai 
alappal egyenesen ellenkező költött toldalék, hogy ezt már nem 
lehet bibliai rajznak mondani. Nem egyéb az mint keserű gúny-
nyal Salamon ellen forduló s feltétlenül Adónia mellett állást 
foglaló apológia egy tárcaszerüen megírt regényes epizód alakjában. 

Annál szivesebben időztem el sokáig a tudós szerző igazi 
tanulmányainál, amelyekről őszinte szívből óhajtom, hogy a bennök 
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megnyilatkozó szakismeret, a biblia iránt való szeretet és lelke-
sedés minél több olvasóba átplántálódjék! Vajha ez 1. kötetet 
minél hamarább követnék a többiek! S ha szabad egy kóróst 
nyilvánítanom, úgy hadd kérjem a költó'i lelkű és nyelvű szerzó't 
első sorban a prófétai iratok költői részeinek olyatén fordítására, 
mely, miként a mostaniak legtöbbje, még szavalásra is alkalmas. 
A mostani ismertetésnek szokatlan terjedelme pedig legyen 
bizonysága annak a figyelemnek, amellyel a szerző munkáját 
kisértük, és annak a készségnek, amellyel azt lelkészeknek, 
tanároknak, hallgatóknak a legmelegebben ajánljuk. 

Jausz Vilmos. 






