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A „Neue Kirchl. Zeitschrift" (in Verbindung mit Prof. D. 
v. Zahn, Erlangen, und Oberkons.-R. Adolf Kahl, München, hrsg. 
von Prof. Engelhardt. Α. ^Deichert'sehe Verlagsbuchhdlg. Nachf. 
(Georg Böhme), Leipzig. Ara Vi évre 3 korona). 1908. évfolya-
mában Ihmels lipcsei tanár írta az új évfolyam bevezető cikkét: 
„Hogyan tartjuk meg a reformáció örökségét és hogyan gyümöl-
csöztetjük azt a jelen számára?" A szerző előbb rövid vonások, 
ban vázolja, hogy mit kell értenünk a reformáció öröksége alatt 
Az újonnan felfedezett evangeliomot, melynek tartalma: az 
embernek személyes közössége az istennel, istennek a Jézus 
Krisztusban való kijelentésének hirdetése és végül az ige és a 
szentségeknek isten kegyelmes kijelentésének hathatós megjele-
nítéseként való megértése. Mindezt meg kell tartani, sőt gyümöl-
csözővé kell tenni úgy, hogy a mai kor feladatainak és kérdé-
seinek légkörébe elhelyezkedünk és annak szolgálni igyekszünk. 
Ezután feltünteti, mikép oldja meg ebbeli feladatait a theologia. 
Ennek leírása a folyóirat tartalmának egyik legszebb részlete 
és az ember mikor a szerzőnek fejtegetéseit reprodukálni akarja, 
alig tud lemondani arról, hogy szórói-szóra le ne írja. De meg 
kell elégednünk, hogy csak rámutassunk egyes dolgokra és 
egyébként magának a cikknek elolvasására kell felhívnunk az 
olvasót. így mindjárt igen tanulságos, mikép mutatja be a 
szerző a theologia mai helyzetét, melyet a természettudományok 
és főleg a történettudomány megteremtettek. Ez apologetikai 
munkára kötelezi a theologiát, de persze nem olyan értelemben, 
mintha a keresztyénséget be lehetne bizonyítani. A theologiának 
az adott viszonyok közt semmiféle nehézség előtt szemet hunyni 
nem szabad és korunk gondolkodásának igazsági mozzanatait 
el kell ismernie. De egyébként saját utján és saját tárgya tör-
vényei szerint kell eljárnia. Főfeladatai közé sorolja a szent 
irás inspirációjának leírását. Feladatait nem szabad csak azért 
szűkebbre szabnia, hogy a többi tudományokkal összeütközésbe 
ne kerüljön, sem a metaphysikától való félelemből egyes olyan 
kérdések fejtegetését elejtenie, melyek a hitből sarjadnak. Végül 
nem kevésbé érdekesen vázolja a szerző az egyházi gyakorlati 
tevékenység munkáját a reformáció örökségének megóvása és 
gyümölcsöztetése érdekében. A prédikáció végcélja csak az lehet, 
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hogy az egyest hitének személyes bizonyosságára, az üdvbizo-
nyosságra vezessük, azaz a prédikációnak ébresztó'nek kell lenni. 
Ápolni és helyes mederbe kell terelni a gyülekezet közösségi 
életét, meg kell világítani a nyilvános élet kérdéseit, fel kell 
használni a gyülekezet tagjainak közreműködését. Itt igen helyesen 
megjegyzi a szerző', hogy ezt azonban nem szabad az egyetemes 
papság elvére való hivatkozással megokolni, mivel „das allgemeine 
Priestertum bedeutet nur dies, dass der einzelne keiner mensch-
lichen Vermittlung zwischen Gott und sich bedarf, sondern das 
Recht besitzt, persönlich Gott zu nahen." Ezzel szükséges tisz-
tába jönni és nem szabad az egyetemes papság tisztán vallási 
elvével az egyház ügyeinek intézésében való részvétel indokolására, 
tehát egyházjogi s egyházpolitikai nemes vagy nem nemes 
érdekek fedezésére visszaélni, mint ez különösen nálunk igen 
gyakran történik. A szerző azután még igen jól hangsúlyozza, 
hogy az egyházi gyakorlati tevékenység egyedüli eszköze az ige. 
Az egyház alkotmányának itt csekély jelentőséget tulajdonít. 
Csak az ige hirdetése, a prédikáció hozza közel a szivekhez az 
igét. Azért legyen az céltudatos, ismerje a prédikátor az embert, 
a psychologiát, s fakadjon prédikációja, saját vallásos élete 
tapasztalásából és hirdesse az evangéliom mellett a törvény 
komolyságát is, akkor képes lesz a reformáció örökségét a jelen-
korban is hatásossá tenni. 

Zaknn&k János evangelioma földrajzához való adalékaiból 
az első füzet a 11, 54 említett Ephraimról szól. Nem oly város 
volt az. mely a pusztában, hanem egy a pusztával határos terü-
leten feküdt. Eusebius, Josephus s Epiphanius adatainak egybe-
vetéséből megállapítja a szerző, hogy az Júdea legészakibb 
részében, a magas hegyen épült mai Taijibe helyén volt. Ezen 
eredményt csak a codex Bezae (D.) teszi kétségessé, melyet 
Blass is irányadóul vett János evangeliomának kiadásában. Ε 
szerint a Samphurin, vagy a mai Sefurije vidékén, Qalileában 
lévő Ephraimról volna szó, a mi persze megint a Ján. 11,34-ben 
megadott helyzethez nem illik. Nem lehet tehát máskép ítélni, 
mint ugy, hogy D-nek ezen szövege nem az eredeti, hanem egy 
későbbi, a helyzettel már nem ismerős szobatudós javítása. Az 
a helyzetet jól ismerő evangelista helyes helymeghatározását, a 
judeabeli Ephraimot a galileabelivel akarta helyettesíteni és 
azért cserélte fel a János evangeliomában meg nem nevezett, 
csak a pusztával határosnak mondott vidéket a közeli Sepphoris 
várostól elnevezett „Sapphurim azaz Sepphoris országával." 

Ugyanezen cikksorozat 4. közleménye a 3. füzetben a János 
ev. 4 , - 4 2 perikopában a samariai asszonyról elbeszélt történet 
színhelyével, Sycharral foglalkozik. A syr fordítás Sichomet csinált 
belőle és Jeromos követte e hagyományt, bár bizonyos határo-
zatlansággal. A bordeauxi zarándok és Eusebius, kik Sichemet 
is ismerik, megkülönböztetik tőle Syehart, melynek nyomait 
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azután Zahn még a talmudban, a samariai krónikában, egy régi 
mozaiktérképen és a midra3 rabbában is felmutatja és azonos-
ságát a mai Askar vagy Asker nevű arab faluval állítja. 

Mind a három füzetben irt Nestle Eusebiusnak evangeliomi 
synopsisáról vagyis ama elmés rendszeréről, melynek segítségével 
az evangeliomok párhuzamos szövegeit gyorsan össze lehet 
keresni. A szerző, ki a legkisebb mikrologiai ismeretek terén 
való jártasságáról és kutatásainak a legcsekélyebb részletekre 
kiterjedő gondosságáról nevezetes, ezen tulajdonságait ezen cik-
keiben is ragyogtatja, csak sajnos egy kissé rendszertelenül. De 
azért ezen kutatásaiból is világossá lesz, mily hanyag és meg-
bízhatatlan, sokszor elődeinek hibáit vakon követő volt itt a 
modern tudományos kutatás. így pld. Tischendorfnak meg vannak 
az uj szövetségi kritika terén a maga érdemei. És meg kell 
vallanom, előttem sokszor túlzottaknak látszottak egyes tudósok 
s köztük Nestlének törekvése is, mellyel Tischendorf uj test. 
szövegkiadásának ha nem is érdemeit kisebbíteni, de hibáit 
nagyítani igyekeztek. De Nestle jelen cikkében is, még pedig 
meg kell neki engedni: érvekkel, megint csak reámutat Tischen-
dorf müveinek korlátaira. Ennél azonban nagyobb baj. hogy a 
legújabb szövegkritikai tekintély gyanánt fellépő v. Soden mun-
káinak is elég gyengéire tud reámutatni, melyek legtöbbnyire 
épen onnan erednek, hogy Tischendorf adatait nem vetette alá 
a kéziratokig visszamenő kritikának. A szerző ezt sokszor meg-
lepő példákkal iilustrálja és néha igen mulatságos, do mindig 
az ő nagy pontosságának jele, hogy miben nem fedezi fel 
valamely hiba eredetét, melyet a szövegkritikusok ós kiadók 
egymástól leírtak. Sokszor gúnnyal mutat rá arra, hogy neki 
félreeső lakóhelyén (szerzőnk a maulbronni alsó seminárium 
tanára) korlátolt tudományos eszközökkel kell jóvá tenni, amit 
egyetemi tanárok tanítványaik segítségével könnyen végezhetnének. 
Ε mellett megvallja, hogy a száraz számokkal való foglal-
kozás a legérdekesebb, legtermékenyebb probléma. És bizony 
nem egy helyen megmutatja, hogy ez aprólékos munka néhol 
elég fontos eredményekkel is kárpótol. — Nestlének ezen cikk-
sorozata igen alkalmas arra. hogy az embert a tudományos 
•bálványok csodálatából is felébressze és megtanítsa arra, hogy 
mindenütt, tehát a tudomány terén is csak a leglelkiismeretesebb 
munkát és a még oly aprólékosnak is látszó problémákkal 
foglalkozó tudományos önállóságot megbecsülje. 

Az ó-te3tamentorni kutatásba vág Dr. Wilhelm Caspar i 
erlangeni magántanár cikke, melyben azon jogi viszonyokat 
fejtegeti, melyeknek alapján Boáz és Ruth házassága létre jött 
és tagadja, hogy az leviralusi házasság lett volna. Itt meg-
említjük a fiatalon elhalt Köberle, rostocki tanár cikkét, melyben 
az 1904. felfedezett assuani papyrusok tartalmát ismerteti s 
néhánynak teljes szövegét közli. Ezen érdekes jogi okiratok 
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ismertetése után röviden feltünteti jelentőségüket, a felmerülő 
tudományos részletkérdéseket a szerző külön tanulmányra hagyta, 
amely azonban most már nem fog megjenni. 

Folyó év febr. 21-én volt 100 éve, hogy Löhe Vilmos, az 
egyszerű luth. falusi lelkész, ki félreeső falucskáját világhírre 
emelte, született. A neuendettelsaui diakonissaintézet rektora, 
Dr. Bezzel emlékezik meg pár lapon (a 2. füzetben) nagynevű 
elődjéről. Vilmar, aki egyúttal jeles irodalomtörténész is volt, 
azt mondta, hogy Löhe prózája olyan volt mint Goetheé. Ennek 
beszélgetései egy ujabb (Deibel és Gundelfinger) gyűjteményét 
ismerteti az 1. füzetben Lic. Bröse, mint ezt már azelőtt két 
ízben (1900. s. 1906.) tette e lap hasábjain. Most is, mint akkor, 
főleg Goethe egyéniségének a beszélgetésekből sugárzó azon 
vonásaira mutat reá, melyek az u. n. miveltek Goethe-idoljához 
épen nem illenek. Érdekes pld. itt, hogy a Napoleon elleni álta-
lános felkelés lelkesedése közepette a nagy költő hideg maradt. 
Két dolgot akar a szerző cikkében kimutatni, hogy a Goethe 
feletti ítélkezés még keresztyén szempontból sem igazolt és 
hogy a költő modern tisztelői bálványukat nem ismerik. 

Csak röviden említjük meg, hogy Kübel, müncheni lelkész 
egy cikkben ismerteti a legújabb pápai syllabust és encyklikát, 
Schlegdenthal lelkész meg azokkal szemben, kik a német büntető-
törvénykönyvnek a vallást és annak szertartásait védő pont-
jának eltörlését sürgetik, kimutatja ezen intézkedésnek továbbra 
is szükséges voltát. Végül közli a 3. füzet ιSchling erlangeni 
egyházjogásznak a bajor ev. Bund gyűlésén tartott előadását, 
melyben elmondta nézeteit a készülő bajor egyházi rendtartásról. 

Dr. Daxer György. 




