
A megváltottság és az egyéni felelősség tudatának 
viszonya az ujabb theologusoknál. 

3. ( D e t t i n g e n S á n d o r (1827—1905.) 
Philippi tanítványa és utóda volt a dorpati egyetemen. 

Hírnevét moralstatistikájával („Die Moralstatistik" 1869. 3. kiad. 
1882.) alapította meg, melyet nálunk Pauer Imre is méltónak 
talált arra, hogy „Az ethikai determinismus" c. művében 
alaposan felhasználja. Még halála előtt kiadta 3 kötetben 
dogmatikáját („Lutherische Dogmatik" 1897—1902.), amely 
abban hasonlitPhilippióhez, hogy a luth. egyház tanát kép-
viseli és mindenféle ellenzőivel szemben a legújabb időig 
megvédi. Oettingen óriási anyagot dolgozott fel művében, 
sokszor nagyon terjengősen és bőbeszédűen. 

A tulajdonkópeni dogmatikai rendszer a 2. és 3. kötetre 
terjed. Az előbbiben .szól a bűnös ember erkölcsi állapotáról. 
Ezt jellemzi az embernek a bűn rabságában való sínylődóse, 
a képtelenség arra, hogy bűnét eltávolítsa (512. 1.), istenhez 
való viszonyát megváltoztassa. (513. 1.) Vagyis az ember 
akaratának formális szabadsága ellenére is képtelen a valódi 
jóra (515. 1.) 

Isten a bűnös embereket mind a Krisztusban üdvre 
rendelte. (577. 1.) De azért az üdvakarat ezen universalisinusa 
nem absolut oly értelemben, mintha isten kegyelmét minden 
emberre ráerőszakolná. (578. 1) Az isten akarata az egyes 
ember lelkiismeretéhez fordul ós arra akar ja őt képessé 
tenni, hogy az igében való megnyilatkozására igent vagy 
nemet mondjon. Isten nem szünteti meg az ember szabadsá-
gát (579. 1.), hanem helyreállítja, azaz az isteni kezdeménye-
zés azon helyzetbe hozza az embert, hogy önkénytesen ós 
személyesen megragadhassa a felkínált istenfiúságot ós azt 
egy új életben meg is tarthassa. (580. 1.) Azok, akik az isten 
kegyelmét hitben elfogadják, a választottak. (581. 1.) De a 
kárhozatra isten senkit sem rendelt. (582. 1.) A kiválasztás 
értelme, hogy nem én választottam az istent, hanem ő en-
gemet; nem az én akaratomtól és cselekvésemtől függ az 
én istenfiúságom, hanem egyedül isten kegyelmétől. Az em-
ber akaratával nem jöhet a kegyelem elébe, sem vele együtt 
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nem működhetik az üdv elnyerésére. (III. 540. I.) Erre kép-
telenek vagyunk, mert bűnünk oly nagy, hogy csak isten 
kegyelme a Jézus Krisztusban veheti el és akaratunk annyira 
a bűn rabja, hogy az önsegélyre teljesen képtelen (541. 1.) 

De ha üdvünk egyedül isten kegyelme és műve, nem 
elkerülhetetlen akkor az absolut praedestináció? Ezen aggo-
dalom eloszlik, ha pillantást vetünk arra, mikép végzi a szt. 
lélek az ember szivében művét, hogy a kegyelmet elfogadja. 
(54B. 1.) Amint az isten a megváltás kedvéért felvette az 
emberi testet, úgy vette fel a szt. lélek az ige alakját, hogy 
a bűnös világot megszentelhesse (inverbatio). (303. 1.) Le-
ereszkedett, belebocsátkozott az emberi szóba, az igébe, 
hogy hozzánk emberekhez emberileg közelíthessen. (304. 1.) 
Ilyen módon aztán hatást gyakorol az emberekre (554. 1.) 
Az ige hatása ellenállhatatlan. Nem hat ugyan mint termé-
szeti erő, hanem mint felszabadító, az akaratot ébresztő s 
megindító hatás s előidézi az önelhatározás lehetőségét 
(555. 1.), a felszabadított akaratot, (arbitrium liberatum), amely 
az igehirdetés kegyelmi ígéretére örömmel igent mondhat. 
De találhat a kegyelem igéje ellenmondásra is. (544. 1.) Be-
áll tehát a krízis, amely az egyesnek üdve vagy elkárhozása 
fölött dönt. (544. 1.) Bár minden bűnös ember egyforma a 
kegyelemmel szemben való természetes ellenállásban, meg 
a tisztára szenvedőleges fogékonyságban, mégis óriási lesz a 
különbség köztük a szerint, amint az egyik engedi, hogy 
a kegyelem lelkiismeretében meggyőzze vagy pedig a másik 
ielkiismerete ellenére is állandóan ellenáll a kegyelemnek. 
Ez saját hibájából el fog Ítéltetni (ellenállása „schlechthin 
verschuldet" 547. 1.), az meg saját érdeme nélkül egyedül 
Krisztus bűnbocsánatában találja meg lelke békéjét. (546. 1.) 
(Istenfiúsága „schlechthin verdienstlos" 547. 1.) Az, hogy kik 
tartoznak ezen vagy azon kategóriába és miért, az isten és 
az ember szabadságának titkában gyökerező megoldhatatlan 
kérdés. (547. 1.) 

(Dettingen hasonlóan tanít, mint Philippi. A megváltott-
ság tudatát épségben tart ja, mert a természetes ember aka-
ratát semmiképen sem tar t ja képesnek arra, hogy a kegye-
lem elfogadásánál közreműködjék. De mert az isten hatása 
az igében jön hozzánk s így krízist idéz elő, hogy a ke-
gyelmet a szt. lélek által felszabadított akaratunkkal el fo-
gadjuk vagy elutasítsuk, azért ha elkárhozunk, mi vagyunk 
annak az oka s azért felelősek, míg ha üdvözülünk, ez sem 
történik akaratunk nélkül, hanem a kegyelem által fel-
szabadított akaratunk elhatározása következtében, de nem 
ami érdemünk — hanem isten kegyelmének ajándékaképen. 
Szóval Oettingen is megmagyarázza, mikép lehet a megvál-
tottság ós az egyéni felelősség tudata egyszerre a mi tuda-
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tunkban anélkül, hogy az ellenmondás volna. Csak az jel-
lemzi még Oettingen fejtegetéseit, hogy a szt. léleknek az 
ige utján való hatását az emberre az u. n. inverbatióval 
teszi megérthetővé. 

4. R o h n e r t Vi 1 m ο s (1837.) 
Ezen csoportban meg kell említenünk egy dogmatikát, 

a mely a porosz önálló luth. egyház egyik lelkészétől való. 
Ε mű a legújabb időben látott napvilágot és ama kisded 
egyház lelkészei tudományos törekvéseinek dicséretére válik. 
Ez Rohnert Vilmos waldenburgi lelkésznek : „Die Dogmatik 
der ev. luth. Kirche" 1902. c. műve. Szerzője már korábban 
foglalkozott a dogmatika egyes kérdéseivel „Die Inspiration 
der h. Schrift und ihre Bestreiter" 1889. „Die Lehre von den 
Gnadenmitteln" 1886 és „Kirche, Kirchen und Sekten samt 
deren Unterscheidungslehren" 5. kiad. 1900. c. műveiben. 
Már ezekben is a szigorú bibliainspirációs ós orthodox luth. 
álláspontot foglalta el és ugyanaz érvényesül — egyes pont-
jait nem tekintve — dogmatikájában is. 

Kérdésünkben is reprodukálja a hitvallások ós a régi 
dogmatikusok nézeteit. Mert az ember a bűnbeesés követ-
keztében a jóra való akaratot elvesztette s a bűn rabságába 
került és csak in rebus externis választhat szabadon (§. 22. 
212. sk. 1.), azért szüksége van a megtérésre. Persze ha a 
bűn teljesen elfoglalta volna az ember szívót és az istenismo-
retnek meg a lelkiismeretnek nyoma sem maradt volna meg 
benne, akkor már nem volna többé képes a megtérésre. 
Csakhogy a kegyelemnek ezen kapcsoló pontjai megmarad-
tak az emberben, úgyhogy isten, de csakis ő, azaz a szt. 
lélek válthatja valóra a megtérést. Az ember maga nem já-
rulhat hozzá semmivel. Hiszen a megtérés előtt ós alatt csak 
szenvedőlegesen viselkedhetik és csak ellenállhat az istennek. 
Ezt az ellenállást le kell győznie az istennek és az ember-
nek szabadságát visszaadnia, hogy azután evvel az ú j sza-
badságával az ember együtthathasson isten kegyelmével. 
(§. 36. 354 skk. 1.) 

Egyébként pedig a megtérés folyamatát megfoghatatlan 
titoknak mondja Rohnert és annak további megértéséhez 
nem járul hozzá semmivel. 

5. W a c k e r E m i l . 
Végül még egy a dogmatika terén dolgozó lelkészről 

kell megemlékeznünk. Wacker Emil l'lensburgi diakonissza-
intózeti lelkészről. Egy nagyobb munkán kívül, mely az 
üdvrendről szól, a mi kérdésünket is érintő kis könyvet 
adott ki : „AViedergeburt und Bekehrung" címen (2. kiadás 
1908. L. ismertetésemetTheol. Lltbl. 1909. évf. 12. sz.) Wacker és 
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a bibliainspiráciő és a luth. orthodoxia szigorú álláspontján 
áll és maga kijelenti, hogy az újlutheránus nézetektől hova 
tovább mindinkább megint az ó lutheri tanhoz tért 
vissza (7. 1.) 

Sajátos dogmatikai fejtegetéseket persze nála sem talá-
lunk. Az újjászületés és a megtérés egyedüli okozója az 
isten. (59. 1.) Az ember tisztára passive viselkedik, saját ere-
jéből megtéréséhez semmivel sem járul hozzá. Isten válasz-
tása üdvösségünk végső oka és az semmiféle cselekedetünk-
től nem függ, még az istentől előrelátott hitünktől sem. 
(59—61. 1.) Hanem azért isten mégsem kényszerít bennün-
ket a hitre. A megtérőben a kegyelem alapján valami akti-
vitás is előáll, az akarás, a hit. És mi azután is ellenkez-
hetünk még az isten kegyelmével, mikor az már hatott ránk, 
úgyhogy az, aki elvész, saját hibájából kárhozik el. (62. 1.) 
Ezek a keresztyén hittudat puszta tényei. Más magyarázatot 
Wackernél nem találunk. Csak a kárhozatra való elrendelést 
veti el, mint az ész iszonyatos következtetését. Egyébként 
pedig az isteni kiválasztást oly isteni titoknak tartja, me-
lyet hiába firtatunk, úgysem jövünk soha sem a nyitjára. (63.1.) 

b) A biblicismus. 
A 19. századboli positiv theologia biblikus irányának 

Württemberg a hazája. Atyja Bengel J. Albrecht, az új 
szövetség kitűnő magyarázója és a híres „Gnomon" írója 
volt. Főérdeme ezen iránynak a 18. században az volt, hogy 
a keresztyén hit lényeges igazságait a felvilágosodás és a 
rationalismus korán át megóvta és eljuttatta olyan korba, 
mikor azokat megint több szeretettel ós értelemmel fel-
karolták ós tudományosan is képviselték. A mi kérdésünkben 
úgy ezen régi, mint a 19. századbeli biblicismus képviselői 
(köztük a theosophusok Böhme és Oettinger, azután Roos, 
Storr, Steudel) legnagyobbrészt synergistikus álláspontot 
foglaltak el. (L. Luthardt i. m. 338—34*>. 1.) A 19. század 
2. felében ezen iránynak legjelesebb és legeredetibb kép-
viselője a tübingeni Beck J. Tóbiás volt. 

1. B e c k J. T ó b i á s . (1804—1878.)1) 
Sajnos, Beck irataiban, melyek közt legnevezetesebbek : 

„Einleitung in das System der christlichen Lehre'1 2. kiad. 
1870. „Die christliche Lehrwissenschaft" 2. kiad. 1875. és a 
halála után kiadott „Vorlesungen über christl. Ethik." 1882. 
és „Vorlesungen über christ-l. Glaubenslehre." 1886-7, csak 
keveset találhatni kérdésünkre vonatkozólag. A második 

') L. Luthardt i. m. 346.1. B e n s o w i. m. 60. 1. és Herzog-féle reálencykl. 
3. kiadás 2. köt. 5 0 0 - 5 0 6 . 1. (Kübel-Hauek.) 
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helyen említett műben ott. ahol a bűn hatalmáról szól, meg-
emlékszik az ember szabadságáról is, amely a bűnös vágy 
és a bűnös cselekedet között még mindig érvényesülhet. És 
ez nála természetes is; hiszen az emberi jwg-ban még ott 
él az isteni fény és törvény mint igazság és a mennyei 
atyához való vonzódás. Személyes életében akarhatja az 
igazat és a helyeset, ha nem is tudja véghez vinni; a gonoszat 
pedig gyűlölheti és elítélheti. (1. kiad. 294. sk. 1.) Az igaznak 
és a helyesnek véghezvitele persze már a megtérést fel-
tételezi, amely természetesen már nem állhat elő a termé-
szetes állapotból, hanem csak isteni hatásból. Többet problé-
mánkra nézve pl. elég terjedelmes dogmatikai előadásaiban 
som lehet találni. De ennyi is elég, hogy lássuk, hogy Beck 
is a biblicismus synergismusát osztja. Még világosabban 
észlelhetjük ezt Beck legjelesebb tanítványánál, Kübel Róbert-
nél, aki utódja és irányának folytatója is volt. Ezenkívül a 
biblicismus hívei közé sorolható még Gess és Reiff. De olég 
lesz, ha ezen körből még csak Kübellel foglalkozunk. 

2. K ü b o l R ó b e r t . 1838-1894.)>) 
Mielőtt Kübel Tübingenbe Beck tanszékébe került, a 

herborni thool. seminárium tanára volt. Az itt tartott rend-
szeres theologiai gyakorlatok céljai a kiadta „Das christliche 
Lehrsystem nach der heil. Schrift" 1873. c. bibliai alapon 
álló dogmatikáját, moly a biblicismusnak egyik legjelleg-
zetesebb terméke. Csakhogy Kübel már sokkal közelebb já r 
benne a luth. egyház tanához, mint mestere Beck. Kübel 
ezen műve 4. szakaszában szól az új életnek a szent lélek 
által való plántálásáról és itt foglal állást kérdésünkbon is. 

Az új életet az emberbe az ige és a szentségek segít-
ségével a szent lélek plántálja, de nem physikai-mechanikus, 
hanem ethikai úton, a szabad akarat tekintetbe vételével. 
Csak az a kérdés, hogy az isteni és az emberi tényező hogyan 
viszonylik egymáshoz ezen a téren. Ezen kérdésre úgy nyerünk 
feleletet, ha 1. nézzük az isteni szellem hatásának és az 
ember saját erejének egymáshoz való viszonyát. Kiibel azt 
állítja, hogy a szentírás az embernek pneumatikus képességet 
(Anlage) tulajdonít. Azért a reá ható isteni szellem nem 
valami idegen ágens, hanem lényegileg rokon vele. Csak a 
zarkikus, a testi ember idegen a szent lélekkel szemben. 
De ha a szt. lélek a pneumatikus képességet az emberben 
létesíti és diadalra is viszi, létrejön az ember lényegével az 
egység. (3G1. 1.) A bűnös emberben megvan még a pneu-
matikus potentialitás, az ő καρό/oja megnyílik a szellemi 
tartalom előtt. (377. 1.) Ami pedig 2. az isten lelkének az 

') L. Iíerzog-féle reálencyklopaedia 3. kiad. 11. köt. 157—161. 1. (Burk.) 
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emberre gyakorolt hatása módját illeti, az nem kívülről 
alakítja át az embert, hanem az ember belső erőit hozza 
mozgásba erősíti és tökéletesíti. (361. 1.) A kegyelem nem 
hat mágikusan, ellenállhatatlanul, hanem úgy, hogy az ember 
előbb receptív vele szemben, majd elsajátítja s értékesíti. 
„Az első pillanatban, melyben az ember a lelket befogadja, 
kezdődik saját tevékenysége, működik ő maga a lélekben " 
Kübel szerint tehát a gratia praeveniens, operans s cooperans 
viszonya nem úgy értendő, hogy előbb a kegyelem hat, azután 
az ember befogadja, mire mindaketten együtthatnak, hanem 
úgy, hogy az új élet fokozatos haladás, melyben a két ténye-
zőnek kezdettől fogva való együtthatása mind egységesebbé, 
bensőbbé ós erőteljesebbé lesz. (362. 1.) 

Kübel példája tehát szintén azt mutatja, hogy a bibli-
cismus a synergismus vizein evez, mert hisz tanítása határo-
zottan synergistikus. Nem csoda tehát, hogy el nem fogadja 
az egyházi dogmatikának azon tanát, hogy az ember meg-
téréséhez semmivel sem járulhat hozzá. 

Kübelen kívül még egy férfiúról akarunk itt a biblicis-
mussal kapcsolatban szólani, aki nem egyoldalú híve ezen 
iránynak; de a biblicismus theologiájának egyik lényeges 
sajátsága. Ezen fórfiú Kähler Márton. Amit a hozzá közel 
álló Cremerről mondott, hogy „Bibeltheologe" (bibliai theologus) 
volt, ami több, mintha Bibelforschernek (bibliai kutató) vagy 
biblicistának neveznék [Aug. Hermann Cremer Gedenkblätter 
1904. 32. 1.] — ugyanazt lehet ő róla is mondani. Épen azért 
nem lesz egészen helytelen eljárás, ha álláspontját ezen 
irány keretében adjuk elő. 

3. K ä h l e r M á r t o n . (1835—.) 
Kähler Márton a mai positiv theologiának egyik kiváló, 

tán legtekintélyesebb rendszeres theologusa. Tholuck tanít-
ványa, aki mestere emlékét gondosan ápolja. Osztja annak 
mély kedélyű vallásosságát ós bizonyos pártonfelüliségét, 
amely mérsékelt biblicismusával együtt bizonyos önállóságot 
és eredetiséget biztosít állásfoglalásának. Legfontosabb műve: 
„Die Wissenschaft der christlichen Lehre." 3. kiad. 1905, 
melyben az apologetikát, a dogmatikát ós az ethikát egységes 
szempontok alatt egy rendszerben feldolgozta. Ezen műve 
idevágó fejtegetései szolgálnak előadásunk alapjául. Csakhogy 
kár, hogy úgy e fejtegetések, mint maga az egész mű, nem 
ritkán nagyon nehezen érthetők, s e körülmény a szerző 
eredetisége mellett nyelve homályosságának s nehézkességé-
nek is a következménye. Ezt elismeri tanítványa, Hilbert G. 
lelkész is, mikor azt mondja, hogy theologiája nagyobb leter-
jedósének egyik akadálya nehézkes, a fogalmak kifejezésével 
küzkődő nyelve. (Theol. Litbl. 1908. óvf. 49. sz. 583. 1.) 
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Kahler eredetisége, fejtegetéseinek a dogmatikák szokott 
tárgyalási módjától való eltérése kérdésünkben is nyilvánul. 
Egy külön í'észben tárgyalja a bűnös ember kiengesztelését 
istennel a Krisztus szent lelke által és ennek 2. darabja a 
szt. léleknek a kiválasztottakra gyakorolt üdvközlő műkö-
déséről szól. De ezen fejtegetésekben, sőt Kahler dogmatikája 
más helyein és ethikájában sem találhatni kérdésünkre minden 
tekintetben kielégítő feleletet. Kahler szerint a kiengesztelés-
nek az egyes bűnösökkel való közlése az egyes személyi-
ségeknek isten részéről magához való csatolásában, vagyis 
a megszentelésben megy végbe. (414. 1.) így nevezi tehát 
már ezt a folyamatot, melyről maga is megjegyzi, hogy 
mások megújulásnak, újjászületésnek nevezik. (415 1.) 

A világosság kedvéért azután szerinte is meg kell külöm-
böztetni az isteni üdvközlést és az emberi elsajátítást, azután 
az isteni üdvközlésben megint a megigazítást és az élet 
közvetítését. (414. 1.) 

Az üdvközlés mindenek előtt az istennek a világgal 
való kiengesztelésében részesít bennünket, megváltoztatja 
azon viszonyt, melyben a bűnös ember az istennel van. 
Az ily személyes viszony megváltoztatása soha sem lehet 
egyoldalú. Ha a kiengesztelés eltávolított minden akadályt, 
amely az istennel való közösség útjában áll, akkor csak az 
szükséges még, hogy a bűnös maga odaforduljon a megvál-
tóhoz. Az egész tehát kölcsönhatás eredménye. Már most 
ennek helyes megértéséhez azt követeli Kühler, hogy meg 
kell határozni, mily viszonyba lép egymással ezen folyamat-
ban az isteni hatás és az ember viselkedése. (415. 1.) Ugylát-
szik, hogy ezen viszonyt akarja tisztázni, mikor hangsú-
lyozza, hogy az istennel való közösség helyreállítása, mely-
nek lehetőségét minden ember számára a kiengesztelés meg-
szerezte, az istentől indúl ki, aki megbocsátja az ember bű-
nét. (421. 1.) Vagyis az üdvközlés az isten kezdeményező 
cselekvésére megy vissza. (419. 1.) Másrészt meg kiemeli, 
hogy a megigazulás egyetlen feltétele csak az, hogy a Krisz-
tus kiengesztelését elfogadjuk. (421. 1.) Ehhez azután még 
hozzáteszi, hogy az üdvközlés nem volna kizárólag az isten 
szabad kegyelmének kifolyása, ha a megigazulás ezen fel-
tételét csak követelné és nem mívelné is egyúttal (*20. 1.) 
Ugyanis az evangeliom hirdetése isten hatása következtében 
arra szolgál, hogy a megigazító istenben való hit létrejöjjön 
az emberben. Isten ezen hatása az ige és a szentségek révén 
érvényesül, vagyis az ige hirdetésével oly hatás van össze-
kötve, melyet isten erejének érezünk. Neki köszöni a hivő 
ember, hogy a hit benne létre jön. 426. 1.) 

Vájjon mit érttetnek meg Kühler ezen fejtegetései? Azt 
az állítást foglalják magukban, hogy az üdvöt kizárólag Isten 
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kegyelmének köszönjük. De nekünk annyiban kell hozzá-
járulnunk, hogy azt hitben elfogadjuk. És hogy ezen hit 
részünkről nem lehet valami érdem, csak úgy állíthatja, hogy 
keletkezését a kegyelmi eszközök révén ható isteni erőre 
vezeti vissza. De hogy mi része van akaratunknak és szabad-
ságunknak, ha nem is az üdvben, de az elkárhozásban, ha 
nem hiszünk: azt meg nem értteti velünk. Úgy látszik, 
mintha az ennek megértésére vezető fejtegetések elítélését 
célozná, mikor azt mondja, hogy a megszentelésben az isteni 
hatásnak és az elsajátító emberi önállóságnak egybefogódzása 
mindaddig nehézségeket okoz a megértésnek, míg az ember 
azon van, hogy az Istennek történetfeletti hatását épúgy 
tapasztalatilag kimutassa, mint a történeti eszközöket és a 
lelki folyamatokat és mindezen tényezőknek mértékét is 
körülhatárolja. (414. 1.) Mintha minden ilyen törekvés syner-
gismusra vezetne, mellyel szemben kiemeli, hogy az Isten és 
az ember ténykedésének egymással szemben való körülhatá-
rolására az Isten cselekvését nem lehet a belső összfolya-
matból kiválasztani és kimutatni. Az önmegfigyelés előtt is 
csak a lelki élet jelenségeiben tűnik az fel, melyeket előidéz. 
Annál kevésbé lehet a lelki jelenségeket úgy széjjelválasz-
tani, hogy az egyik részen az Istentől létesítettek, a másikon 
az ember által előhívottak volnának. Ahol az ember lelkében 
a hit erőre kap, ott nem tűri meg a vallási vonatkozásokban 
a vagy-vagy-ót, mert tapasztalatai a nemcsak- hanem is jel-
legét viselik magukon. (417. 1.) Ha Kählernek ezen szavait 
helyesen értelmezzük, azt kell mondanunk, hogy nagyon 
emlékeztetnek Kaftan vagy Häring fejtegetéseire ós kérdé-
sünkben való állásfoglalása bizony eléggé megegyezik Ritschl-
nek vagy inkább hozzá közelebb álló tanítványainak felfogá-
sával. Míg tehát nézetét ugyanazon okból nem oszthatnánk 
amely miatt Ritschlé s tanítványaié nem elégített ki ben-
nünket, addig Beck és Kübel feleletét kérdésünkre syner-
gismusa miatt kell elvetnünk. 

c) Az erlangeni isicola.]) 

1. H a r l e s s A d o l f . (1806—1879.2) 
Harless Adolf, a nagy egyházférfiú, mint tlieologus, az 

erlangeni theologia úttörője volt. A rationalismusból átment 
a romantikához és innen felküzdötte magát luth. álláspont-
jára, melyet azután a tanszéken és az egyház vezetésében 

*) L. Poehlmann H: Die Erlanger Theologie, ihre Geschichte und ihre 
Bedeutung 1907. 

2) L. önéletrajzát: Bruchstücke aus dem Leben eines süddeutschen 
Theologen 2 köt. 1872. 1875. Langsdorf! W.: Ad v. Harless 1898. Luthardt 
i. m. 382. 1. és Herzog féle reálenc. 7. köt. 4 2 1 - 4 2 2 . 1. (Slählin). 
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(Szász- és Bajorországban) ép oly rettenthetlenül képviselt, 
mint az ország tanácsában. Küzdelmei eredményét ő maga 
úgy fejezte ki, hogy rnem tudja azt a meglepetést és azt a 
megindulást leírni, a mellyel tapasztalta, hogy a hitvallások 
tartalma megegyezik avval, amiről a szent írásból ós a hit 
tapasztalásából meggyőződött". (Bruchstücke I. 1·β3. 1.) És 
evvel megadta az erlangeni theologia programmját. 

Harless nem írt dogmatikát, bár lipcsei tanár korában 
dogmatikai előadásokat tartott. Ezek alapján Bachmann vá-
zolta dogmatikai rendszerét (Neue kirchl. Zeitschr. 1906 évf. 
948. skk. 1.), de ezen közleményben nem találhatni semmit 
Harlessnek kérdésünkben elfoglalt álláspontjára nézve. Azon-
ban megtaláljuk ezt, persze nem oly részletesen, mint egy 
dogmatikában. Harlessnek legnevezetesebb művében, t. i. 
ethikájában („Christliche Ethik" 1847. 7. kiad. 1875.) 

Harless ethikája első részében leírja az üdv javát (Heils-
gut), amely semmi egyéb, mint az Isten és az ember közti 
ellentét megszüntetése Ezt nem lehet a természetes emberi 
öntudat tényének, hanem csak Isten művének tekinteni 
(156-ik 1.) s ez önként következik abból, amit megelőzőleg a 
természetes emberről mond. Erre vonatkozólag az ember 
lelkiismerete arról tesz bizonyságot, hogy szívünk nem jó 
(84. 1.), mert gonosz hajlam lakozik benne. (86. 1.) Ugyan-
csak lelkiismeretünk bizonysága szerint nem is vagyunk 
képesek, hogy szívünk önző hajlamait legyőzzük és a jóval 
megegyezően cselekedjünk. (96. 1.) Mi nem a jót magát, hanem 
a jóban csak önmagunkat keressük. Akaratunknak nincs meg 
tehát az a képessége, hogy szívünk önző hajlamait legyőz-
hesse. (98 1.) Csak annyiban szabad az akaratunk, hogy az 
akarónak hajlamán kívül azt más meg nem határozhatja. 
Mert ez már kényszerített (nem szabad) akarat volna. Lelki-
ismeretünk tanúsága szerint azonban ilyen nincs, mert tet-
teinket beszámítja nekünk, akár jók, akár rosszak legyenek 
azok (95. 1.). 

Evvel aztán teljesen megegyezik, amit Harless művének 
második, az üdv birtokáról szóló részében, ennek mindjárt 
első szakaszában az üdvnek az ember szellemóletóbe való 
belépéséről mond. Ezen új élet alapja tisztára Isten hatása, 
melyet a szent lélek lelkünkre gyakorol. Azután mint ilyen 
isteni hatás tudomásunkra jut és mi tudatos akarattal ma-
gunkóvá tehetjük. így éri el Isten velünk való szándékát és 
lesz az új élet ránk nézve áldássá. Csakhogy átkunkká is 
lehet, ha Istennek bennünk való művétől tudatosan s akarattal 
elfordulunk. (223. 1.) Annyira alapvető jelentőségű bennünk 
istennek ezen műve, hogy a hit is tulajdonképen ezen új élet 
gyümölcse. Mielőtt a hit megragadja az üdvöt, Isten hatása, 
mely képessé tesz rá, megelőzi az újjászületésben. (217-ik 1.) 
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Másrészt az emberi lélek természete olyan, hogy lelkünk 
minden gerjedelme csak oly mértékben lesz ós marad valódi 
személyes birtokunk, amily mértékben mi azt akarjuk is. 
Azért Isten is ügy akarja, hogy öntudatosan el is sajátítsuk 
azt, amit ő nekünk az újjászülő lélek hatása által ajándé-
kozott. (225. 1.) Azon szabadságot vagy képességet, hogy azt 
akarjuk, Isten lelkének a m i lelkünkre való hatása adja meg. 
Ezért nem a mi művünk ezen akarás, hanem Istené. De mivel 
Isten műve célját bennünk csak saját, önkéntes cselekvésünk 
által éri el, azért az isteni hatás mint az ember belső cselek-
vése megy végbe. 

Harless fejtegetései a természetes ember romlottsága 
miatt egészen Isten kegyelmére vezetik vissza az üdvöt. 
Az isteni hatás visszautasítható, de életre hívhatja a hitet 
is, amely Isten kegyelmét megragadja. Ezen hit egyúttal 
Isten mívelte új akarás is, mellyel Isten hatásaihoz hozzá-
járulunk. Szóval Harless is kifejezi fejtegetéseiben a keresz-
tyén hittudat mindkét oldalát, a tényállást. De ezen tények 
dogmatikai magyarázata hiányzik nála is, ezt egyébként 
egy ethikában várni sem lehet. 

2. H o f m a n n I. Κ. Κ ο η r á d (1810 -1877.) »)' 
Hofmann az erlangeni iskola feje. Mikor Berlinben ta-

nult, sem Schleiermacher, sem Hengstenberg nem hatottak 
reá. Hanem jellemző, hogy Ranke előadásai vonzották a 
fiatal theologust. Ezért nem véletlen, hogy a történeti szem-
pontot komolyan érvényesítette theologiájában és irásmagya-
rázatában, mely theologiai munkássága javát teszi. A szó 
szoros értelmében vett rendszeres theologiai munkát nem 
is írt. De dogmatikai rendszerét dióhéjban megtaláljuk 
(a „Weissagung und Erfüllung" 1841 - 1844. után írt) második 
nagy munkája, a „Schriftbevveis" 1852—1856. 2. kiad. 1857. 
skk. elején. Ez azonban oly tömör és rövid, hogy a bennün-
ket foglalkoztató kérdést terjedelmesen ki nem fejthette. 
Mindössze csak néhányszor érinti^ magában a munkában is. 

Az egyes ember amiatt, mert Ádám nemzetségének sarja, 
nem olyan, amilyennek Isten kívánja. És mindaddig, míg 
Isten kegyelme nem hat reá, ő oly mértékben, amint öntudatra 
ébred, csak ellenesen határozhatja el magát. (Schriftbeweis 
2. kiad. I. 517. 1.) Azért a szt. írás alapján feltétlenül el kell 
ismerni az emberi természet bűnösségét anélkül, hogy ezt 
utólagosan korlátozzuk oly értelemben, mintha az emberben 
mégis csak maradt volna még valami jó is. (566. sk. 1.) 
A szentírás szerint nem maradt meg az emberben bűnös 

') Luthardt i. m. 384. skk. 1. Bensow i. m. 58. 1. Herzogféle reálenc. 
8. köt. 134—141. 1. (Hauck). 
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volta mellett a jóra való olyan képesség, amely ellentótbon 
állana avval, amit egyházunk hitvallása az olyan emberről 
tanít, akit a kegyelmi hatások még nem értek. (570. 1.) 

Mivel az emberi természet a bűn után ilyen romlott, 
természetes, hogy Hofmann szerint is a szent írás azt 
tanítja, hogy az ember hívővé csak az Isten hatása alatt 
lesz. Isten vonzza az embert, hogy Jézushoz jöjjön. De 
ugyanígy tanítja a szt. írás szerinte azt is, hogy az embernek 
magának kell az Istenhez megtérnie ós csak az jő a világos-
ságra, aki az igazságot cselekszi. (Ján. 3. 21.) Öntudatos sza-
bad elhatározás nélkül nincs meg a szükséges magaviselet 
Istennel szemben. De ezt az Isten szerint való elhatározást 
csak Isten hatása teszi lehetővé. (306. 1.) Az ember tehát 
nem úgy jut az Istennel való életközösségbe, hogy azt önel-
határozásának egy aktusa megkezdené. Ellenkezőleg abba a 
Krisztustól kiinduló hatás következtében jut, az kezdi meg 
a bűnös viszony megváltoztatását. De az isteni hatás aztán 
meg is indítja az ember szabad elhatározását. (40. I.) Isten-
nek a gonoszt legyőző tevékenysége tehát úgy ha t az em-
ber személyes életére, hogy az kész lesz arra, hogy ma-
gát az Istennel való új viszonynak megfelelő magatartásra 
meghatároztatja. (41. 1.) 

Hofmann mind a kőt tényezőt hangsúlyozza : az ember 
bűnös természete miatt szükséges kegyelem hatását, mely 
a megtérést megkezdi; és az ember szabad elhatározását, 
melyet az isteni hatás felébreszt és Istennek tetsző irányban 
megindít. Hogy ez mikép történik közelebbről, a r ra vonat-
kozólag találunk még Hofmannál utalásokat arra, hogy Isten 
kegyelme már Krisztus előtt és a pogányok között is mű-
ködött; Isten ott bizonyságot tett magáról és bizonyos isten-
ismeretet is tett lehetővé. (570. skk. 1.) Azután rámutat Isten 
igéjére és annak el nem kerülhető hatására, amivel aztán 
az embert azon döntés elé állítja, hogy vagy a hitre hatá-
rozza el magát vagy pedig továbbra is ellenszegül az Isten 
kegyelmének. Mindezek azonban csak elszórt megjegyzések 
melyek a kérdésünkre kapható helyes felelet irányába mu-
tatnak, de magát a feleletet, egy zárt egészet alkotó theoriát, 
kérdésünk megfejtésére Hofmann műveiben nem találtunk. 

3. T h o m a s i u s G o t t f r i e d (1802—1876. *) 
Thomasius dogmatörténész és dogmatikus volt. Mint 

dogmatikus különösen a christologiát mívelte és az újabb-
kori kenosis tanának megalapítójává lett. Dogmatikáját is 

') Luthardt i. m. 3 7 8 - 3 8 1 . 1. Bensow. i. m. 57. sk. 1. Herzogféle 
reálencykl. 3. kiad. 19. köt. 7 3 9 - 745. 1. (Stählin) 
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ezen jellemző cím alatt adta ki : „Christi Person und Werk. 
Darstellung der ev. luth. Dogmatik vom Mittelpunkte der 
Christologie aus" 1852-1863. 2. kiad. 1858—1863. s evvel 
megjelölte műve sajátosságát. Előbb tárgyalja a christologia 
feltételeit (a theologiát s az anthropologiát), azután Krisztus 
személyét és művét, ez utóbbi alá foglalva nemcsak Krisz-
tusnak szorosabb értelemben vett művét, hanem a soteriolo-
giát és az eschatologiát is. 

A megváltó művének rajzolása előtt Thomasius a meg-
váltás vagy kiengesztolés tudatáról szól, ebből indúl ki. 
A megbocsátott bűn tudatát érti alatta (Christi Person und 
Werk. 2. kiad. III. 1. köt. 10. 1.) A bűn megszűnt és helyébe 
lépett a kegyelem viszonya. (9. 1.) A kiengesztelést tehát az 
objektiv megváltás teszi lehetővé. Csakhogy ezen lehetőség-
nek valóra kell válnia. Az ember és az Isten között létre 
kell jönnie az életközösségnek. Itt most az a kérdés merül 
fel: mikep lesz ez meg? (352. 1.) A természetes ember nem 
lehet ezen közösség kiinduló pontja, hiszen az Istentől és az 
Istenben való élettől való elidegenedésében nem fordulhat 
a Krisztusban való üdv felé, még kezét sem nyújthatja ki 
utána, még kevésbé ragadhatja meg önerejéből. Ehhez nél-
külözi úgy az akarást, mint a képességet. (353. 1.) Önmagá-
tól még igazi receptivitásra sein képes, még kevésbé arra, 
hogy az Istennel való közösséget előkészítse. Mert az Isten-
től való elpártolás következtében elvesztette· az ember er-
kölcsi szabadságát vagyis azon képességet, hogy isten akarata 
szerint határozza el magát (I. köt. 369. 1.) Egyes esetekben 
ugyan képes rá, hogy a bűnös ösztönzéseknek ellenálljon 
és isten akarata szerint cselekedjék, de arra soha, hogy a 
bűnt gyökerében legyőzze és azt, amit tesz, isten iránti 
szeretetből tegye. (I. 371. 1.) Ami a természetes emberben 
még megvan, az pusztán csak az a képesség, hogy magát 
meghatároztathatja (Bestimmbarkeit). (III. 353. 1.) A bűn 
elrontotta az emberi természetet, de ineg nom semmisítette. 
Mint személyiség még mindig lehet az ember az isteni hatás 
szerve, organuma. Eszével még mindig megismerheti az istent 
és akarata Isten akaratától meghatároztathatja magát. 
Csakhogy ezen képesség önmagában tisztán formális fogé-
konyság, a kegyelem által való meghatároztatás képessége, 
az, hogy istentől megtéríthető, (capacitas passlva. I. 369. 1.) 

Azért hát nem csoda, hogy az emberből nem indulhat 
ki az istennel való közösség subjektiv helyreállítása sem. 
Ez is a Krisztusnak, még pedig a megdicsőült Krisztusnak 
műve., (III. v 353. 1.) 

És mégis azt követeli tőlünk isten igé je : térjetek meg 
és higyjetek az Ur Jézus Krisztusban. Az ember üdve tehát 
attól is függ, vájjon ő maga elsajátítja-e vagy sem. (III. j. 



A megváltottság és az egyéni felelősség tudatának viszonya. J g J 

466. 1.) Hiszen igaz, hogy isten igéjének hirdetése nem éri 
el célját minden embernél, de önnek az oka nem az isten, 
mintha tán nem akarná mindenkivel közölni szt. lelkét 
(456. 1.), hanem az emberek, mert nincs meg bennük a szük-
séges akarat. Az üdv az ember szabad hozzájárulása nélkül 
el nem érhető, isten kegyelmét senkire rá nem erőszakolja. 
Megkínál vele mindenkit a nélkül, hogy szabadságát kor-
látozná. Más szóval : isten maga hozza létre az emberben a 
hitet, ha azt magában életre hívni engedi. (457. 1.) 

Thomasius eddig érvényre emeli a keresztyén hittudat 
mindkét mozzanatát: a kegyelemnek, Krisztus művének 
jelentőségét és az ember szabad elhatározását, felelősségól. 
Ezért ő is kérdezi: mikóp viszonylik egymáshoz az isteni 
és az emberi ténykedés a megtérésben, hogyan hívja elő 
isten kegyelme az emberben az elfogadó képességet szabad-
ságának sérolmo nélkül. (III.,. 466. 1.) Ezen kérdésre Tho 
masius is úgy adja meg a feleletet, hogy kiindul az isten 
igéjének hirdetéséből. Evvel együtt jár a szt. lélek hatása, 
melynek az ember üdvét köszöni. (III. t . 457. 1.) Hogy an 
ember az igét hallja és öntudatába felveheti, szerinte is a 
természetes ember ama képességének köszönhető, mely 
benne isten kegyelme folytán mint bűnösben is megmaradt 
még. De hogy aztán tényleg meg is hallja-e, az attól is 1'ügg, 
hogy isten mikép intézi az ember életét: vájjon a hirdetett 
ige hatáskörébe hozza-e és esetleg felébresztette-e már benne 
a vágyat a megváltás után vagy legalább az elégedetlenség 
érzetét. (467;· 1.) Ez főleg persze egyrészt magától az igétől, 
de aztán az embernek saját önelhatározásátóí is függ, mert 
hiszen az ember már eleve is kivonhatja magát hatása alól. 
(466. 1.) Csakhogy ha az ember isten igéjét hallgatja, még 
nem tesz olyat, ami természetes cselekvése határán túlmenne. 
Hisz ez még csak külső megismerkedés^ az igével és még 
nem lelki értelemben vett elsajátítása. Ámde tudjuk, hogy 
az ige magával hozza a szt. lélek hatásos erejét. Mig az 
ember az igét hallgatja, addig hat reá, énjére a szt. lélek, 
és ezen hatás elől el nem zárkózhatik. A hatás következ-
ménye pedig az lesz, hogy a formális meghatároztathatóság 
valóságos fogékonysággá lesz. Az akarat régi rabsága 
annyiban megszűnik, hogy most az einher tudatos szabad-
sággal vagy elutasíthatja az ige tartalmát vagy pedig tért 
engedhet hatásának. (467. 1.) A világi dolgokban addig meg-
lévő szabadság tehát a lelkiek terén is helyreáll. Krisztus 
lelke lehetővé teszi, hogy az üdvöt elfogadjuk vagy eluta-
sítsuk. És mindez tisztára az isten kegyelmének hatása, mely 
ellenállhatatlan, mert el nem kerülheti, aki isten igéjét 
hallgatja. Hanem azért még sem nevezhető az mágikus vagy 
kényszer alatt létrejött hatásnak, mert hiszen az egész az 
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öntudatban lejátszódó folyamat, melyet az ige hallgatása, 
tehát olyasvalami közvetít, ami teljesen az ember személyi-
ségéhez alkalmazkodik. 

Mindevvel meg van adva a megtérés lehetősége, de 
sem maga a megtérés, sem annak kezdete nincs még meg. 
Még az ó-ember ellenállása sem szűnt meg a szt. lélekkel 
szemben, sőt legtöbbnyire csak most kezdődik meg igazán. 
Amit a szt. lélek eddig elért, az az önelhatározás helyre-
állítása, úgyhogy az ember személyisége nyitva áll a szt. 
lélek hatása előtt. A megtérés avval kezdődik, hogy a szt. 
lélek nemcsak az értelemre hat, hogy isten igéjére hallgasson, 
hanem az akaratra is, hogy a bűntől elforduljon és az isten 
kegyelméhez forduljon; az emberben a bűn tudatát, a 
bocsánat után való vágyat, az isten Ígéretében való bizodalmat 
ébreszti. Ez is persze isten kegyelmének hatása, a melynek 
amaz új, a kegyelem hatása által helyreállított önelhatározás 
is feltétele. Mert hiszen ezen új akarat most is, később is a 
bűn pártjára is állhat. Mikor megint az önelhatározás lehető-
sége előtt állunk, azon pillanatban történik a döntés, melytől 
az ember üdve függ. Ha az Isten kegyelmét megbecsüljük, 
kezdetét veheti a megtérés. (469. 1.) És ez úgy van a keresz-
tyén életben való továbbhaladás esetén is. Az ember most már 
a szt. lélektől ajándékozott erők birtokában a szent lélekkel 
együttműködik. De azért mindent, megtérése kezdetét, tovább-
haladását és tökéletességét csak Isten kegyelmének köszön-
heti. És fejlődése minden fokozatán szabadságában áll, hogy az 
isteni kegyelem ajándékait továbbra is híven megőrizze és érté-
kesítse vagy pedig az elismert üdvöt magától eltaszítsa. Ezen 
alapszik az ember egyéni felelőssége az Isten előtt. (470. ].). 

Ε fejtegetésekből világos, hogy Thomasius a keresztyén 
hittudat mindkét tényezőjét meghagyja jelentőségében s 
egyiknek sem kedvez a másik róvására. Csak az Isten igéje 
első lelki hatásairól állítják egyesek (pl. Müller Gy.) hogy 
azok a személyiség róvására esnek és magikusok. Thomasius 
is rámutat arra, hogy az nem áll, mert ama hatások az ige 
közvetítése folytán az ember személyiségéhez alkalmazkodnak 
és bizony hatásuk módja nem nélkülözi a psychologiai ana-
lógiákat. A hatalmasabb személyiség hatása egy másikra 
«leinte mindig elkerülhetetlen és azután kihívja a személyes 
elhatározást. Legfelebb azt lehetne még kérdezni, vájjon gon-
doskodott-e Thomasius eléggé azon félreértés elkerüléséről, 
hogy a megtérés előtt és után ugyanazon akarattal van dol-
gunk, csakhogy ott a bűntől leigázott akarattal, amely nem 
bir érvényesülni, míg itt békóitól megszabadulva most már 
képes Isten kegyelmével együtt működni. Mert bizonyos, hogy 
akkor sem védekezett volna eléggé a synergismusnak, ha 
még oly finom de határozottan egyik faja ellen. 
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4. F r a n k F e r e n c R. Η. 1827-1894)1) 
Frank az erlangeni iskola legjelesebb dogmatikusa. Gaz-

dag és eredményes rendszeres theologiai munkásságát egy-
házunk utolsó hitvallásának tudós védelmével, a „Theologie 
der Concordienformel" 1858—1864 c. művével kezdte. Azután 
kiadta legeredetibb tudományos művét a „System der christli-
chen Gewissheit"-ot (1870-1873, 2. kiad. Í881—1882). amellyel 
a dogmatika szokásos bevezető vagy elvi részét akarta helyet-
tesíteni. Majd dogmatikája következett: „System der christ-
lichen Wahrheit" (1878-1880, 3. kiad. 1894.) és az ethika, a 
„System der christlichen Sittlichkeit" 1884—1887. címen. Frank 
dogmatikája tehát hirneves trilógiájának középső része. Ebben 
fejtegeti természetesen kérdésünket is. 

Frank is az Isten igéjének a megtérésben való fontos 
szerepéből indul ki. Az közvetíti a meghívást, mint hatásos, 
csiraképes mag, amely az ember szívébe hintve, képes vele 
a megváltás erőit közölni és így egy ú j élet kezdetét elő-
idézni. Előbb Isten igéje csak szenvedőleges állapotot létesít 
az emberben, de azután önálló életet élő ú j embert hív életre 
(Wahrheit 3. kiad II. 326. 1.), melyet Frank nem csak képle-
gesen, hanem igazi — csakhogy szellemi — értelemben az 
újjászületésben létrejött ú j énnek vesz, amely az óember 
énjével szemben áll. (327. 1.) Ez Frank sajátos álláspontja 
kérdésünk fejtegetésében: az ó és az ú j énnek ezen dup-
licitása a megtért emberben a személy egysége mellett. 

A természetes ember a bűn alatt van s azért nélkülözi 
önmagában azon erőket, melyek a megtéréshez szükségesek, 
de megmaradt benne a képesség, hogy megváltassék. Ez 
persze a megváltás határozatának is a befolyása! (328. 1.) 
Lelkiismerete, tapasztalatai és más élmények nyitva ta r t ják 
benne az utat az isteni kegyelem hatásai számára, úgy hogy 
ezek a kegyelmi eszközök út ján belehatolhatnak és a velük 
szemben szenvedőleges emberben felkelthetik az aktivitást 
és a spontaneitást. (330. 1.) 

A meghívó kegyelem első hatásai úgy érik az embert, 
hogy bekövetkezésüket meg nem akadályozhatja. Azért az 
ember mágikus átalakulásáról itt annál kevésbbó lehet szó, 
mert hiszen a kegyelem ezen elkerülhetetlen befolyása által 
előidézett spontaneitás rögtön határoz ezen befolyás felett. 
Ha nehéz vagy lehetetlen is a lassú átmeneteket kimutatni 
és psychologiailag megérttetni, a tapasztalat tényei csak 
megmaradnak. És ezek annál fontosabbak, mert csak így 
kerülhetjük el a partikuláris praedestinációt a nélkül, hogy 
a kegyelem jogát megrövidítenők. (338. 1.) 

*) Luthardt i. m. 382. 1. Bensow i. m. 59. 1. Herzogt. RE. 3. kiad. 6. 
köt. 158 - 163. 1. (Seeberg) 
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Legelőször az ember ellenáll a meghívásnik, mert ter-
mészetes vágyai másra irányulnak, mint a mit a szt. lélek 
akar. És ha azután a meghívott az Isten kegyelme által vissza-
állított önelhatározás folytán azt akarja, amit Isten akar, 
úgy akkor sem szűnik meg benne az ellenállás a kegyelem 
erőivel szemben, amint az ó ember sem szűnik meg benne 
sőt ellenkezőleg vele állandó harcban marad. De ezen ellen-
állás az üdv megragadása után más, mint az, melyet a meg-
hívás legyőzött vagyis a természetes ember ellenállása. (342.1.) 
Ha azon ellenállásból, melyet már legyőzhetnénk, de nem 
akarunk leküzdeni, elutasítjuk az isteni kegyelmet, akkor ez 
már nem egyforma bűn avval, melyet a természetes ember 
elkövet, ha elutasítja a kegyelmet. Hiszen a megtérés után 
már máskép is cselekedhetnénk, amit a természetes emberről 
nem lehet állítani. Azért a szóban forgó bűn analog az első 
ember bűnével, azaz egy ujabb bűnbeesés. (343. 1.) 

Frank felfogása szerint sem képes tehát a természetes 
ember a megváltásnak önerejéből való elsajátítására, ámbár 
a megtéríthetőség képességével bír. Azért csak Isten kegyelme 
mívelheti ezt benno és pedig úgy, hogy az igében eljön hozzá 
elkerülhetetlen hatásaival, legyőzi természetes ellenállását és 
az önelhatározás erőit közli vele, amelyek aztán azon hely-
zetbe hozzák, hogy vagy továbbra is ellenkezik az Isten 
kegyelmével szemben vagy pedig magát az üdv megragadására 
elhatározza. Amaz ellenkezés felér egy második bűnbeeséssel, 
míg a kegyelem mellett való elhatározás szintén synergis-
musra, de a helytelen synergismus elkerülésével a helyes 
értelemben vett synergismusra vezet, amely szerint az emberi 
cooperatio mindig csak az isteni hatás alapján lehetséges. 
De Frank szerint még ez esetben is helytelen együtthatásról 
beszélni, mert hisz akkor, mikor az isteni kegyelem a meg-
hívásban új lelki élet csiráját bocsátja lelkünkbe, az ember 
hatásáról vagy együtthatásáról szó sem lehet, s a meghívott-
nak tevékenységéről, a mely a kegyelem ajándéka és mindig 
is azon alapszik, sem lehet mondani, hogy együtthatás volna. 
Inkább csak az ember hatásáról lehetno beszólni, mert hiszen 
ő az, aki Istenadta erejét megfeszíti, hogy a felkínált ós fel-
ismert üdvben részesüljön. Az teljesen és tökéletesen emberi 
cselekvés, bár teljesen és tökéletesen isteni hatásnak köszön-
hető. (343. sk. 1.) 

Frank fejtegetéseinek ezen áttekintése után azt mond-
hatjuk tehát, hogy a megváltottság és az egyéni felelősség 
tudatának viszonyáról való felfogása lényegében megegyezik 
Thomasiuséval. Csak abban tér el nemcsak Thomasiustól, 
hanem más theologusoktól is, hogy szerinte a megtérés ered-
ménye egy új én, amely az ó-ember énjével állandó tusában 
van, s ezt nem képies, hanem valódi értelme szerint állítja. 
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(Ezen nézetét Frank már a „Theologie der Concordienformel 
I. 161 — 163. 1. vallotta. Az ellene felmerült ellenvetésekkel 
szemben védekezik Wahrheit II. 327. sk. 1. és Dogmatische 
Studien c. munkájának 76. skk. főleg 84. skk. 1) Ugyanis a 
megtérés után is megmarad a jónak akarása mellett a vele 
való ellenkezés. Lehetetlen tehát, hogy a természetes akarat 
ellenkezése egyszerűen átmenjen a jó akarásába, mikor az 
ellenkezés a jóval szemben az után is megmarad. (Studien 
80. 1.) Azért magyarázatra szorul az a kérdés: mikép jön 
létre az Isten akaratának megfelelő akarás a természetes 
ember ellenkezése mellett, amely aztán a megtérés után is 
csak megmarad ? (96- 1.) Ezen kérdésre Frank szerint csak 

•úgy lehet felelni, ha elfogadjuk azt a nézetet, hogy a meg-
térésben új én születik, amely a természetes én mellett van 
és vele szemben áll. Ennek azután lehet új akarata is, amely 
az ó-ember akarata ellen harcol. Igy elkerüli Frank azt a 
synergistikus felfogást, mintha a megtéréselőtt és után ugyan-
azon egy akaratról volna szó' s a megtérésben a természetes 
akarat csak lekötöttsége alól feloldatnék s szunnyadásából 
vagy tehetetlenségéből felébresztve most in spiritualibus is 
szabaddá lenne. Frank minden esetben, amelyben a termé-
szetes embernek bármilyen ereje a szent lélek hatása által 
felszabadítva a kegyelemmel az üdv elnyerése céljából együtt-
működne, synergismust lát (Wahrheit 11. 328. 1. Theologie 
der C. F. I. 160. 224.) és azt el akarja kerülni. 

5. B a c h m a n n F ü l ö p (1864—). 
Bachmann Ihmels utódja az erlangeni egyetemnek rend-

szeres theologiai tanszékén, melyen egykor Frank s Thoma-
sius tanított. Nagy szeretettel foglalkozik Harlessel, az erlan-
geni theologia ezen első képviselőjével. Egyes rendszeres 
theologiai értekezései (a Neue k. Zeitschrift. 1905. évf. 876. 
skk. 1. 1906. évf. 860. skk. 897. skk. 1.) is mutatják, hogy ő 
is az erlangeni theologia képviselője, csakhogy annak sub-
jektivismusát — úgy mint Ihmels — enyhíteni igyekszik. 
Rendszeres theologiai vezérfonala (Grundlinien der syst. 
Theologie; eddig megjelent 1. része: Principienlehre und Sys-
tem der Dogmatik. 1903.), sajnos kérdésünkben nagyon szűk-
szavúlag nyilatkozik. 

Krisztusnak minden önközlése azon törvény szerint 
megy végbe, hogy Isten az aktiv közlő s az ember az elfogadó. 
Ezen szabály érvényesül Istennek az emberhez való viszo-
nyában is, akkor t. i. mikor az isteni közlés a természetes 
embernek bűnben való elhalálozottságát is legyőzi és hálával 
teljes fogékonysággá változtatja. Az üdv elsajátítása tehát 
nem az ember öntevékenységének, hanem a felmagasztalt 

Thool. Szaklap VI I . évf. ' 1 3 
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Ur műve az egyedül üdvezítő kegyelem szabálya szerint s 
sajátunkká egyedül csak a hit által lesz. (118. 1.) 

6. I v a h n i s K á r o l y Fr. Á. (1814—1888.)1) 
Kahnis Lipcsében Lutbardttal és Delitzschsel együtt nem 

csak mint történész, hanem mint dogmatikus is áldásos mű-
ködést fejtett ki. Az egyháztörténet terén kiváló az újkori 
theologia történetéről szóló műve, melyet „Der innere Gang 
des deutschen Protestantismus" 1854. 3. kiad. 1874. c. alatt 
adott ki. A dogmatika terén meg nevezetes 3 kötetes nagy 
műve: „Die luth. Dogmatik" 1861—1868 2. kiad. 1874,5, 
melyben történész létére főleg a történeti módszert követi. 
Ugy monografikus irataiban: „Die Lehro vom heil. Geist." 
1847, „Die Lehre vom Abendmahl" 1857, mint dogmatikájá-
ban luth. álláspontja ellenére eltért a szent háromság és az 
Úrvacsora tanában az egyházi tantól és szabadabb állást foglalt 
el a szt. írással szemben is, s ezért heves támadások érték 
főleg a repristinálók részéről (Hengstenberg, Diecklioff, Philippi 
stb.) Ugyancsak némileg eltérő az egyház tanától kérdésünk-
ben való állásfoglalása is, amely theologiájának luth. felekezeti 
jellege mellett melanchthoni színezetét is elárulja. Azért fog-
lalkozunk vele a luth. confessionális erlangeni iskolával kap-
csolatban, de mégis annak végén, attól különválasztva. 

Már fent nevezett történeti művében kifejtette Kahnis 
a bűnös ember erkölcsi állapotáról szóló egyházi tanra vonat-
kozólag: „mily kevéssé találók a természetes ember absolut 
romlottságát hangoztató szokásos nézőpontok, melyek szerint 
már csak a gonoszra van szabadsága és legfelebb csak a 
justitia civilis lehet birtoka". (Gang 2. kiad. 271. 1.) Ugyanezt 
mondja dogmatikájában is. Második kötetében, mely a dogma-
történetet foglalja magában, nemcsak Augusztinus tanát veti 
el részben (135 skk. 1.), hanem a reformátorok állásfoglalá-
sának ismertetésénél is azt állítja, hogy Melanchthon az em-
beri akaratnak az üdv elsajátításánál való együttműködéséről 
szóló tanával vagyis épen synergismusával az igazi evangéliumi 
s egyúttal valóban hagyományos útra lépett (530. 1.). Azután 
a hitvallások tanát is szigorúan megkritizálja a synergismus 
értelmében (543. skk. 1.), akár csak Müller Gy.-t hallaná az 
ember, s így nem véletlen, hogy épen ennek tanáról azt 
állítja, hogy vele a helyes útra lépett (546. 1.). 

Ezek után nem kell csodálkoznunk, hogy Kahnis erősen 
hangsúlyozza a természetes ember képességeit. Annak ellenére, 
hogy Isten közösségéből kibukott és a test uralma alá került 

') L. Herzog-féle RE. 3. kiad. 9. köt. 6 9 2 - 6 9 8 . 1. (Kunze). 
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mégis csak szellemi személyiség, Isten képe az ember és 
istentudata, lelkiismerete, az igaz, a jó és a szép iránti von-
zalma és a relativ jő meg a rossz közötti választás szabad-
sága megmaradt neki. (III. köt. 419. 1.) Mindez azonban még 
nem jelentene ellentétet az egyház tanával; még ^z sem, hogy 
mindebben a kegyeleni műve számára csatlakozási pontokat 
lát, melyekbe az belekapcsolódik. (319. sk. 1.) De már való-
ban ellentétet kell látnunk az egyház tanával szemben Kahnis 
azon eljárásában, hogy a megváltás és a felelősség tudatának 
együttességét úgy akar ja megérttetni, hogy különbséget tesz 
a hithez való képesség ős maga a hit között. (410. 1.) Más a 
képesség arra, hogy higyjünk és más maga a hit. (421. 1.) 
Csak az igében velünk közölt szt. lélek erejében vagyunk 
képesek arra, hogy a Jézus Krisztusban higyjünk (410. 1.), 
nem pedig saját erőnkből. (421. 1.) De ez csak az érem egyik 
oldala. Mert a szent lőlek csak az ember szabad beleegyezése 
útján közölheti vele a hithez való erőt (410. 1.), hiszen a hit 
mintáz üdvnek odaadással egybekötött elfogadása az emberi 
léleknek egyik aktusa. Az ember és nem a szent lélek azon sub-
jektum, amely hisz. így tehát a hit lelkünk cselekedete, a 
melynek a kegyelem ugyan feltétele, de csak a szabadság 
egyik aktusa útján jöhet létre. Senki sem jöhet a hithez, 
akit az atya nem vonz, de vájjon ezen vonzódást követi-e 
valaki vagy ellenáll-e annak, az az emberi szabadság dolga. 
Csak azon feltétel alatt lohet az embert hite szerint meg-
ítélni. 

Amit az egyház tana avval akar eiórni, hogy a kegyelein 
monergismusát hirdeti, azt az érdeket Kahnis úgy igyekszik 
megóvni, hogy az ember szabadságának a hit létrehozásában 
való aktiv szerepétől megtagadja az érdem jellegét, mert 
hiszen az csak olyan erőt valósít meg, melyet Isten kegyelme 
adományozott. (421. 1.) De azért ezen enyhítéssel synergis-
musán mit sem változtat. Ebben a pontban Kahnis a luth. 
konfessionális theologusok közt legközelebb áll a közvetítő 
theologiához. 

7. L u t h a r d t K. E r n ő (1823-1902.)1) 
Luthardt eredetileg Hofmann ős Thomasius tanítványa 

volt. (Kunze 45—48. 1.) Később azonban, különösen mióta 
Lipcsében Kahnissal és Delitzschsei együtt dolgozott, gyakor-
lati s a közvetítésre hajló természete folytán mindinkább az 
egyház tanához közeledett. Sikerekben gazdag lipcsei mun-
kássága elején írta „Die Lehre vom freien Willen und seinem 
Verhältnis zur Gnade" (1863.) c. könyvét, melynek főrészét 

') L. Kunze J. Chr. Ernst Luthardt 1903. 
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kérdésünknek alapos, a könyv megjelenéséig terjedő törté-
nete alkotja. A mű végén előadja Luthardt saját felfogását 
a kérdésről. Szóba kellett hoznia ezt még — bár csak röviden 
is dogmatikai kompendiumában (mely 10 kiadást ért) és végül 
élete végén kiadott s az egyház közvetlen szolgálatára szánt 
„Die christliche Glaubenslehre gemeinverständlich dargestellt" 
(1898.) c. művében. 

Monográfiájában Luthardt a szt. írás tanából indul ki 
és azután szól (lényegileg azon sorrendben, mint később nép-
szerű hittanában) a bűn lényegéről (Glaubenslehre 45. §. 
monografia 429. skk. 1.) s következményeiről (46. §. 434. skk. l..>, 
majd a természete és a kegyelem ellentétéről (436. skk. 1.), 
melyet nem akar ugyan megszüntetni, de a kettő közt lévő 
összefüggés előtt sem akar szemet hunyni. Mert ha ezt tekin-
teten kivűl hagyjuk, teljesen abstrakt álláspontot foglalunk 
el, mellyel szemben Luthardt a konkrét szempont szükséges-
ségét vitatja. (439. 1.) Ezután kifejti a bűnös ember erkölcsi 
állapotát. (47. §. 439. skk. 1.) Itt hangsúlyozza az ember for-
mális szabadságát. Mert életünkben és cselekvésünkben sza-
badok vagyunk annyiban, hogy akaratunkat más akarat nem 
kényszerítheti arra, hogy akarjon. Még Isten sem teszi ezt ; 
δ is megbecsüli személyiségünket. Ezért vagyunk aztán fele-
lősek is cselekedeteinkért. Ha azonban akaratunk tartalmát 
nézzük, azt találjuk, hogy velünk született bűnösségünk kö-
vetkeztében akaratunk is bűnös (Glaubenslehre 307. 1.) és mi 
a bűn rabszolgái vagyunk. Cselekedeteinkben nem az Isten 
szeretete vezérel bennünket, mert szívünk vágya a földi dol-
gokhoz vonzódik. (309. 1.) Akaratunknak és gondolkodásunk-
nak ezen tehetetlenségét és a jóval való ellenkezését mi 
magunk meg nem változtathatjuk, mert teljesen képtelenek 
vagyunk a jóra, még a jó útra való térés megkezdésére is. 
Ha mégis Isten gyermekei lettünk, úgy nem mi voltunk ennek 
kezdeményezői, sem alkalmassá nem tet tük magunkat az 
üdvre, sem önkéntesen, saját erőnkből meg nem ragadtuk azt. 
Mi csak ellenállunk ezen változásnak és Istennek le kellett 
győznie ellenszegülésünket, hogy megnyerjen bennünket ma-
gának (310. 1.). Ha tehát Isten gyermekei lettünk, akkor ez 
eredmény egyedül Isten műve. Igaz, hogy Isten műve nem ér 
el egyforma eredményt az egyes emberek szívóben ; de még 
ez sem mutatja azt, hogy azoknak, kiknél célt őr, megvan 
azon képességük, hogy Istenhez fordulhatnak, amint neki 
ellenállni képesek. Azon képességet, hogy Isten mellett fog-
laljunk állást, Isten adja meg nekünk. Megkötött akaratunk-
nak előbb fel kell szabadúlnia, hogy azt akarhassa, amit 
Isten akar. (311. 1.) 

Luthardt fejtegetései eddig teljesen az egyház tanának 
megfelelő mederben folynak. Csakhogy a „természetes ember"-
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nek rajzát, — amint azt δ maga is eddig adta, — egyoldalú-
nak, a természetes ember ezen fogalmát abstraktnak tartja. 
(Monogr. 450. 1.) Azért vállalkozik az egyház hitvallása, a 
formula concordiae fejtegetéseinek kiegészítésére (278. 1.) és 
e célból tekintetbe akarja venni a bűnös ember relativ erkölcsi-
ségét is. (Glaubens). 48. §. Monogr. 442. skk. 1.) Ide tartozik 
a természetes ember akaratereje, mellyel önmagán uralkod-
hatik, a lelkiismeret, a mellyel Isten az embert még magához 
köti, a természetes istentudat, a társas élet alakjai s azok-
nak valamint a történelemnek erkölcsi jelentősége. Mindezek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a természetes emberben még más 
tartalmat is láthatunk, mint csupa bűnt. (Monogr. 443. 1.) 
Ehhez hozzájárul még a megváltó kegyelemnek hatása a 
természetes emberre. Ez mint gratia excitans, amelyről a 
semipelagianismus joggal beszélt, olyan hatást idéz elő az 
emberben, mely a természetes embernek és nem a kegyelem-
nek terméke. Az emberben kívánságok kérdések szunnyad-
nak, melyeket maga sem ismer; de a kegyelem felébreszti. 
Az Isten igéje tudatára hozza, hogy alapjában δ maga is 
Isten közösségére vágyakozik. Ilyenkor aztán találkozik az 
Istent kereső ember és a Krisztusban önmagát odaadó Isten 
és az emberben felébred az üdv utáni vágy. (457. 1.) 

Mindez azonban még nem a kegyelem sajátos műve. 
Arról csak azután lehet szó, amikor az ember keresztyénné 
lesz. De ezen új keresztyén élet viszont csak Isten műve 
lehet. (Monografla 458. 1.) Az ember nemcsak képtelen, de 
nem is hajlandó arra, hogy az üdvöt elsajátítsa. Az üdv el-
sajátításában az aktivitás eleinte a kegyelem részén van, míg 
az ember „mere passive se habet". De másrészről az ember 
erkölcsi természete azt kivánja, hogy ezen elsajátítás erkölcsi 
folyamat, az ember szabadságának cselekedete is legyen. 
Hogy mikép lehetséges ez, az a kérdés. (459. 1.) 

Luthardt ezt a következő módon magyarázza. A ke-
gyelem hatása az ember személyiségére, azaz akaratára 
történik. Erre pedig csak az öntudat közvetítésével lehet 
hatni. (460. 1.) Ennek eszköze meg az ige, mint a személyes 
érintkezés közegre. Az ige meghív bennünket önismeretre, 
bűnünk ismeretére vezet. (461. 1.) És avval, hogy bűnünket 
megismerjük, megszabadulunk annak ámításától. Megijedünk 
azon, hogy nem vagyunk olyanok, milyeneknek lennünk 
kellene. De látjuk Isten haragját és kegyelmét is; az meg-
rettent, ez pedig magához vonz bennünket; (462. 1.) Ez az 
illuminatio. Mindezen hatások akaratunktól függetlenek, motus 
inevitabiles, melyekhez hasonló más hatások is előfordulnak 
még az ember szellemi életében, (v. ö. 376. 1.) És bár az 
ember erkölcsi természetében és fejlődésében megvan a 
csatlakozási pontjuk s így nem idegenek az emberre nézve, 
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azért mégis csak egészen új hatások azok és felszólítást 
foglalnak magukban az emberhez, hogy önelhatározásával 
feleljen rájuk. Hiszen avval, hogy a bűn ámítását gondol-
kodása előtt lerontották és kötelékeit istenre irányuló akara-
táról levették, szabadítólag hatnak lelki életére; így lehetővé 
teszik az önelhatározást (463. 1.) s odafordítják az ember 
figyelmét bűnére és Isten kegyelmére. Azon fordul meg 
most már minden, vájjon az ember is akarja-e hogy oda-
forduljon. Odavonzzák a kegyelem Istenéhez. Az a döntő, 
vájjon az ember akarja-e magát hozzá vonzatni. Természetes 
önzése ugyan ellenáll, de a kegyelem lehetővé teszi, hogy 
a kegyelem megragadására is elhatározhatja magát. „Az 
embernek istenhez való természetes vonzalma ós a termé-
szetes ember erkölcsi törekvése ebben a kegyelem szövet-
ségesei." (464. 1.) így helyreáll tehát a kegyelein hatásakóp 
az ember akaratának szabadsága. És ha most istennek ama 
felszólítására: „térjetek meg" — nem hallgatunk, megáll az 
az Ítélet: „ti nem akatatok." (Glaubenslehre 442. 1.) A dicsőség 
tehát egyedül isten kegyeimé, a nélkül azonban, hogy az 
ember akarata ki volna zárva, sőt az épen ezután lép még 
csak igazán érvénybe. Mert hiszen a megtérés még a test 
és a lélek közti sok küzdelmen vezet át és ezen küzdelem 
az akarat részvéte nélkül nem lehetséges. Csakhogy ez 
persze már azon akarat, amely a kegyelem első hatásait 
megérezte. (443. 1.) 

Luthardt azt mondta, hogy Thomasius fejtegetéseit tart ja 
a leghelyesebbeknek és bennük látta az egyházi tan dogma-
tikai fejlődésének legmegfelelőbb kifejezését. (Monogr. 382. 
387. 1.) És tényleg azt lehet mondani, hogy fejtegetései 
lényegileg meg is egyeznek Thomasiuséival. Csak a termé-
szetes emberben lévő relativ jót mint a kegyelem csatla-
kozási pontját hangsúlyozza jobban amannál. Ez Luthardt 
álláspontjának sajátossága, melyet oszt ugyan másokkal, de 
a legnyomatékosabban ő emelte ki. Mindebben Luthardtnak 
az apologetának és az ethikusnak érvényesülését lehet látnunk, 
de valószínű, hogy itt Kahnis synergismusának befolyását is 
észlelhetjük (Kunze i. m. 51. 1.), miért is itt, Kahnis társa-
ságában kellett vele foglalkoznunk. Bizonyos ugyanis, hogy 
Luthardt kifejezései nem egyszer egészen ennek szája íze 
szerint hangzanak, sőt a gratia excitansra vonatkozólag igazat 
ad a semipelagianismusnak: ezért nem csoda, hogy Luthardt 
tanát a dorpati Volck aggályosnak találta, sőt Philippi 
egyenesen synergistikusnak nevezte. (Glaubenslehre 4. köt. 
80 skk. 1. jzet) Luthardt azonban a maga tanítása számára 
is igénybe veszi a synergismus elvetését és Philippi polémiáját 
félreértésnek tudja be (Compendium der Dogmát. 8. kiad. 
261. 1.). És ebben Bensow igazat ad neki, mert bár Luthardt 



A megváltottság és az egyéni felelősség tudatának viszonya. 191 

synergistikus kifejezéseit megrója, Philippi ellenvetéseiben 
mégis csak szóharcot lát. (i. m. 58. sk. 1.) 

8. B e n s o w O s z k á r (1870.) 
Ezen fiatal svéd thoologus több dogmatikai mű között 

egy értékezést is adott ki, amely az ember akaratának szabad-
ságáról a bűnhöz és a kegyelemhez való viszonyában szól 
(„Zur Frage nach der menschlichen Willensfreiheit in Bezie-
hung zur Sünde und zur Gnade." 1900.) Műve első részében 
kissé futólagosan tárgyalja a kérdés történetét, mig második 
részében az ujabb tudományos irodalom tekintetbe vételével 
megvédelmezi az ember akaratának szabadságát. A befeje-
zésben végül rátér kérdésünkre is, amelynek fejtegetésében 
azonban valami különös sajátosságot alig fedezhetni fel. 

A bűnbeesés előtt az ember az akarat valóságos szabad-
ságának birtokában volt (135. 1.); a bűnbeesés után Istenhez 
való viszonya visszássá le t t : akarata most születésétől fogva 
istenellenes. A bűnös jellem teljesen meghatározza az akaratot, 
servum arbitriummá teszi. Ennek következtében az istennel 
való közösség is elhomályosult, bár teljesen meg nem szűnt. 
(137. 1.) Különben lényege szerint gonosz lett volna az ember ; 
pedig Istenképét sem veszítette ol, ellenkezőleg ebben van 
a lényege, amely az ő lelkiismeretében is megnyilvánul. 
Azonkívül Isten még a természetben és a történelemben is 
kijelenti magát. Csakhogy ezen természetes kijelentés már 
Isten kegyelmének ténye. (138. 1.) 

A bűnös ember most már szereti a bűnt és igazi 
lényegének ellene cselekszik, amely azonban továbbra is 
hallatja szavát azon erkölcsi parancsban: „neked kell." De 
az embor megteheti, hogy nem hallgat e szózatra, sőt tényleg 
gyűlöli is azt. Hiszen a bűnösnek ellent kell állania a kegye-
lemnek, de másrészt megélhet benne az a kívánság is: 
bárcsak máskép cselekedett volna. Ezen kívánság teszi aztán 
lehetővé, hogy az ember a megváltó kegyelem számára még 
megnyerhető. (139. 1.) És ez az előljáró kegyelem műve. 

Bár ezen kivánság nagyobb Istenellenességtől vissza-
tarthat, a valóban jóra mégsem képesíthet bennünket; erre 
csak a megváltó kegyelem képes. Az előljáró kegyelem el-
vezeti akaratunkat azon fordulópontig, ahol aztán a meg-
váltó kegyelem megtölti az uj tartalommal: az isten iránti 
szeretettel. Szóval a megváltó kegyelemnek csatlakozási 
pontját létrehozza az előljáró kegyelem, ennek kapcsoló 
pontja pedig a jóra irányuló hajlam, amely megint Isten 
teremtési kegyelmének (Schöpfungsgnade) műve. 

A megtérés után az ember képes Istent szeretni s 
önmagát gyűlölni. Az Istentől való függés szabaddá teszi a 



1 192 Dr. Daxer György. 

világtól. Mivel azonban a kegyelem az embert nem teremti 
át mágikus módon, haneui erkölcsileg átalakítja, ezen sza-
badság sem lép fel mindjárt kész realitásban. Az embernek 
még csak azzá kell magát tennie, persze a kegyelem erejé-
ben, amivé neki lennie kell. Megszabadított akaratával min-
dig újból az Istent kell választania s a világnak ellenállania. 
(141. 1.) A reális szabadság csak így lassanként valósul meg, 
sőt valójában ez életben mindig csak feladat, eszmény marad, 
melyet azonban meg kell közelítenünk. Fejlődésünknek min-
den pontján szabadságunk használata Isten kegyelmének 
hatásaitól függ. Istentől való a liberum arbitrium, a miénk a 
szervum arbitrium, Isten kegyelmének köszönjük az arbitrium 
liberatumot; minden dicsőség tehát az Istené. (142. 1.) 

Bensow fejtegetései lényegileg megegyeznek a pozitív 
theológia eddig vázolt felfogásával. Azonban érdeklődése 
főleg az ember erkölcsi állapotának meghatározására ós itt 
relativ erkölcsiségének megállapítására irányul. És bizony 
ezen törekvése őt is hasonló synergistikus kijelentésekre 
csábítja, mint Ludhardtot s így méltán foglal helyet utána. 
Egyébként pedig az új akaratról nagyon keveset, keletke-
zéséről pedig semmit sem hallunk nála. 

d) A református konfessionális irány. 

A ref. egyház munkássága a rendszeres theológia terén 
legalább a pozitív theológia értelmében csekélynek mond-
ható. A liberális theológia soraiban theológusai nevével gyak-
rabban találkozunk. Elég ennek bizonyságára csak Sclnveizer 
s Biedermann neveire hivatkoznunk. Csakhogy a felekezeti 
színezet itt természetesen kevósbbó talál kifejezésre. Sclnveizer 
maga mondja, hogy a 18. század 40-es évei óta ref. dogma-
tika nem látott napvilágot és Böhl meg azt állítja, hogy 
Heidegger (|1698) volt az utolsó ref. dogmatikus. Azért nem 
lehet tehát feltűnő dolog, hogy a ref. konfessionális dogma-
tika köréből csak két nevesebb theológussal foglalkozhatunk, 
Ebrarddal és Böhllel. 

1. E b r a r d H. Á. J á η ο s (1818—1888) ^ 
Ebrard az erlangeni egyetem theol. fakultásán ref. theol. 

tanár volt. Egy ideig a bajor pfalzi uniált egyház élén állott, 
de innen megint visszatért egyetemi kathedrájára és az er-
langeni ref. egyház lelkészi hivatalába. Az irodalom terén 
sokoldalú, szépirodalmi munkásságot is fejtett ki. A rend-
szeres theológia terén végzett munkáját összefoglalta „Christ-

») L. Herzogféle reálencykl. 3. kiad. 5. köt. 1 3 0 - 1 3 7 . 1. (Müller Κ.) 
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liehe Dogmatik" (2. kiad. 1863. két kötetben) c. művében. 
A könyv kifejezetten a ref. egyház szolgálatában és határo-
zottan positiv theol. alapon áll. 

Kérdésünkre vonatkozólag mindenek előtt is nagyon 
fontos, hogy Ebrard konfessionális álláspontja ellenére elveti 
a ref. egyház praedestinációs tanát; (Dogm. 2. kiad. II. 713. 
skk. 1. különösen 715., 723. 1.) s így a luth. egyház theológusai-
hoz közeledik. 

A bűnös ember bűn nélküli cselekedetre, a kegyelem 
kiérdemlésére nem képes (559. 1.), úgyszintén képtelen arra 
is, hogy magát megváltsa vagy megtéréséhez csak elő is 
készüljön ; halott az és szüksége van a megváltásra. De ezt 
a megváltást sem bírja magától megragadni, mert az igazi 
megváltás útja ellenkezőleg visszataszitólag hat r eá ; szóval 
a dispositio positiva ad conversionom nincs meg benne. 
(560. 1.) Az ember akarata csak arra képes, hogy vagy a 
peccatum simplexben megmaradjon vagy pedig esetleg a 
peccatum atroxba sülyedjen, szóval megvan benne a dispo-
sitio negativa ad conversionem. 

Már most mi történik a megtérésben ? A szent lélek ke-
gyelme hat az ember belsejére, mikor neki a törvényt hirdetik és 
az evangeliomot minden kedvességével és gyönyörűségével 
szeme elé állítják. A szent lélek felkeltette benyomás az evangé-
liom kedvességéről ellensúlyozza aztán az ember ellenkezését 
és lehetővé teszi neki megint a reális választást. Az embernek 
ezen szabadsága nem származik tehát saját erejéből (561. 1.), 
hanem a szt. lélek műve s ajándéka. Ennek birtokában most 
már az ember dolga, vájjon az evangéliomnak adja-e át magát, 
vagy pedig továbbra is ellenáll-e neki. Mindez Ebrard szerint 
a gratia praeveniens hatása (562. 1.). És ezt a gratia prae-
venienst a homo convertendus elfogadhatja, de el is utasít-
hat ja ; ezért Ebrard hatarozottan tagadja, hogy az ember mere 
passive se habet (563. 1.). Ha elutasítja a kegyelmet, a szent 
lélek elleni bűnbe esik, amely a kárhozatba viszen (564. 1.). 
De ha megtér, hitben a kegyelmet elfogadja, akkor észre-
vétlenül (mystikus módon) beáll az újjászületés, a Krisztus-
nak objektív önközlése velünk. Ebben természetesen már 
passive viseli magát az ember. (568. 1.). Az újjászületés után 
most már egy uj ember lépett az ember középpontjába, 
ahonnan a régi ember kiszorult. És ezen uj ember most már 
képes a megszentelés útjára lépni, de ellene is állhat az Isten 
kegyelmének. (569. 1.) A status intigritatisba jutott megint az 
ember, amelyben él, de meg is halhat, ha a régi embert 
naponkénti bűnbánatban keresztre nem feszíti. Igy tehát újból 
megnyílik az út az elkárhozásra. 

A keresztyén ember uj élete tehát a szent lélek aján-
déka, de egyúttal az ember sajátja is. És az ember az ujjá-
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születés után a szent lélek kegyelmével cooperál. miért is 
Ebrard helyeseli a luth. dogmatikusoknak erre vonatkozó 
tanát. (570. 1.) De már az emberi szabadság és felelősség 
alapját nem akarja velük a kegyelmi eszközök használásának 
szabadságában látni. (566 1.) Ennek pedig az az oka, hogy 
Ebrard a megtérésben egészen határozottan a synergismus 
út jára lépett, amint azt Müller Károly is mondja (Herzog f. 
R Ε. 5. köt. 237. 1. 42. sor), aki különben egész dogmatiká-
járól azt állítja, hogy a positiv közvetítő theologiának rend-
szereivel megegyezik, (u. o. 38. sor.) így tehát nem csoda, 
hogy a mi kérdésünkben is vele egy uton halad. 

2. B ö h l E d e . 1836—. 
A másik ref. theologus, akivel még foglalkoznunk kell, 

Böhl Ede, aki sok éven át volt a bécsi ev. theol. fakultás ref. 
dogmatikusa. Az ő álláspontja már sokkal határozottabban 
református felekezeti álláspont az Ebrardénál, amint az dog-
matikájából („Dogmatik. Darstellung der christlichen Glaubens-
lehre auf ref. kirchl. Grundlage". 1887), valamint abból is 
kitűnik, hogy Ebrardot csak úgynevezett ref. dogmatikusnak 
nevezi. (Dogmatik 539. 1.) Nála nyer az ujabb időben a ref. 
egyháznak kérdésünkben elfoglalt állásponja a legjellemzőbb 
módon kifejezést, s így annak megismerése és ismertetése 
nem csak érdekes, hanem fontos is. 

Böhl kérdésünkben a soteriologiában, de különösen a 
meghívásról szóló tanban nyilatkozik. A természetes ember 
a meghívás idején halott a bűnök miatt és a harag fia. Hanem 
azért mégsem tuskó vagy kő, mint a formula concordiae 
állítja, mert meg van benne az Istennek mint bírónak isme-
rete és a tőle való félelem. Persze ezen istenismeret nem 
tiszta (457. 1.) és a félelem nem szeretet. Épen azért nem is 
vezetnek az Istennel való közösségre. De a szt. lélek meg-
hívó munkája beléjük kapcsolódik és előhívja hatásával az 
emberben az Isten iránt való igazi hitet. (458. 1.) Itt csak 
Isten cselekszik, az ember csak annyiban, amennyiben Isten 
szent lelkével megindítja őt. (469. 1.) A meghívás teremtés 
jellegével bíró isteni mű, amely önmagában be van fejezve 
ós az ember részéről semmiféle előzékenységet nem kíván. 
(470. 1.) lízen egyszeri meghívás alapján aztán Isten többször 
is meghív bennünket: a régi embernek mibennünk naponként 
meg kell halnia, hogy feltámadjon az uj ember. (471. 1.) Csak-
hogy itt meg kell jegyezni, hogy az újjászületésben az ember 
lényege meg nem változik (504.), a megtérés utáni állapotában 
is marad önmagában, ami volt, t. i. test, amelyet állandóan 
a keresztre kell feszíteni (507.), de soha sem lehet szentté 
tenni. (509.1.) Önmagunkban nincsen semmink, csak a Krisztus-
ban vagyunk tökéletesek. (511. 1.) 
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Látjuk, hogy Böhl is hangsúlyozza a kegyelem moner-
gismusát, amely nem tűri az embernek semmiféle közremű-
ködését az üdvösség elsajátításában De Böhl még a megtérés 
után is kizárja az embernek mindennemű közreműködését; 
azért hangsúlyozza, hogy önmagában akkor is csak test, 
pedig ezen állapotban nemcsak a luth. theologusok, hanem 
Ebrard is cooperatiót állapítottak meg. De Böhl épen ezért 
synergistáknak is nevezi őket (pl. Frankot 538. 1. v. ő. 475. 
1. Thomasiust 539. 1.) és a maga részéről nem habozik a prae-
ilestináció következményét a reprobációval együtt megvonni. 
(527. skk. 1. és 539. skk. 1.) A kiválasztás tanában más tanok-
nak, nevezetesen a megigazulás tanának postulatumát látja, 
a mely nélkül a szent írásnak legbecsesebb igazságai s min-
denek előtt a hitből való megigazulás meg nem állhatnának. 
(456. 1.) És ha már annyira vagyunk, akkor a reprobatiót 
mint a kiválasztásnak szükségszerű következményét (539. 1.) 
ós Isten felségjogát is el kell fogadnunk (540. 1.) 

A kegyelem monergismusát Böhlnek a praedestináció 
tanával minden esetre sikerül fenntartania; csak az a kérdés, 
hogyan vagyunk a keresztyén hittudat másik lényeges ténye-
zőjével, az egyéni felelősség tudatával ? Először a megtérés 
utáni keresztyén vallásos élet nem jöhet erkölcsi megítélés 
alá, mert az ember önelhatározása nem játszik benne semmi-
féle szerepet. De az elkárhozásért való felelősség sem hárul-
hat az emberre, hanem csak az Istenre. Igaz, hogy a meg-
hívott ember el nem kárhozik s így itt a felelősség problé-
mája fel sein merül. De aki hatásos meghívásban nem része-
sül, vájjon mi jogon vonható felelősségre? Ezen felelősség 
megállapítása céljából Böhlnek szüksége van arra, hogy a 
természetes ember állapotára nézve a formula concordiaetől 
eltérőleg tanítson és követeljen számára olyan képességeket, 
melyek aztán a kegyelem működésének kapcsolási pontjául 
szolgálhatnak ós szerzőnket az annyira perhorreszkált syner-
gismus tőszomszédságába viszik. Ugyanis ezen képességek 
állítólag úgy állítják oda az embert, hogy mentség nélkül 
és cselekedeteiért felelős legyen. (458. 1.) Ugyanezen okból 
állítja azt is, hogy Isten meghívása általános és előre senkit 
sem zár ki (471. 1.), hogy aztán kijelenthesse, hogy a bűnös 
önmaga zárja ki magát az üdvből. (474. I.) Csakhogy miképen 
egyeztethető ez megint össze a praedestinációval, azt már 
nem mondja meg Böhl; valószínűleg ezen kérdést is a prae-
destináció tanával kapcsolatos azon nehézségekhez számítja, 
melyeknek megoldására nem vállalkozik, mivel arra úgy sem 
vagyunk képesek. (548. 1.) 

Böhl állásfoglalása tehát és vele a ref. praedestináció 
is a synergismussal szemben a másik hibába esik, biztosítja 
ugyan a kegyelem monergismusát, de úgy, hogy a keresztyén 
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vallás erkölcsi jellegét feláldozza és az egyéni felelősség 
tudatát megsemmisíti. Mert amit Böhl még a synergismus 
veszélyével is ennek megmentésére felhoz, csak azt bizo-
nyítja, hogy δ maga is érzi itt praedestinációs álláspontjá-
nak gyengéjét. Ebrard belátta a ref. confessionalismus ezen 
hibáját és el akarta kerülni úgy, hogy a praedestináció tanát 
feladta. Csakhogy δ állásfoglalásával megint a közvetítő 
theológia synergismusához jutot t és a ref. álláspontot kér-
désünkben mégsem tudta elfogadhatébbá tenni. 

VI. 

Hatodik fejezet: A modern positiv theológia. 
S e e b o r g R e i n h o l d (1859—). 

A modern positiv theol. iránynak megalapítója Seeberg 
Reinhold, berlini tanár. Seeberg eredetileg az erlangeni theoló-
giából, nevezetesen Hofmanntól indult ki. Dorpatban meg 
(Dettingen volt a tanára. Az új század fordulóján a „Neue 
kirchliche Zeitscbrift"-ben (1900. évf. 1. és 2. füzetében) cikk-
sorozatot bocsátott közre, („An der Schwelle des 20. Jahr-
hunderts"), melyet aztán kiegészítve „Die Kirche Deutsch-
lands im 19. Jahrhundert" (1903.) cim alatt önálló könyv 
alakjában is kiadott. Dogmatörténete és egyéb történeti művei 
előtt ezen könyve azért lett híressé, inert ebben hangoztatta 
(a 307. skk. 1.) először a modern positiv theológia szüksé-
gességót és vázolta programmjának alapvonásait. Ugyancsak 
az új század hajnalán jelent meg Seebergnek egy rendszeres 
theol. műve: „Die Grundwahrheiten der christlichen Religion" 
(1902.), mely épúgy, mint Harnack könyve „Das Wesen des 
Christentums" a berlini egyetem minden fakultásbeli hall-
gatói előtt tartott előadásokból keletkezett. A könyv ezen 
eredete magyarázza meg, hogy — mint a szerző előszavában 
is mondja (IV. 1.) — nem a dogmatika és az ethika kom-
pendiumával van benne dolgunk. Éppen azért nem is talál-
hatunk benne e tudományok minden kérdésére kielégítő 
feleletet, nevezetesen ami kérdésünkre sem. így hát kapóra 
jön nekünk Seebergnek a Herzogféle reálencyklopédia 3. 
kiadásába (2. köt. 541—545. 1.) ír t cikke a megtérésről, amely 
amaz előadásai fejtegetéseinek kiegészítésére alkalmas lehet. 

Seeberg előadásai közül az első hétben kimutatja a 
keresztyén vallás igazságát. Azután pedig a következő kilenc 
beszédben a keresztyén vallás igazságait fejtegeti. A tizen-
ötödik beszédben szó van a keresztyén ember új életének 
keletkezéséről és fejlődéséről; és itt érinti Seeberg kérdé-
sünket is. Szerinte a hit és a szeretet az egész keresztyén-
ség. Azon cselekedetek és szavak, melyekben Jézus Krisztus 
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magát kijelentette, az egyházban tovább élnek és mint isteni 
erő még ma is hatnak ránk. Ez által új tartalmat nyer lel-
künk. Erzi Isten hatását, mely a hitet és a szeretetet adja 
nekünk és a bűnök bocsánatáról biztosít bennünket. Az új 
tartalom új lelket jelent. Igy tehát Isten, mikor nekünk a 
hitet és a szeretetet adta, újjá teremtett bennünket, mi újjá-
születtünk. 

Csakhogy a lélekkel nem történik semmi a lélek tevé-
kenysége nélkül. Ebben áll szabadságunk. A léleknek új 
tartalommal való megtöltése is csak úgy megy végbe, hogy 
ezt az új tartalmat gondolatainkkal, akaratunkkal ós érzel-
meinkkel megragadjuk ós magunkévá tesszük. Ez a meg-
térés. Az újjászületés ós a megtérés egy folyamat. (145. 1.) 
Ez a keresztyén élet kezdete, az első lelki élmények, me-
lyekben Isten hatalmát érezzük ós országát akarjuk, ez a 
hit és a szeretet. (14G. 1.) Ezen kezdet után az ige tovább is 
vezet bennünket. Amily mértékben megnyílik lelkünk valami 
előtt, oly mértékben vonul az lelkünkbe. Azért a keresztyón-
séget keresni kell. És miután a kezdet megvan, ezt meg is 
tehetjük, sőt maga ez a kezdet késztet bennünket a kere-
sésre. Akinek a hit és a szeretet osztályrészül jutott, az 
nem tehet máskép, mint hogy törekszik utánuk. (147. 1.) 

Seebergnek a megtérésről szóló cikke némileg kiegé-
szíti ezen vázlatot. Itt hangsúlyozza, hogy a megtérés Isten 
személyes hatása következtében jön létre ós az emberi sze-
mélyiségben valósúl meg. Azért nem lehet ama behatás ellen-
állhatatlan és a megtérés nem jöhet létre a személyes akarat 
kizárásával. Az újjászületés isteni műveben is csak úgy 
részesül az ember, hogy személyes elhatározásával ő maga 
is megtér. Az időt tekintve újjászületés és megtérés tehát 
rendesen összeesnek, de logikailag véve az első Isten műve, 
melyből az önelhatározás következik. Emberi analógiák, pl. 
rábeszélések, azt mutatják, hogy egy erősebb személyiség 
új eszméket ébreszt bennünk, új célokat tüz elénk s új erőket 
ad nekünk. De mieink mindezek csak úgy lesznek, ha mi 
magunk is akarjuk, ha mindjárt ama erősebb személyre 
megyen is vissza az egész és az ő jóságának adománya az. A 
megtérésnél is így van. Isten hozzánk jön igéjében s moz-
gásba hozza szivünket. De az ő adománya is csak úgy lesz 
a miénk, ha felszabadított akaratunk önként fordul a jó felé. 

Felesleges tovább követnünk Seebergnek fejtegetéseit, 
melyekben az eddig kifejtett gondolatokat még egyszer össze-
foglalja. Akár az előadásokban adott, akár a reálencyklopaedia-
beli cikk fejtegetéseit nézzük, a szónoki fordulatok mögött 
valami nagyon világos és határozott állításokat nein találunk. 
Ott találjuk nagyjában a hagyományos nézeteket, a hittapasz-
talat tényeinek hangsúlyozását, de ezeknek éleit is a syner-
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gismus szellemében lecsiszolva, a hit paradoxonjait ellapítva. 
A feladott kérdés megoldását szintén hiába keressük. Szóval 
a modern positiv theológia erős oldalát nem szabad kérdé-
sünk dogmatikai megoldásának előbbvitelében, de egyáltalán 
nem a dogmatika terén keresni. Azt inkább az apologetiká-
ban, a keresztyén hitnek és világnézetének a többi világ-
nézetekkel való kiegyenlítésében fogjuk találni. Pedig az 
apologetikus törekvések rendesen, különösen ha még egy-
oldalúlag is ápolják, a keresztyén hit sajátosságának káro-
sodásával, éleinek lecsiszolásával szoktak járni. 

Befejezés. 
Ha visszatekintünk azon hosszú útra, melyet azért tettünk 

meg, hogy megismerjük az újabb theológusolc feleletét azon 
kérdésre, mikép viszonylik a megváltottság ós az egyéni 
felelősség tudata egymáshoz: bizonyára az a kérdés merül 
fel most előttünk, vájjon mit is tanultunk a különböző nézetek 
harcából, melyet szemléltünk. Azon sok theológus közül, 
kivel megismerkedtünk, melyik oldja meg problémánkat a 
leghelyesebben, esetleg melyikhez csatlakozhatnánk? 

A figyelmes olvasó bizonyára észrevehette előadásunk-
ból, hol találjuk mi a kérdés leghelyesebb megoldását. Schleier-
macher nem volt az a theológus, akinek fejtegetéseit ma-
gunkévá tehettük volna. Ő a későbbi theológiai irányokat 
úgyszólván mind egyesíti magában s így nem lehet magun-
kat vele azonosítanunk. Leginkább azok vonzanak fejtegetései 
közül, amelyekben a keresztyén hit valódi lényegéhez való 
visszatérést kezdeményezte. Synergismusa megint a köz-
vetítő theológiának és a positiv theológia körében a bibli-
cismusnak soraiban talál tetszésre, ahol ebben követték is. 
Praedestinációs tana, ha még oly halovány is, bizonyára 
kedves lesz a reformátusok előtt, akik persze szintén nem 
állapodnak meg mind nála. A keresztyén hit igazságain ejtett 
változtatásai, melyeket pantheista philosophiája kedvéért tett, 
a liberális theológia híveit fogják vonzani, akik hasonló törek-
véseknek hódolnak. 

Ha Schleiermacher theológiájának ezen vonásaiért nem 
lelkesedhetünk, természetesen nem tehetjük a közvetítő, a 
biblicista, a ref. konfessionális és a liberális theológiának 
álláspontját sem a magunkévá. Még pedig azért nem, mert 
a közvetítő és vele egyforma synergismusnak hódoló többi 
theológiai irányok a keresztyén hittudat két lényeges moz-
zanata közül a megváltottság tudatát sértik meg ós csak 
ennek róvására bírják az emberi szabadságot érvényre emelni. 
A másik, a ref. konfessionális irány megint az ember sza-
badságát, a felelősség tudatát és a keresztyén vallás erkölcsi 
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jellegét kockáztatja, mikor a praedestináció tanával biztosítani 
akarja a megváltottság tudatát, a kegyelem monergismusát. 
Végül a liberális theológia csak úgy boldogúl problémánkkal, 
hogy mindkét oldalát, de különösen az istenit a keresztyén 
hit tapasztalatával ellentétes módon fejezi ki és így a prob-
léma megoldása helyett az alapjául szolgáló tényállást alte-
rálja. sőt lényegében megsemmisíti. Hogy Ritschlnek és a 
hozzá közelebb álló theologusoknak álláspontja sem lehet a 
miénk, szintén világos, ha visszaemlékezünk arra, hogy ezek 
is a kérdés megoldása helyett inkább tagadták magát a kér-
dést s annak jogosultságát. A theologiának s közelebb a 
dogmatikának nem lehet a feladata, hogy a keresztyén vallás 
tapasztalatai által felmutatott tényállásban rejlő probléma 
előtt szemet húnyjon, hanem az, hogy a probléma megoldása 
által magát a tényállást is megérttesse, megmagyarázza. 
Ennek azonban az eddig felsorolt theol. irányok egyike sem 
felelt meg. 

Azért, ha tőlünk azt kérdezné valaki, mely theologusok 
fogták fel leghelyesebben ezt a feladatot és kik oldották meg 
legjobban, azoknak ítélnők oda a pálmát, akik kérdésünket 
úgy igyekeztek megfejteni, hogy a vallásos tapasztalatnak 
úgy megváltási mint egyéni felelősségi tudatát épségben tartva 
mindkettő együttlétének lehetőségét próbálták megmagyarázni. 
A Ritschl-féle iskolában Schultz, Reischle és Kirn haladnak 
a helyes úton, illetőleg inkább az arra vezető egyenes irány-
ban. De a leghelyesebb választ nézetünk szerint mégis csak 
a positiv theologia táborában ós pedig itt Philippi, (Dettingen 
Thomasius, Luthardt és Frank adták kérdésünkre, ha nem 
is mindnyájan egyformán és ugyanazt. 

Mindnyájuk szerint az ember bűnös állapota miatt kép-
telen a valóban jóra, az Istenhez való visszatérésre. Termé-
szetes akarata saját erejéből nem képes a megtérésre. Erre 
csak Isten kegyelme, a szt. lélek képesítheti, úgy hogy az 
ember megtérése és iidve teljesen az Isten kegyelmének műve 
és érdeme. Mindennek természetesen nagyon érthető értelme 
van, ha az ember egész sorsát, tehát nemcsak üdvét, hanem 
esetleges elkárhozását is egyedül Isten akaratának tulajdo-
nítjuk s tisztán csak az ő művének tekintjük. De ez az absolut 
praedestináció, amely csak a kegyelem tényezőjétemeli érvényre 
s a megváltottság tudatának megfelel; e felfogás mellett — 
nem tekintve más ellenvetést — az ember szabadsága s vele 
egyéni felelősségének tudata, a keresztyén vallás erkölcsi 
oldala egészen elsikkad. Pedig tudjuk, hogy ez is a keresz-
tyén vallásosság egyik lényeges oldala, a keresztyén hittudat 
elengedhetetlen alkotórésze. A vallásosságnak ezen oldalát 
akarták kissé túlzó gondossággal azon theologusok megóvni, 
a kiknek tanát synergisztikusnak találtuk. Ezért tartották 
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szükségesnek, hogy ilyen vagy olyan alakban valami erőt 
vagy képességet, hajlamot vagy a jó iránti vonzódást felve-
gyenek a természetes emberben, amely aztán a kegyelemmel 
együtthat a megtérés előidézésében. Mindezen még oly finom 
synergisztikus törekvések is sértik a kegyelem monergismusát, 
a megváltottság tudatát.. Azért problémánk megoldásánál nem 
vehetjük tekintetbe. Meg kell tehát maradnunk annál az igaz-
ságnál, hogy a természetes ember azon kivűl, hogy megvált-
ható, teljesen képtelen a valóban jóra. A nem keresztyén 
ember minden nemes törekvését, szeretetét a szép, a jó és 
az igaz iránt és fejlett erkölcsiségét is .el lehet ismerni — 
ezt különösen Luthardt sürgeti is — de mindez nem az igazi 
jó és az igazi erkölcsiség, mely az Isten iránti szereteten 
alapul s azért nem előkészítése a keresztyén ember megté-
résének. A különbség nem quantitativ, hanem qualitativ, mert 
a megtérés valami új dolog, mely nem az előző állapotból 
úgyszólván kifejlődött, hanem mint Isten műve lép fel a régi 
emberi állapottal szemben. Mi a megtérést egyedül és telje-
sen Isten kegyelmének köszönjük. Midőn tehát Luthardt 
törekvését magában el nem ítélhetjük, mégis azt kell hang-
súlyoznunk, hogy az oly kifejezéseket, melyek a most kifej-
tett tényállásnak ellenmondani látszanak s így a synergis-
musnak csak a látszatát is kelthetik, óvatosan kerülnünk 
kell; óvatosabban, mint azt Lutbardtnál észlelhetjük. 

Ha így a kegyelem monergismusát fenntartjuk, azért 
mégsem lehet szándékunk, hogy a keresztyén ember szabad-
ságát és felelősségét a praedestinácianismussal tagadjuk. 
Ellenkezőleg a keresztyén vallást mi is erkölcsi vallásnak is 
tar t juk s a felelősség tudatát a keresztyén vallásos élet lé-
nyeges mozzanatának. Mikép óvjuk hát meg ezt? A termé-
szetes ember szabadságát a világi dolgokban el kell ismer-
nünk, ezen a téren szert tehet a justitia civilisre. Csak az 
üdvre tartozó dolgokban vesztette el akarata szabadságát; 
az Isten előtti igazságra képtelen. Már most az ember elég 
sokszor jön azon helyzetbe, hogy természetes akaratának 
ezen szabadsága is dönthet a fölött, vájjon rálép-e azon útra, 
amely az üdvre vezet vagy pedig továbbra is ellenkezik-e 
Istennel. Ezen helyzetbe mindannyiszor jön az ember, ahány-
szor Isten igéjét hallgathatja, a kegyelmi eszközökkel élhet. 
Ha most arra határozza el magát, hogy nem enged ezek 
befolyásának magára, ő az oka azon következményeknek, 
melyeket elhatározása maga után von. Tehát a felelősség 
tudata már itt is érvényesülhet, De az ember szabadsága 
nemcsak itt, hanem később is lép még akcióba. Ugyanis a 
kegyelmi eszközökkel együtt jár a szt. lélek hatása. Külö-
nösen fontos itt, amit (Dettingen az inverbatio fogalmával ki-
emel, t. i. az, hogy a szt. lélek, mikor az ige, a szó alakját 
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felveszi, ópúgy leereszkedik hozzánk, hogy ránk emberileg 
lehetséges úton hathasson, mint az Isten fia emberré lett, 
(incarnatio) hogy megválthasson bennünket. És a szt. lélek-
nek ezen hatása legyőzi az ember bűnös természetét, annak 
ellenkezését; a jóra az Isten kegyelmének elfogadására kép-
telen emberi akaratot felszabadítja és képessé teszi arra, 
amit előbb nem tehetett. Vagyis abban a pillanatban, amint 
a szt. lélek legyőzi bűnös természetünket és nekünk új aka-
ratot ad, képessé tesz bennünket arra is, hogy a jót, az isteni 
kegyelmot válaszszuk vagy elutasítsuk. A régi bűnös ember 
mellé lép a megtért emberben az új ember, kinek most már 
új akarata van, amely a valóban jóra is képes, az üdv dol-
gaiban is szabad. Mint ama természetes, csak a világiakban 
s/abad akarat elutasíthatta az üdvöt, mikor a kegyelmi esz-
közök elől elzárkózott és így megalapította az ember felelős-
ségét az elkárhozás esetén, úgy van most ez új akaratnál is. 
Ez is elutasíthatja az isteni kegyelmet ós így alapja lesz az 
ember felelősségének, ha elkárhozik. Csakhogy ezen új akarat 
most már olyasmire is képes, amire a természetes akarat 
képes nem volt. Ezen új akarat ugyanis választani képes a 
valóban jót, a kegyelmet is. Ennyiben igaza van Franknak, 
hogy ez új akarat hasonló ahhoz, amely volt a bűnbeesés 
előtt. És azért, ha az ember maga bűnre határozza el magát, 
újabb bűnbeesés áll elő. (Ebrard is így vélekedik). Mivel pedig 
ezen új akarat ilyen, lehetővé teszi, hogy a megtért ember 
élete erkölcsi megítélés alá eshetik. Az új akarat szabadsága 
az üdvre tartozó dolgok terén is érvényesülvén alapjává lesz 
annak, hogy Isten igéje követelményekkel is felléphet velünk 
szemben, akaratunkhoz is fordulhat és végül hogy mi ennek 
eleget is tehetünk, azaz erkölcsileg cselekedhetünk. 

Csakhogy az a kérdés, nem csúszik-e még most is ezen 
felszabadított akarat felvételénél fejtegetéseinkbe, ha mind-
járt a legfinomabb sygnergismus is. Erről tényleg három 
okból lehetne szó. 1) Sygnergismusról beszélhetünk azért, 
mert hiszen most is az ember akaratáról van sző, mely a 
jót míveli. Csakhogy őzen akarat maga is a kegyelem műve; 
tehát amit tesz, azt is egyedül az Isten kegyelmének köszöni, 
vagyis azon a réven, hogy az ember akarata érvényesül, 
nem esünk itt a hamis synergismusba, amely — ha mindjárt 
a legkisebb mértékben is a megtérésben valamit mégis a 
természetes embernek illetőleg az ő erejének tulajdonit. Csak 
igazi synergizmusról lehet szó ezen felfogásnál vagyis a ke-
gyelemtől felszabadított akarat együttműködéséről az Isten 
kegyelmével, de rossz synergizmusról nem. 2) De rossz syner-
gismusról akkor lehetne szó, ba a megtért és a természetes 
embernek akarata legalább ugyanaz volna; ha az akarat csak 
mint megkötöttségéből felmentett, elaléltságából vagy szuny-
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nyadásából felébresztett akarat a természetes ember képes-
ségeiből a megtért emberbe átszármazott volna és most 
együtthatna az Isten kegyelmével. Azért nem helytelen, liogy 
különösen Frank ezt a synergismust is elutasítja és a szent 
írás értelmében hangsúlyozza, hogy az ó-embert a megtérés 
ki nem irtotta, hanem csak az új ember javára uralmából 
kiszorította. A megtért emberben az új ember mellett ott 
van az ó-ember is és a keresztyén ember élete semmi egyéb, 
mint e kettőnek folytonos küzdelme. Az ó-ember akarata most 
is épúgy ellenáll a kegyelem hatásainak, mint a megtérés 
előtt, tehát megvan az új akarat mellett is, úgy hogy a 
megtérés nem a régi akaratot változtatta át új akarattá, 
hanem a régi mellé újat teremtett., amelynek hivatása, hogy 
a régit uralma alatt megtartsa. Azért használja Frank igazi 
értelmében azt a kifejezést, amit mások csak képleges érte-
lemben vesznek, s így akarja a keresztyén ember tapaszta-
latát megfelelő kifejezésre juttatni. Franknak ezen kettős 
énről szóló felfogása talán nem egyeztethető össze az öntudat 
egységével, bár ő igyekszik kimutatni, hogy tana nem sérti 
azt, csakhogy bizonyos nehézségekkel küzködik. De bármikép 
is álljon a dolog, annyi bizonyos, hogy tana tényleges 
antisynergistikus jogos érdeket képvisel, valódi problémát 
igyekszik megoldani és legalább megmutatja az irányt is, 
amelyben a kérdés megoldását keresnünk kell. 3) Végül be-
lopódzhatna a synergismus fejtegetéseinkbe olyan módon is, 
ha a megtérés kezdeténél, a kegyelem kezdeményező hatása 
alkalmával felvesszük az ember szabadságának közreműkö-
dését, hogy személyiségét fel ne áldozzuk. Ezen érdek mellett 
különösen Müller Gy. szállt síkra. Világos, hogy ez esetben 
egészen határozottan az einber termószotes akarata volna az, 
amely a kegyelmet elfogadja. Hogy ezt elkerüljék, nemcsak 
a positiv theológia hívei, hanem többen Ritschl iskolájából 
is azt állították, hogy a kegyelmi eszközökkel jövő szt. lélek 
első hatásai észrevétlenül és elkerülhetetlenül érik az embert. 
Ezek az u. n. motus inevitabiles, ezek szabadítják fel az új 
akaratot és állítják a választás elé. Szóval ezen a ponton a 
synergismus távoltartása kedvóért igenis tagadnunk kell a 
természetes ember akaratának szabadságát és állítanunk az 
isteni hatások elkerülhetetlenségét. De evvel korántsem sért-
jük meg az ember személyi voltát, hanem csak egy tényt 
konstatálunk, melyhez hasonló tényekkel, analógiákkal sok-
szor találkozhatunk az ember életében. Szóval midőn a ke-
gyelem monergismusát teljesen biztosítottuk és az ember 
felelősségét, valamint a keresztyén vallás erkölcsi voltát is 
megőriztük, de a synergismust ezen utolsó ponton sem enged-
jük beférkőzni, avval az ember személyiségét és felelősségé-
nek alapját korántsem tagadjuk meg. Es így azt mondhatjuk, 
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hogy fejtegetéseink sem a megváltottság sem a felelősség 
tudatát nem sértik, hanem mindakettőt teljes érvényre emelik. 

Felfogásunk szerint tehát a megváltottság és az egyéni 
felelősség tudatának viszonya az újabb theologusok idevonat-
kozó fejtegetéseinek meghallgatása után következőleg alakul: 
A megváltottság tudata az üdvre nézve érvényesül. Üdvünket 
egyedül Isten kegyelmének köszönjük, ebben nekünk semmi 
részünk nincsen. De nem üdvözülhetünk akaratunk ellenére 
és elkárhozásunknak teljesen mi vagyunk az oka. Vagyis az 
egyéni felelősség tudata az elkárhozásra nézve érvényesül és 
ez nem ellenkezhet a megváltottság tudatával, azaz mindakét 
tudat helyet foglalhat ugyanazon egy személy öntudatában, 
mert Isten kegyelme az, mely az üdvöt adja és ami hitünk 
az, amely elfogadja, illetőleg hitetlensógünk, amely elutasítja. 
És hogy hitünk sem lehet ami érdemünk, mely a kegyelem 
egyedüli dicsőségét csorbíthatná, abból következik, hogy az 
Isten műve mi bennünk. Mindezt máskép úgy is kifejezhetjük, 
hogy az Isten kegyelme a kegyelmi eszközök út ján hozza 
nekünk az üdvöt. Mi már ezeket is elutasíthatjuk ós akkor 
felelősek vagyunk elkárhozásunkért. Ha nem utasítjuk el Isten 
igéjét, a szent lélek hatást gyakorol ránk, de úgy hogy 
részünkről hozzájárulás nem szükséges, amely a megváltott-
ság tudatát csorbítaná. Ezen hatás felszabadítja akaratunkat. 
Most újból választhatunk, azaz az igében kínált kegyelmet 
elfogadhatjuk, új akaratunkkal az Isten mellé állhatunk. Ez 
a hit, mely Isten műve β így üdvözülésünk esetén nem jelent 
érdemet a mi részünkről, de mint az üdv feltétele megóvja 
személyi voltunkat. Ha pedig Isten kegyelmét elutasítjuk, 
megint csak magunk vagyunk elkárhozásunknak oka. Az új 
szabadság megóvja tehát felelősségünket is. Szóval a meg-
váltottság és az egyéni felelősség tudata igen szépen megfér 
egymás mellett. A nevezett theológusok elmélete tehát alkal-
mas arra, hogy kérdésünkre a helyes feleletet megadja, prob-
lémánkat megoldja; azért mi is hozzácsatlakozunk. 

14+ 



Μ. Aur. Cassiodorius Senator isagogikai gyűjte-
ménye. Hadrianus : Εϊοαγωγν dg τάς Stíag γ^αφάς. 

Ez volt a harmadik Cassiodor gyűjteményében. Címét ő 
ugyan nem említi, (miként a többiét sem, Augustinus: De 
Doctr. Christ, kivételével,) de maga a müvecske szerencsésen 
ránk maradván, tudjuk és fontosnak is tar t juk abból a szem-
pontból, hogy tulajdonképen ez adta meg, bár maga e munka 
más természetű, e bibliai tudománynak a nevét, mely ma is még 
mindig isagoge, bevezetés, introductio, Einleitung stb., vagy az 
εισαγωγική (sc. τέχνη) latinos alakjában : isagogika néven szerepel, 
bár ez épen nem fejezi ki e tudomány mai irodalomtörténeti 
charakterét. Hadrianus munkájára azonban ráillik ez az 
általános cím, mert a biblia megértéséhez szükséges előisme-
reteket tartalmaz, miként a vele egy corpusba gyűjtött többi 
introductor műve is. 

A szerzőről semmi bizonyosat sem tudunk. Minden adat 
csak következtetés, hozzávetés az ő kis munkájából, vagy 
más íróknak rá vonatkozó néhány utalásából.1) Hadrianus-
nak (görögül Adrianosz) még a neve is bizonytalan. A Goess-
lingtől felkutatott kéziratok (összesen 8), valamint az előbbi 
szövegkiadások*) Hadrianusnak nevezik. Cassiodor is így 
említi. Ellenben egyes későbbi írók (Ciacconius, Turrianus) 
a byzanci császári házból való Andronicus Comnen-nei 
tévesztvén össze, Andronicus sive Hadrianus, Lollin latin 
fordítása (1630.) és egyik használt codexe pedig Africanus 
seu Adrianus néven nevezi. Hogy ez utóbbi alternativ olvasás 
a két hasonló név egyszerű összetévesztésén alapszik-e, mint 

') Ezeket teljesen kimerítette Goessling Frigyes Adrians Είπαγωγτ, tU 
τιίί &elag γραφάς című gondos és részletes monographiájában, (Berlin, 1887.) 
melyben bő irodalomtörténeti ismertetés után pontosan recenseált görög 
szövegben és szabad német fordításban adja e kis művet, melynek becsét s 
fontosságát túlozza ugyan, de épen e nagy lelkesedésből folyólag a szerzőre 
és művére vonatkozólag minden összegyüjthetett adatot nagy szorgalommal 
és sok ismétléssel összehordott. Az életrajzi részben túlnyomóan az δ adataira 
támaszkodom. 

') Hoeschel 1602-iki editio princepse Augsburgban s ennek lenyomatai 
a Critici Sacri 8. tomusában, London, 1660. s a Migne Patrologiája 93. tomu-
sában. (1860.) 
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Goessling véli,1) vagy esetlege teljesen homályos eredetű ember 
afrikai származására való emlékezést őriz, nem lehet határo-
zottan eldönteni. Görög nyelve mindenesetre keletre utal, (az 
5. században vagyunk Kr. u.!) az antiochiai exegetikai iskolához 
és ennek nagy híveihez (Chrysostomus, Mops. Theodorus, 
Theodoretus stb.) való szellemi viszonya, sőt tőlük való 
egyenes függése is természetesebbnek tételezi fel szír, mint 
afrikai eredetét, mely utóbbi esetében is föl kell tennünk, 
hogy korán keletre, Antiochia környékére került. Mert műve, 
mely származására nézve semmi adatot sem tartalmaz, hatá-
rozottan ez irány szószólójának mutatja. Foglalkozására, sőt 
a nevezett nagyokkal való viszonyából még korára is von-
hatunk következtetést, főként ha ezt más adatok is erősítik. 
Így Goessling egészen elfogadhatólag kombinálja sz. Nílus-
nak, (f 450 táján) Chrysostomus tanítványának egy Adrián 
nevű emberhez írt három levelével,-) melyek elseje szer-
zetesnek, másodika presbyternek, harmadika csupán nevén 
nevezi őt, kit elhagyatott és aggódó állapotában mindhárom-
ban vigasztal a levélíró. Ez a három bízvást lehet egyugyan-
azon személy, és pedig a mi irónk, kinek papi minőségével 
természetesen összeülik e munka tárgya s kinek ez adat 
nemcsak foglalkozására dérit fényt, hanem korára is. Ez a 
dátum (az 5. sz. első fele) körülbelül megfelel a Cassiodorius 
sorrendjének is, (Tyconius, Augustinus, Hadrianus, Eucherius, 
Junilius Africanus) melyről feltehető s Hadriánt kivéve a 
többinél határozottan igazolható is a chronologiai egymás-
utániság. Ebbe most Hadrian is szépen beleilleszkedik, kinek 
halálát Goessling ez alapon hozzávetőleg 440-re teszi. 

A mű tartalma és bírálata. Az író mindjárt első mon-
datában körvonalazza tárgyát, melyről beszólni aka r : του 
Έβραι·/.ον χαραχτήρος Ιδιωμάτων εστίν είδη τρία, ών το μεν επί της 
διανοίας ε'ιίροι τις αν, το δέ επί τις λέξεως, το δέ ein της σνν&έβεως. 
Α héber kifejezésmódokról szól, melyeknek három faja van, 
u. m. σχήματα διανοίας = figuráé sententiarum, gondolatalak-
zatok, σχήματα λέξεως = figuráé verborum, szóalakzatok, 
melyeket minden stilisztika, régi és új, így ismer, végül το 
επί τής σννϋ-έσεως (sc. είδος Ιδιωμάτων) a synthesisben, az össze-
fűzósben, különösen a mondatszerkesztésben nyilvánuló sajá-
tosság, röviden összetételi alakzatok, melyek ily néven nem 
szoktak szerepelni a stilisztikákban. 

Ezzel a mű tagozata meg van adva s tartalma is kör-

') Az uncialis írásban Α/ίΡΙΑΝΟΣ helyett ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ. 
*) Migne: Patrologia Graeca 79. k. II. könyv 60. levél: Άδριατψ uora/M 

felirattal. Bibliai példák felhozása után ezt mondja: άνέγνω; πάντα. A III. 
könyv 118. levele Άδοιανψ ποιαβυτέριρ, 266. levele pedig csak Αάριανφ fe l -
irattal van ellátva. 
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vonalazva, de az egyes részek mégis meglepetést tartogatnak 
számunkra. 

Mindjárt az I. rész a gondolatalakzatok helyett az ó-
testamentumnak azokkal az anthropomorphistikus és anthro-
popathetikus képeivel foglalkozik, melyekkel Isten tulajdon-
ságait s működését szemléltetni szokta. Ezek az emberi 
tagokról, érzékletekről, lelki, testi mozdulatokról ós élmé-
nyekből, kedélyhangulatokból, egyéb közönséges viszonyla-
tokból, méltóságokról, foglalatosságokból, helyviszonyokból, 
ruházkodásról, az erkölcsi magatartásról és annak gestusairól 
s általában az ember egész mivoltából vétettek. Ezeket a 
részletes elmondás ós példákkal való illusztrálás után még 
külön is megmagyarázza (példákkal is) a hozzájuk kapcsolt 
Έπίλνοις-ben. Ezáltal e részben kettős tárgyalás folyik végig. 
Az ezzel járó sok ismétlés unalmasan szétfolyóvá teszi az 
előadást. 

Megfejtése szerint a szem, a látás Isten tudását, (34. zs. 
16. 66. zs. 7.) a fül, a hallás megengesztelődósét, a száj, a 
nyelv akaratkijelentósét, (119. zs. 72. Ézs. 45, 23 ) a z a r c 

(az emberi után) azt a hangulatot jelöli, melylyel Isten az 
emberek cselekedeteit fogadja. (34. zs. 17.) A kéz energiájának 
hatályosságát, (144. zs. 7.) a láb, a lépés a rászorulók 
segélyére való hajlását jelenti. (18. zs. 10) Isten eledele a 
mi közreműködésünk abban, a mit Isten akar. (50. zs. 13. 
Ján. 4, 32. 34.) Isten akaratának a bűnnel való ellenkezését 
haragnak nevezi a szentírás, (79. zs. 6.) Isten elhatározását, 
hogy az övéit segíti, ellenségeit megbünteti, felállásnak, fel-
kelésnek, (44. zs. 2 / ) - az övéi hajlandóságának tettre való 
felhívását pedig megkisértésnek. (Gen. 22, ,.) A megszokott 
isteni segedelem elhalasztása elfeledkezés, (44. zs. 25.) az 
ellenségei fölötti bosszú ós övéi védelmének halogatása kóse-
delmezós, alvás, szunnyadás. (44. zs. 24. 78. zs. 65. 121. zs. 4.) 
Az övéinek megfenyitése fölgerjedés. Jeruzsálemnek és 
Samariának Istenhez való viszonyát Isten eljegyzésére viszi 
vissza, (Hós. 2, 19.) mert a városokat, melyeket metony-
mice lakóik helyett említ, metaphorice nőknek tar t ja . Ε 
viszonyból folyik, hogy a bálványokhoz pártolás házasság-
törés, melyért válólevél jár. (Jer. 3,8.) — Isten atyaneve s Izráel 
elsőszülött-neve szintén ezt a belső viszonyt jelöli. Isten 
hatalmát és Ítéletét ülésnek és trónnak nevezi a szentírás, 
szintén az emberi viszonyok után. (9. zs. 5.) Az emberi 
foglalkozásokkal szemlélteti működését is, (104. zs. 3. 
Ézs. 49,1G. Ezek. 12, 13. stb.) egyéb teremtmények teremtése 
parancsszavával, az emberé saját cselekvése által történt. 
Isten segítése a győzelemre közelségnek, fölemelésnek, 
(34. zs. 19. 145. zs. 18.) e segítés elhalasztása távolságnak, 
segítségül való megjelenési módja ruházatnak, (93. zs. 1. 
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104. zs. 2.) az imádság meg nem hallgatása elvetésnek mon-
datik. (88. zs. 15.) Az isteni kegyelem halasztása kezeinek 
elfordításával jelöltetik. (74. zs. 11.) — Isten lelkéről és testéről 
szól, mikor nem az ő testalkatáról, vagy tevékenységéről, 
hanem ő róla magáról akar sajátlagosabban szólni. (41. zs. 
5 16. zs. 9.)1) Szóval mikor από ολον τον ζώου veszi a képet, 
s Isten helyett egyszer testét mondja: σάρξ μον εξ αυτών2) 
(Hós. 9,12.) máskor lelkét. (Ézs. 1, ,4.) (Lásd az első tárgyalás 
végén!) 

Ezek a nevezetesebb felhozott, megmagyarázott s az 
ótestamentumból vett idézetekkel támogatott kifejezések, 
melyek, mivel az anthropoinorphismus ós anthropopathismus 
már magában, lényege szerint a metaphora egyik esete, 
melyben az ember tulajdonságai vitetnek át Istenre, — a tro-
pusok ós nem a figurák közé tartoznak és így a gondolatalak-
zatok kategóriájából mindenestől fogva kiutasítandók. Helyök 
a harmadik részben volna. Igazi gondolatalakzat e részben 
egy sincs. A szónoki kérdés és felelet, (interrogatio et re-
sponsio,) felkiáltás, (exclamatio,) megszólítás, (apostrophe,) 
könyörgés, (obsecratio), félbeszakítás, (intermissio), kijavítás, 
(correctio,) kételkedés, (dubitatío,) elmellőzés, (praeteritio,) 
megengedés, (concessio,) látomás, (visio,) megelőzés, (ante-
occupatio, praesumptio,) beszóltetés, (dialógus,) felfüggesztés, 
(sustentatio,) ellentét, (antithesis,) látszólagos képtelenség 
(paradoxon) stb., melyek a legközönségesebb s a class. rheto-
rikában jól ismert gondolatalakzatok, e részben teljesen 
hiányoznak. Sőt nemcsak e részben, hanem a következőkben 
is csak egyiket másikat találjuk meg elszórtan, tehát nem a 
maga helyén. Szóval az I. rész kategóriája, mivel tartalmát 
máshová utaltuk s helyébe nem tudunk a mű anyagából kellő 
pótlékot tenni, üresen marad. 

— Egyébként magukat a bibliai képeket túlnyomóan 
helyesen értelmezi s elfogulatlansága még tévedéseiben is 
nyilvánvaló. 

II. A szóalakzatokkónt felhozott példák közül ezek a 
nevezetesebbek: 

A dolog megtevése, vagy élvezése helyett néha hall, 
vagy lát, vagy megismer igét használ a szentírás. Pl. hallass 
(e helyett: szerezz) örömöt stb. (51. zs. 10.) Lát, megismer: 
élvez helyett. (106. zs. 5. 16. zs. II.)3) Taníts meg e. h.: 
mutasd meg, bizonyítsd be. (25. zs. 5.) Szólt e. h.: kijelentette 
magát (Isten). (60. zs. 8.) — Tehát a cselekvés helyett hatását 

') Ε példákban azonban nem Isten lelkéről vagy testéről van szó, 
hanem a zsoltároséról. Hogy e példák később toldattak-e be a műbe, mint 
Goessling véli, vagy eredetiek, nem lehet eldönteni. 

2) Ez csak a LXX-ban van meg, az eredetiben nincs. 
3) Ε példa értelmezése hamis. 
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fejezi ki, vagy viszont. Egyszer a változhatatlan helyett. 
(62. zs. 12. 89. zs. 36.) — Synekdoche. — Κατ ανταπόχρισιν 
az egész nép véleményét kifejező felhívás és erre adott felelet 
van szerinte a 118. zs. 25. 26.-ban.1) — Ha ilyeneket nem is, 
legalább ismétlési alakzatokat csakugyan találunk benne. — 
Az ε/.εΐ nemcsak helyro, hanem cselekvésre is vonatkozik. 
(36. zs. 13. 50. zs. 23. a LXX szerint.) — De ez nem szó-
alakzat, hanem a helyviszony átvitele. 

A szeret igét gyakran használja Istenről fokozásként, 
(κατ5 επίταση') pl. 33. zs. 5. 37, 28: szereti az igazságot és az 
ítéletet. De ebben sincs szóalakzat, hanem metaphora. — Néha 
a parabolákat metaphorikusan beszéli el, hogy nagyobb nyo-
matékot adjon nekik. Pl. kezdet helyett napkeletet mond, 
(68. zs. 34.) a hatalmasok helyett bikák csordáját. (68. zs. 31.) 
— Hogy ezek parabola létükre, még hozzá metaphorikusan 
elbeszélve, miként tartoznak mégis a szóalakzatok közé, 
Hadrián nem mondja meg. — A ώς adverbiumot kétféleképen, 
u. m. hasonlítólag ( = mint) (83. zs. 14.) és orősítőleg ( = nagyon) 
(73. zs. 1. 126. zs. 1. Ján. 1, 14.)2) használja a szentírás. 

— Ε két esettel persze a ώς jelentése még nincs 
kimerítve. 

Gyakran elrejtésnek mondja az Isten oltalma alatt való 
megőrzést, (31. zs. 21. 27. zs 5. stb.) a miben magát a cselek-
vést jelöli meg eredménye helyett. A kéz megmosása azt 
akarja jelezni, hogy valaki (mint Pilatus) egy cselekményben 
semmi részt sem akar venni. (26. zs. 6. 58. zs. II.)3) — Ez 
is metaphora. 

Parabolákat ώς nélkül is mond a szentírás, pl. Juda 
oroszlánkölyök, (Gen. 49, 9.) Dán kígyó legyen az úton, (Gen. 
49, 17.) Isai törzséből vesszőszál nő. (Ézs. 11, v ) stb. Ε 
tiszta metaphorákhoz nem is szükséges. 

Néha egy tagról jelöli a cselekvést, pl. η ανομία της πτέρνης 
μου (αντί της πράξεως μου.) (49. zs. 6.)4) — Gáncsot vetett sarká-
val nekem: επτέρνισέ με e helyett: rászedett, εφραδιοΰργησε.0) 
Gen. 27, 36. — Ugyanígy van a nyelv a beszéd, (Gen. 11, 7.) 
sőt a habzsolás helyett. (68. zs. 24.) Mindez a metonymia 
esete s igy nem ide való. 

A cselekvésmód helyett sokszor útat (Wog = derek) 

') Ε helynek ily kettéválasztása indokolatlan. 
') Ez utóbhi két Iocusban a valóságban nem erősítőleg, hanem hason-

lítólag használtatik. 
3) Ez utóbbi, rosszul értett hely idézésében a χι ΐηας tévesen van (a 

LXX után) a πίδας helyett. 
4) Itt azonban az eredeti szöveg nem sarkat, nem cselekedetet, nem 

is cselt, hanem cselvetó't ért. 
5) Helyes magyarázat. A πτιονίζω u. i. a zsidó ákab átírása, miként a 

πτέρνα az akébnek. A zsidó ige pedig az eredetiben ez átvitt értelemben áll . 
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mond a szentírás. Pl. 119. zs. 1. Csel. 9, 2. 22, 4. 24, l 4 . — 
Metapliora, nem pedig alakzat. 

Gyakran szándékul tünteti fel azt, a mi tulajdonkőpen 
nem szándék, (csak eredmény,) pl. 68. zs. 24. Gal. 5, 17. Róm. 
3, l 9 . 5, 20· 9. 17-ben. Az esküt a biztos dolog helyett említi. 
(89. zs. 4. 131. zs. 11.) A beszédek néha csak a lelkiállapot 
ábrázolására valók. (64. zs. 6. 14. zs. 1. 83. zs. 5. stb.) 

Büntetés helyett néha bajt, gonoszságot említ, (78. zs. 
49. Ézs. 45, 7. 26, 15. Gen. 16, 6. Mik. 1, 12. 94. zs. 5. Jóel 
2, l s . Ám. 3, 6. Máté 6, 34.) néha kelyhet, (11. zs. 6. Ézs. 51,22. 
Ezék. 23, 32·) néha „metaphorikusan" tűz, kard, nyíl képében 
szemlélteti Isten büntetését. (Ezék. 30, 8. 14. 1G. 45. zs. 6.) — A 
néha hibásan felfogott példák mindegyikében metonymia van. 

A 7-es szám egyrészt a bőséget, másrészt a teljes 
számot fejezi ki. Pl. naponként hétszer, (azaz sokszor.) 119. 
zs. 164. Fizess meg hétszeresen. (79. zs. 12.) A bölcseség 
házának 7 oszlopa (Póld. 9, ,.) a teljességet jelöli. — Ez, mint 
Synekdoche, szintén nem e fejezetbe való. 

Istenről néha mintegy személycserével beszél, pl. Igaz-
ságod, mint Isten hegyei. (36. zs. 7.) Isten . . . Isten képére 
teremte őt. (Gen. 1, 27·) 

Néha a gyorsaságot ηρωί (korán reggel) időhatározó 
fejezi ki. (Zof. 3 , 5 . 46. zs. 6: megsegíti Isten őt korán reggel 
= hamar.) — Metaphora. 

Öröm és élet helyett világosságot, bánat és halál helyett 
sötétséget mond gyakran a szentírás, mert az örvendőké és 
élőké a világosság, a gyászolóké és halottaké a sötétség. 
(18. zs. 29. 97. zs. 11. Ézs. 60, t.) — Metonymia, de metaphora 
is lehet. 

Azt, hogy Isten megengedi az embereknél levő rossz 
lételét, jóllehet megakadályozhatná, gyakran egyenesen úgy 
fejezi ki, mintha Isten maga tenne azt. (141. zs. 4. Ézs. 63, l7. 
Ex. 14, 4. Róm. 1, 28. stb.) — Ez szerintem nem figura, tró-
pus sem, hanem felfogásbeli, tehát tartalmi különbség az 
írás és magyarázója theologiai felfogása közt. 

A σα'ρ^-nak négy jelentését állapítja meg és pedig 
helyesen : természeti test, (79. zs. 2.) a rosszaság, (Gen. 6, 3.) 
a halandóság, (78. zs. 39. Ézs 40, 6.· stb.) a rokonság értel-
mében. (Róm. 11, 14.) — Ezek is a metonymia esetei. 

Az ember fia ember helyett van, (8. zs. 5. Ezék. 2, 6·) 
mint oroszlánkölyök oroszlán helyett, (Náh. 2, n . ) bárány juh 
helyett. (Ézs. 53, 7.) — Periphrasis, illetőleg S y n e k d o c h e . 

A πνεϋμα-t ( = ruab) következő jelentésekben találja a 
bibliában: Isten szándéka (Ézs. 30, r ) és emberi szándék, 
(7ΐροαίρισις,) (51. zs. 12. 78. zs. 8. Hós. 4, l2. Num. 14, S4. 
Csel. 20, 22. Máté 5, 3.) charisma, (51. zs. 14. Ézs. 11, 2. 2. Kir. 
2 , 9 . 1. Thess. 5, l0.) angyal, (Ezek. 2, 2.) lélek, (146. zs. 4.) 
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hang, (33. zs. 6. 1. Kor. 14, 15.) szél. (48. zs. 8. Ex. 15, 10. 
Ezék. 37,9.) — Ez épen nem kimerítőleg s nem természetes 
sorrendben1) felsorolt s nem is mindig helyesen értelmezett 
jelentések egy része egészen természetes, más része átvitt 
értelmű s ekkor a tropusok közé tartozik. De phraseologiai 
szempontból az előbbi kettővel s az alább következő ««aív-nal 
együtt figyelemre méltó. 

A εως kötőszó gyakran nem időre, hanem ugyanazon 
cselekvésre vonatkozik, melyről előbb volt szó, melynek nem 
csak egy bizonyos időre szorított tartalmát, hanem folytatódó 
fenmaradását akar ja jelölni. Pl. Szárnyaid árnyékában lesz 
reménységem, %ως ου παρέλΰΐ] ή ανομία. 57. zs. 2. De azután 
sem akar az Istenbe vetett reménynyel felhagyni. (110. zs. 1. stb.) 

Ε helyes észrevétel után következik egy merőben 
furcsa. Az εναλλαγή των χρόνων gyakoriságát vitatja Had-
rián, és pedig a görög szöveg (LXX.) alapján. Ez aztán meg 
is bosszulja magát. A dolog tulajdonkópen úgy áll, hogy 
a görög szövegben tényleg megvan az időknek ez az össze-
zavarása, a mit Hadrián az összefüggésből észrevesz, de, 
mert azt hiszi, hogy a görög fordítás tökéletesen meg-
felel az eredetinek, (meggyőződni a nyelv nemtudása miatt 
nem tudott,)^ nem habozik ezt a hibát héber sajátságnak 
minősíteni. Állítsuk a felhozott igealakok mellé az eredetieket, 
nyomban kiderül az igazság. Jövő idő van, mondja, múlt 
helyett a 6. zs. 7.-ben: λονσω ελοιοα helyett, (eredetiben ""B's 
hiphil imperf. = áztatom;) a 66. zs. 6.-ban: όιελενσονται 
όιί,λ&ον helyett, (eredetiben: hiphil imperfectum = 
átmentek.) — Mult van jövő helyett az 55. zs. 17-ben: 
είσήχονσε είααλοΰσεται helyett (eredetiben hiphil imperf. 
- - meg fog .szabadítani engem.) Exod. 15, l5.-ben εοπευοαν 
(eredetiben niphal perf. = megrémültek.) Jövő van 
jelen helyett az 56. zs. 7.-ben : ηαροΐΜβουαι ν.αί ν.αιαν.ρύιρουσιν 
— ηαροιν.οϊσι stb. helyett. (Eredetiben: kai imperf. = 
összegyűlnek, k"tib, hiphil imperf. = leselkednek, vagy 

keri, kai imperf. = elrejtőznek) 94. zs. 4.-ben: 
ψΟίγξονται ν.αί λαλήοοισιν (eredetiben: W?! hiphil imperf. = 
piszkolódnak, ^ T , piel imperf. = és szólnak.) 

íme a héberből előállnak a megfelelő idők, legtöbbször 
úgy, a mint Hadrián sejti. A tévedés a LXX-ban van.2) 

*) A mennyiben a szó alapjelentését (szél, lehelet) legutoljára említi. 
a) Ennek a magyarázata ez: A héber perfectum nem tempust jelöl, 

hanem a cselekvés bevégzettségét, akár tényleges az, akár csak képzelt (a 
je lenben v. jövőben). Az imperfectum pedig a bevégzetlen, tehát folyó, vagy 
beálló cselekvést, akár a múltban is. (Szóval megfelelnek a görög hármas 
actiónak, melyen belül mindegyikben megvan a 3 idő.) Az időt e körön belül 
az összefüggés határozza meg. Csupán egy idővel azonosítani e szélesebb 
kategóriákat, főként indogermán idővel (pl. a perfectumot leggyakrabban 
múlttal, az imperfectumot jövővel) a jelentés egyoldalú megszorítása volna. 
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Az άίών ( = a zsidó olam) szót egészen helyesen hármas 
értelemben találja a bibliában: az egyes ember életkorára, 
(21. zs. 5. 30. zs. 13. Ján. 13, 8. 1. Kor. 8, ,3 . stb.) általában 
bizonyos időtartamra, (49. zs. 20. 78. zs. 66. Mik. 4, 7. stb.) 
végül az örökkévalóságra vonatkozóan. (9. zs. 8. 45. zs. 7. 
119. zs. 89. stb.) 

Végig tekintve e szakaszon, ismét sok olyan dolgot 
találunk benne, a mit a cím nem igórt. Ellenben az u. n. szó-
alakzatokat, amint már az antik rhetorika ismétlés, kihagyás 
és ellentót, helyesebbon: ellenkező elhelyezés alakzataiként 
(figuráé repetitionis, detractionis, oppositionis) ismerte ós 
különböztette meg, épen nem találhatjuk. De nem iá ezeket 
kell itt keresni, hanem csak a speciálisabb értelemben vett 
szóalakzatokat, nyelvtani és phraseologiai sajátságokat, 
melyeket alább grammatikai figurákként is fogunk meg-
ismerni. Ilyeneket pedig még viszonylag elég bőven talál-
tunk s a 3-ik részben is fogunk találni. 

III. részül a héber idiómáknak harmadik faját, a syn-
thesisre vonatkozót (τό éni της συνέσεως) igórte a bevezetés-
ben. Definitióját ennek sem adja, sőt minden bevezető szó 
nélkül egyszerűen így kezdi: "Ιδια τοΐ μακαρίου Javϊδ εΐη αν 
ταντα, mintha eddig is nem túlnyomóan a zsoltárokkal foglal-
kozott volna. 

Pedig e részben inkább volna szükség egy kis tájékoz-
tatásra, épen a cím szokatlansága miatt, mint az előzőkben, 
hol a cím mindjárt eligazít. De azért a class. rhetorikából 
mégis sej t jük, miről van itt szó. A figurák egy osztályáról,1) 

Ebbe a hibába gyakran beleestek az idegennyelvű fordítók, a LXX-esek is, 
a görögül írt szir exegetdk (Mops. Theodor és társai) is, sőt még maguk a 
zsidók is. Aztán csodálkoztak s az eredetit vádolták az idők e felcserélése miatt. 

' ) P. Rutilius Lupus (Kr. e. 30 körül, De figuris sententiarum et elocu-
tionis I. II. k.) és M. í'abius Quintilianus (1. sz. Kr. u.) a figurákat szintén 
két főosztályra osztja, u. m. αχ. διανοίας (mentis, sensus, sententiarumi és 
αχ. Ιέξιως (verborum, dictionis, elocutionis, sermonis, orationis.) De inst. 
oratoria IX. 1. — De az utóbbinak két alfaját különbözteti meg: alterum 
loquendi rationem vocant, alterum quod ad collocationem maximé exquisitum 
est. Quorum tametsi utrumque convenit orationi, tamen possis illud gramma-
ticum, hoc rhetoricum magis dicere. (IX. 3.) A grammatikai figurák tehát a 
nyelvtani és phraseologiai sajátságokat foglalják magukban s ezért specialis 
értelemben αχ!;υαια λίξιως (figuráé locutionis), mig a rhetorikai figurák a 
művészi szófűzést biztosítják s ezért αχψιατα αυνΆέαίως (figuráé constructionis) 
Innen érthető meg, hogy C. Curius l·ortunatianus (400 körül Kr. u.) Artis 
rhetoricae libri III. c. művecskéjében (III.-ik könyv, Rhetores Pithoei, Paris, 
1599. 73. lapon) a αχ. διανοίας mellé a szóalakzatok e két alfaját önálló két 
osztályként rendeli s különbségüket így határozza meg: Quod λίξαο; (ez felel 
meg a grammatikai alosztálynak) in singulis verbis^fiunt, λόγου vero (ez a 
rhetorikainak) in elocutionis compositione. Ez a lényeg Hadrian felosztásában 
is, melyet hogy még jobban kifejezzen, azért vette bele a λύγος helyett a 
synthesis szót is. Ε hármas felosztás akkor, legalább egvidőre, kétségen kivül 
divatba jöhetett. 
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mely az antik rhetorikusoknál egyszer a szóalakzatok egyik 
alosztályaként jelenik meg, máskor σχήματα λόγου cím alatt a 
figurák 3-ik osztályává önállósul és rhetorikai alakzatokat 
foglal magában. Némi csekély részben ilyen a Hadrián 3-ik 
osztályának anyaga is, de a túlnyomó rész a tropusokra 
esik, záradékul pedig egy kis bibliaismertetés (herm. szabá-
lyokkal) foglal helyet benne. Ilyen kevert az anyaga, azon-
ban nevét mégis csak a szavak constructiojára vonatkozó 
figuráktól kapta. 

A zsoltárokban található kifejezósbeli sajátságok közül 
példákkal illustrálja a következőket: Ellipsis van pl. az 
1. zs. 4.-ben: hanem, mint a polyva, melyet a szél szótszór 
stb., — kimaradt: olyan lesz. A 27. zs. 6.-ban: énekelek és 
dicséretet mondok az Úrnak, — kimaradt: mondván stb. 
Tautologie pl. az 51. zs. 7.-ben, hármas ismétléssel pl. a 
80. zs. 15.-ben: έπίβλεψον γ.αί ΐδε κα ι επίσχεψαι. Antistrophát 
(inversio, fordított szórend) azonban nem sikerült neki e 
példában bizonyítani: έν τοΊς περιλοίποις σον ετοιμάσεις το 
πρόσωπον αιτών, θ. h. έν τοϊς περιλοίποις αυτών κ τ λ . Hyperbaton 
és hyperthesis (szabad szórend és áttétel) van a 32. zs. 3. 4. 
és 45. zs. 6.-ban, epitasis (fokozás) pl. a 40. zs. 1.-ben: várva 
vártam az Urat stb. 

Ezek kivétel nélkül rendes szóalakzatok, definitio nélkül 
adva. De nyomban következik néhány másfajta megjegyzés, 
ismét példákkal illusztrálva, arra nézve, hogy a zsoltárok-
ban, sőt az egész szentírásban gyakran feleslegesen is hasz-
náltatnak az ιδον, πλψ, γάρ, γέ kötőszók, συν praep., mely 
helyett néha viszont έν van. Ε sajátságok, melyekhez hasonlót 
föntebb is többször találtunk, nagyon passolnak, nem ugyan 
a synthesis cím alá, de a föntebb ismertetett grammatikai 
figurákhoz. 

Miután konstatálja, hogy mindezek tudása nagyon elő-
segíti a szentírás megértését, áttér a tropusok tárgyalására, 
melyeket egyenként meghatároz röviden és példákkal világosit. 

22 trópust ismertet, a mi elég nagy szám volna, ha 
mind trópus volna, nem mintha kimerítené a class. rhetori-
kusok előtt ismert tropusok mennyiségét, hanem tekintve 
azt, hogy az előző részekben is ezek szorították ki a figu-
rákat. 

A metaphora egy dolog tulajdonságainak átvitele a 
másikra, pl. úgy ránk, mint Istenre. Pl. 23. zs. 1.: Az Úr az 
én pásztorom stb. Parabola, (meghatározás nélkül) pl. 102. 
zs. 8. Jézus parabolái nem jutnak eszébe. Synkrisis ( = össze-
hasonlítás) a jelen dolognak, bizonyos hasonlóság alapján, a 
mult valamely esetéhez való hasonlítása. Pl. 1. Kor. 10, j_4. 

Synekdoche, melyben a rész az egész helyett van. (23. 
zs. 3. 16. zs. 9. stb.) Lelkemet megnyugtatja, azaz engem. 
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Hypodeigma, (példa) mely példában utal a tennivalókra, mint 
Ézs. 1, 3. Jer. 8, 7. 

Metonymiában a tartalmazó van a tartalom, a lakóhely 
a lakósok helyett megnevezve. Ezék. 23, 32. Mát. 23, 37. 

Antiphrasis (ellenmondó elnevezés), mely a dolgot ellen-
téte által világosítja meg. 2. Sám. 6, 20. Bezzeg dicső vala a 
király stb. Periphrasis rövid kifejezés helyett részletes körül-
írás. pl. 87. zs. 4. 

Anakephalaiosis, vagy epanalepsis (tartalmi összefoglalás 
v. ismétlés,) mely inkább gondolatalakzat pl. Gen. 2, 4. Apo-
chresis (rosszulhasználás), mely abban áll, hogy egyes dolgok-
nak nevet más dolgokra rosszul használja. (17. zs. 8. 44. zs. 
6. 104. zs. 3.) 

Prosopopoiia (személyesítés, personificatio) élettelen 
dolgok vagy abstract fogalmak megszemélyesítése. 24. zs. 7. 
19. zs. 2. 85. zs. 11. Péld. 8, 30. Ezt is sorozzák, bár hely-
telenül, a gondolatalakzatok közé is. 

Schematismus, melyben ugyanazokat a gondolatokat bi-
zonyos dolgok előadásához képben is hozzáadja, pl. 45. zs. 10. 
Ezék. 16, 7. Megjegyzi, hogy ez utóbbi képben katachresis 
van, mikor a hegyeket emlőknek, a föld termékenységét pedig 
hajnak nevezi. 

Allegória áll elő, mondja, ha a végtelen néptömeget 
folyton víznek s beözönlését özönvíznek mondja, pl. 1. zs. 3. 
Gal. 4 , 2 4 . Ez a meghatározás, az illustrálással együtt nagyon 
szegényes és homályos. 

Hyperbola, melyet helyesen definiál, mint a rendesnél 
túlzottabb, erősebb kifejezést. Ezt különben a gondolatalak-
zatok közé is szokták számítani. Pl. 107. zs. 26. 114. zs. 4. 
Mt. 19, ?4. stb. 

Epitothasmus (kicsúfolás) pl. Mt. 26, G8. stb. 
Irónia a hitványságot dicsérő gúny, pl. 50. zs. 5. Hos. 10, 
Sarkasmos, melyben ínég nagyobb hitványságot dicsér, 

pl. 1. Sám. 24, 15. Ε három utóbbit szintén szokták gondolat-
alakzatnak is venni. 

Aenigma, összhang nélkül (άανμφώνως) előadott (tulajdon-
kép homályos) elbeszélés. Jóel 3, 13. Luk. 3, 9. Ézs. 1, 22. 

Apeile (fenyegetés), pl. Mt. 3, 7_8. 22, ]3. 
Apophasis, példák nélkül, homályosan körülírva.1) 
Aposiopesis, (elhallgatás) melyben valamit elhallgatunk, 

pl. Jóel 3 , 1 7 végén: ha a törvényt nein szegik meg, Ján. 3 , 5 -
ben: a vértől való újjászületést. — Ez a trópus egyébként 
a gondolatalakzatok közé is szokott számíttatni. 

') Ezt Quintilianus a gondolatalakzatok közt az irónia egy fajának 
veszi. (IX. 2.) Julius Rufinianus pedig (300 táján élt) így határozza meg: 
venustum Schema, ubi quasi alio interrogante nobis ipsis respondemus et 
rationem reddimus. (De figuris sent. et e l o c ) 
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Parainesis, (intés) tulajdonképen az egész szentírás. Ez 
nem trópus, sem figura. 

Ezek a felemlítet tropusok,1) sokszor per tautologiam et 
exemplum és hézagosan, de azért nem rosszul definiálva. 
Van köztük néhány ritka és jelentéktelen. Néhány viszont 
ma csak figurának vétetik, de bőven kiegészíti ezek hiányát 
az I.—II. részben említett sok trópus, mely ide volna logi-
kusan helyezendő. Ε szerint e kis műnek tulajdonképen nincs 
pontosan keresztülvitt rendszere, mert a mely kategóriákat 
felállít, azokat részint betöltetlenül hagyja, részint túllépi. 

A saját maga által felállított kereteket töri össze s a 
bennük levő, egyébként értékes anyagot úgy összezavarja, 
annyira nem a maga helyére osztja el, hogy kénytelenek 
vagyunk konstatálni, hogy a szerző maga sem tud tropusok ős 

') Hogy a tropusok tárgyalása organikus része e a műnek, vagy csak 
függeléke, vagy esetleg későbbi toldás, nehéz eldönteni. A bevezetésben levő 
dispositio a tropusokra nem terjed ki, ha csak fel nem teszszük, hogy ezeket 
is a figurák közé sorozza. Ez ellen szól azonban az a határozott kitétel, 
melylyel a tropusokra tér át: Eioi őt xai τρόποι χιλ. Igaz, hogy ezeket is 
aztán figurákkal keveri, de elméleti különbözőségüket ismeri. Maga a szerző 
is, esetleg más is (hiszen iskolai könyv volt!) hozzáadhatta a figurákhoz, a 
teljesség kedvéért a tropusokat, mint a melyek a programmtól, ha nincsenek 
is benne, messze se esnek, annyival inkább, mert a 3. rész ezek nélkül, ha 
csak ki nem esett belőle valami, nagyon sovány, továbbá mert annyi közük 
ezeknek is van az előadás compositiójához, mint ama figuráknak. 

Különben e tekintetben még a class. rhretorikusnál is bizonyos zavar 
észlelhető. Pontos meghatározását és megkülönböztetését adják a tropusoknak 
és figuráknak. Pl. Quintilianus többfélekép formulázza: Tropus est verbi vei 
sermonis a propria significatione in aliam cum virtute mutatio. (VIII. 6.) 
Vagy: Est igitur trópus sermo a naturali et principali significatione trans-
latus ad aliam ornandae orationis gratia etc. — Figura (sicut nomine ipso 
patet) est conformatio quaedam orationis, remota a communi et primum se 
offerente ratione. Vagy: figura est arte aliqua novata forma dicendi. Vagy: 
Schema . . . a simplici atque in promptu posito dicendi modo poötice vei 
oratorie mutatum. (IX. 1.) — Hasonlóképen Beda: (De tropis sacrae scrip-
turae) Tropus est dictio translata a propria significatione ad non propriam 
similitudinem, ornatus necessitatisve causa. — És mégis a gyakorlatban, 
mint Quint, maga bevallja, a tropusokat figuráknak s a figurákat tropusoknak 
veszik, mert sokszor igen keskeny határ választja el őket. Ilyen pl. az 
irónia, periphrasis, hyperbaton, onomatopoiia, epitheton stb. — De ez, 
vigasztalja magát Quint., nem változtat lényegükön, miként az emberekén 
sem, ha más-más nevet kapnak. 

Ugyanígy megkülönböztetik a figurákat is egymásközt, pl. Aquila 
Romamis (250 körül Kr. u., De figoris sent. et eloc.) és Fortunatian-us ki-
emelik, hogy a gondolatalakzat a szavak rendjének változása mellett is 
megmarad, mig a szóalakzat nem. A gyakorlatban pedig ezek is össze-
folynak, és pedig nem csak az egy, hanem a különböző osztályúak is. A 
nagy s gyakran hajszálfinomságig menő széttagolás az oka, melyet sokkal 
összébb lehetne s kellene vonni. Mikor 30—40 trópust s ugyanennyi, sőt még 
sokkal több figurát (2 — 3 osztályban) kellett névben és lényegben megkülön-
böztetni, pedig, mint Julius Rufinianus bevallja, némely grammatikai figurát 
meg sem lehet nevezni, vagy határozni, csak példában észrevétetni, akkor 
nem csoda, ha összetévesztették őket, vagy öntudatosan másképen minő-
sítették. 
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figurák közt biztos különbséget tenni. Ez különben általános 
tünet volt akkor, mikor a tropusok és figurák számát úgy 
megszaporították a hajszálfinomságú distinctiók által, hogy 
egymástól megkülönböztetni nagyon nehéz volt őket· Hadrián-
nál a figurák szenvednek — s hiába fogja rá két fejezeten 
át csaknem minden kifejezésmódra, hogy figura, — valóság-
gal majdnem eltűnnek e zavarban. 

A III. rósz végén húzódik meg s így még csak most 
kerül sorra a mű legértékesebb s az Εισαγωγή címnek is leg-
inkább megfelelő részlete, a kis bibliaismertetés, herme-
neutikai szabályokkal,1) melynek gondolatmenete ez: 

A szentírásban két műfaj van: prófétai és históriai. 
Mindegyik három, u. m. mult, jelen ós jövő időből áll elő. 
Múltból való póldáúl Mózes teremtéstörténete, jelenből Elizeus-
nak Géházival való esete, (2. Kir. 5, 20. s köv.) jövőből a pró-
féták jövendölése a zsidókra, vagy a Krisztus eljövetelére 
nézve, mely beszédekben, (Jor. 31, 38.) látomásokban (Ezék. 
3, 22· 1· Thess. 4, 16. Dán. 7, 9. l3.) és cselekedetekben ki-
fejezve (Gen. 15, 9. 22, 2.) maradt ránk. 

A tanítványokat először a főbb tartalommal kell az 
egyes művekben megismertetni, aztán a szószerinti szöveggel 
és magyarázatával. Ε nélkül olyanok, mint az iránytalan 
hajósok. Utal a világi darabok, pl. rapsódiák tanítására, 
melyeknél a rövid tárgyi ismertetés szintén megelőzi a for-
dítást, mely igy szabatosabb is. 

Ha valakit idegen országba küldünk, azt előre kellőleg 
tájékoztatjuk a felöl s az odavivő út felöl. Épigy kell a 
tanítónak a tanítványt tájékoztatni először a szentírás tar-
talma felöl, saját felfogásának kellő kifejezésével, aztán nyelvi 
sajátságai felöl, hogy meg tudja ismerni és különböztetni a 
figurákat és tropusokat. Nem kevósbbé kell aztán ügyelni a 
szószerinti, világos fordításra, valamint azoknak a jeleknek 
megmutatására, melyek az útban biztos irányítói legyenek. 
Aki a gondolatmenetet, mint az egészen keresztülhúzódó 
fonalat biztosan megtartja, az a fordításban is bajosan fogja 
a megfelelő kifejezést elhibázni. 

Végül még azt említi fel, hogy a próféciának egyik 
faja prózában Íratott, mint Ézsaiás, Jeremiás és mások művei. 
Másik faja versmórtékben,2) dallammal szereztetett, mint pl. 

Ez a kis befejező részlet szintén nincs benn a mű dispositiájában, 
de mint olyan általános fejtegetés, melyben a részletek eredményei bizonyos 
tekintetben összegeződnek, természetesen áll a maga helyén. 

2) Az h μέτοιο és ί α μ α ρ α kifejezésekből még nem lebet eldönteni, 
hogy csupán a verses formát akarják e megjelölni, közelebbi meghatározás 
nélkül, a prózával szemben, vagy csakugyan időmértékes verset akarnak-e 
jelenteni. Ez utóbbi esetben a már Josephusnál ismert tévedéssel állnánk 
szemben. 
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Dávid zsoltárai s Mózesnél az Exod. és Deut.-ban levő költői 
részek. A melyek mértékben ugyan, de nem dallammal szerez-
tettek, azok nem tartoznak a proféciákoz, mint Jób ós Sala-
mon iratai. 

* 
* * 

Ez a mű sovány és száraz tartalma. — Világos, hogy 
csak ez utolsó kis részlete vág bele a bibliai irodalomtör-
ténelem ó-testamentumi részébe, általánosságban tartott s 
methodikai utasításokkal vegyes megjegyzéseivel, melyekből 
móg az Ó. T. körvonalai is alig bontakoznak ki. A metho-
dikai elveket már előtte Augustinusnál s utána Cassio-
doriusnál láttuk. 

A mű többi része egyszerű bibliai stilisztika, bő példa-
tárral. Idézeteit a Septuagintából veszi túlnyomóan, (de 
apokrif könyvekből nem,) Lucián recensiója szerint, az ere-
detire való tekintet nélkül. Az Ú. T.-ból keveset idéz. A 
héber kifejezésmódokra vonatkozó megfigyelései tehát teljesen 
görög szövegen, igaz, hogy a hebraismusokat híven átültető 
görög szövegen alapulnak. Ennek következményeit láttuk is 
fentebb. 

Olvasás közben az ember sokszor nem fojthatta el 
csodálkozását a fölött, hogy Kr. u. az 5. században görög 
olvasók előtt ily elemi dolgokat, melyeket a class. rhetorika 
régesrég tisztázott, ily részletesen és ennyi fogyatékossággal 
tárgyal egy író. Az ember szinte hajlandó lenne, a helyzet isme-
rete nélkül, irót és olvasóközönséget tudatlansággal és együ-
gyűséggel vádolni. Pedig tévednénk, mert az a kor épen nem 
volt tudománytalan, csak elfogult. Azt hitte, hogy a bibliá-
ban, mint Isten beszédében nem az emberi beszéd törvényei 
uralkodnak ős szabnak irányt, hanem valami különösek, 
valami isteniek, melyeket az emberi értelem mellőzésével 
felülről, kijelentés, exstasis stb. útján nyerhet. — Ezért kellett 
a Hadrián rideg, száraz, de józan stilisztikája a bibliára 
alkalmazva s ezért volt ennek, fogyatékossága mellett is, oly 
nagy fontossága. Az alexandriai iskola exegesisének badar 
túlzásait kellett ellensúlyozni az antiochiai iskola rideg 
józanságával. 

Az alexandriai exeg. iskola eredetéről, írásmagyarázati 
elveiről, módszeréről, elég szó volt már a fentebbi három 
író műveinek bemutatása közben. Ellentéteként, az edessai 
szir ker. iskolának pedig szellemi szövetségeseként alapí-
totta az antiochiai exeg. iskolát Lucián antiochiai pres-
byter a 4. század kezdetén, ki akár jellemét, akár tudo-
mányosságát tekintve, nem kisebb ember Origenesnól, az 
alexandriaiak nagy mesterénél. (3 is jól értett héberül is s 
recenseálta is a Septuagintát az eredeti alapján, valamint az 
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újtestamentumot is. Teliát kritikai szemmel is tudott látni 
és megfelelő apparatust is tudott összeállítani. Irodalmilag 
is iskolázott elme, grammatikai érzéke a nyelv és stil, Aris-
toteles logikája pedig a gondolkozás törvényeit nyitotta fel 
előtte. Talán legfőképen ez az utóbbi terelte őt az alexan-
driai (plátói alapokon nyugvó) bölcsészeti irányt követő Ori-
genosszel ellenkező ösvényre. Talán a szir nép jelleme és 
theol. iránya, talán az edossai theol. iskolában nyert benyo-
mások is irányították amúgy is szigorúan józan értelmét, 
melyet felfogott és terjesztett utána hasonló tudományos 
készültséggel egész sereg kiváló tanítvány, úgyhogy az 
antiochiai grammatikai-históriai exegetikai irány csakhamar 
egyenrangú versenytársként ós ellenfélként állt szembe az 
alexandriaival. Mit akart, az a két jelző a nevében elég vilá-
gosan megmondja. Azt, hogy az órigenesi hármas értelem 
helyett csak egyet keressünk a szövegben, azt, melyet a 
nyelvtanilag tisztázott értelem, a históriai alap és logikai 
összefüggés szerint kifejez. Ez legtöbbször egyenlő a szó-
szerinti értelemmel. Ez az eset pl. a históriai előadásban, 
hol az adatok vagy tények mögött más jelentést keresni, 
mint a mit a szavak szószerint kifejeznek, nem szabad. — 
Máskor azonban a szavak nem betűszerinti, hanem átvitt 
jelentésükben veendők, a mikor tehát szintén csak egy az 
értelmük, mert az első ilyenkor beleolvad a másodikba. Ez 
az eset a képeknél, melyeknél két értelem egy vonatkozás-
ban egyesül,1) melyekkel tele van a nyelv, még a közönséges 
beszédben is, főként azonban a költői és szónoki előadásban. 
Ezt mindenki tudta akkor is, azután is — elméletben, de a 
gyakorlatban még is összezavarták. Az antiochiai iskola 
érdeme, hogy a beszéd e sajátságát, mely oly régi, mint maga 
a beszéd, a bibliában is erősen megkülönböztette, mint Hadrián 
példája is mutatja, ki pedig nem tartozott ez iskola kitűnő-
ségei közé. 

Ily módon ez az exegesis sem a betűhöz nem tapadt, 
sem a fellegekben nem járt,2) hanem az egész mű gondolati 
összefüggése és históriai alapja szerint, a grammatikai ós 
stilisztikai törvények érvényesítésével állapította meg a 
megfelelő értelmet. Röviden: nem a magyarázót, hanem az 
írót akarta érvényre juttatni. Ez a hermeneia, vagy exegesis 
célja ma is, más nem is lehet soha. Ε mellett ez irány hivei 
(Lucián, Dorotheus, Eustathius, Meletius, Diodor, Chryso-

*) Tropus . . . . componendus est e duobus intellectibus. Quint. VIII. 6.) 
Épen e fellegekben járására céloz az alexandriai irányúaknak egy 

helyén Hadrián: „Világos — úgymond — hogy azoknak, a kik föltették 
magukban, hogy repülnek, nem pedig úton járnak, fölösleges és haszontalan 
a jeleknek ez a mutogatása, p"édig általában nagyon szükséges erősen ragasz-
kodni az akoluthiához" . . . stb. 

Theol. S aklap V I I . é í f . 15 
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stomus, Mops. Theodor, Theodoretus, Nílus, Cassianus stb.) 
kitűnően fel tudták használni az igy megtalált értelmet a 
gyakorlati építésre is. Érdemük tehát kétségtelen, ha talán 
módszerük s eszközeik hiányai miatt nem mindenben érték 
is el az igazságot. Hadrián exegesisóben is, művének mód-
szertelensége és rendszertelensége mellett is, annyi józansá-
got, egészséges irodalmi felfogást találunk a biblia iránti 
pietasszal párosítva, hogy ha kereteitől megfosztva önma 
gában tekintjük műve anyagát, el kell ismernünk annak 
helyességét, hasznosságát, értékét, bár egyszerűen, csaknem 
szegényesen tárgyal, hiányosan bizonyít nem mindig jól meg-
válogatott példáival. 

Görögsége elég tiszta κοινή, stilusa azonban nagyon 
tömör s e miatt nehézkes, néha épen homályos. Ezt azonban 
aprólékos tárgya s csaknem lexikális tárgyalása is okozza, 
mely mikor az utolsó részletben általánosabbá ós szélesebbé 
kerekedik, stilusa is világosabbá és kellemesebbé válik. 
Szövege nem kerülte el a régi könyvek, különösen tankönyvek 
szövegének sorsát: a lacunákat ós toldásokat. 

Eucherius: Formuláé spirítalis intellegentiae. — 
Instruetionum libri duo. 

Ε két mű révén került Cassiodor introductorai közé 
Eucherius, a kegyes ós tudós lyoni püspök, ki lyoni vagyonos 
senatori családból származott és maga is senatora lőn szülő-
városának. Felesége Galla, fiai Salonius ős Veranus, kiket a 
saját és kora hajlama ós szelleme folytán a lerinumi kolos-
torban neveltetett, Gallia Narbonensis tengerpartja mellett 
eső szigeten, (maS.Honorat) mely a környező szigetekkel együtt 
kedvelt helye volt a nyugaton is elszaporodó anachorétáknak. 
Talán e réven ismerte és kedvelte meg még jobban a szer-
zetesi életet, olyannyira, hogy maga is e kolostorba vonult 
(422-ben, mások szerint már 410 vagy 415 táján) feleségével, 
ki meg apáca lett. Itt nevelték gyermekeiket. Később együtt 
Lero szigetre (ma S. Marguerit) mentek, hol egészen remete 
módra éltek. Nagy kegyességének hire eljutott Lyonba, hova 
püspöknek hívták meg. (434.) Ez állásának, melyben rósztvett 
az orangei zsinaton, (441.) tiszteletet szerzett úgy őszinte 
kegyességével, mely gyakorlati egyházi intézmények bőkezű 
alapításában is nyilvánult, mint tudományos képzettségével 
ős irodalmi munkásságával. Művei közül Gennadius, első 
életirója, (De vir. ill. 63.) a Cassianus (1435 körül) mun-
káiból készített egy kötetes kivonaton kívül említi még 
Valerianus nevű rokonához intézett levelét : De contemptu 
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inundi et saecularis philosopliiae, melynek szónokias és 
értelmes előadását emeli ki. Aztán a címben említett két 
művét, Veranus, ill. Salonius fiához intézve. — Egyéb, a 
régiektől neki tulajdonított munkák közül csak még a 
Hilarius volt lerinumi baráthoz (később arlesi püspök) címzett 
Do laude eremi címíí levél és a Passió martyrum Agaunen-
sium való tőle. 

Meghalt, mint Gennadius feljegyzi, (III.) Valentiniano 
(nyugatrómai császár 425—455.) ot Marciano (keletrómai 
császár 450—457.) principibus, tehát 450—55 közt. Veranus 
fia utóda lőn a lyoni püspökségben, mig Salonius genfi 
püspök lett. 

Eucherius exegetikai irányelvét mindjárt a Formulák 
elé tett, Veranus fiának szóló Praefatio ') első soraiban 
határozottan kifejezi: „Universam scripturam tam veteris 
instrumenti. quam novi ad intellectum allegoricum esse 

"sumendam admonet nos vei illud, quod in veteri testamento 
legimus: „Aperiam in parabolis os meum, loquar aenigmata 
antiqua", (78. zs. 2.) vei illud quod in novo testamento 
scribitur: „Haec omnia locutus est Jesus in parabolis ad 
turbas es sine parabolis non loquebatur eis." (Mt. 13, 34.) 
Nem is csoda, folytatja tovább, hogy az Isten igéje az 
embereknél szokásos irásmodortól nagyon eltért, a mennyiben 
a könnyű dolgokat látni engedi, a nagyokat pedig belsejébe 
rejti, mivel valóban az volt megfelelő, hogy Istennek szent 
szavai egyéb iratoktól, miként lényegben, úgy külsőleg is 
különbözzenek, hogy az égi titkok különbség nélkül minden-
kinek nyitva ne álljanak. (Mt. 7, 6.) Tehát a közönséges 
szemek elől égi mysterium takarja lepelként. 

Ezzel Eucherius nyilvánvalóan a Cassiodoriusnál, Tyco-
niusnál és Augustinusnál megismert alexandriai írásmagya-
rázati irány hívének vallja magát. Fel is sorolja mindjárt 
annak felfogása és felosztása szerint a szentírásban megkü-
lönböztetni szokott hármas értelmet: a betüben levőt, mely 
a szentírás corpusa; a morális vagy tropikus értelmet, 
melyben van a szentírás lelke (anirna); és végül a magasabb 
órtelmot, mely anagogenak neveztetik, melyben van a szel-
leme. (spiritus.) Ε hármas beosztást egybeveti a pliilosophia 
három részre, u. m. physikára, ethikára és logikára, vagyis 
természeti, morális és rationalis részre való osztásával. 
Ezeknek felel meg a szentírás mennyei philosophiájában a 
história, mely a tényleges ; a tropologia, mely az élet jobbí-
tására szolgáló ínystikus; az anagoire, mely az égi órtelmot 
adja. Negyedikül némelyek az allegóriát veszik fel, mely 

') Corpus Scriptorum Eeclesiasticorum Latinorum. Vol. 31. S. Eucherii 
Lugdunensis opera omnia. Ex recensione C. Wotke. 18Ü4. 

15» 
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szerint a történt dolgokban a jövendők vetik előre árnyékukat. 
Ennek azonban az előbbi kettőhöz való viszonyát nem álla-
pítja meg Eucherius. Bajos is volna. Még a példákban sem 
mutat rá, hogy e háromféle átvitt értelem közül melyik 
van jelen. 

Ő a szentírás neveinek és szavainak ilyen írásmagya-
rázati módszer szerint való, vagyis u. n. szellemi (spiritalis) 
megértésére ad 10 formulát, melyekben egészen gyakorlati 
módon, a szentírásból vett bőséges példákon mutogatja 
megnevezés nőikül a bennük található átvitt értelmet, a 
szószerintivel mitsem törődve. „Ipsas nunc nominum atque 
verborum significantias, secundum quas vei maximé in alle-
goriam trahuntur, explicemus." Pl. az elsőben, mely e címet 
viseli: De his, quae appellantur membra domini, vei quae 
de eo significantur, megmagyarázza, hogy az Isten jelölésére 
használt anthropomorphistikus bibliai vonások közül az Úr 
szeme az isteni megtekintést jelenti, (34. zs. 16.) füle a 
meghallgatást, (34. zs. 16.) szája az emberekhez intézett 
beszédet, (És. 1,20·) fegyverei a szentekhez való segedelmét 
(35. zs. 2.) stb. Ε példákban a metonymia értelmét egészen 
helyesen fogja fel. De hamisan értelmezi pl. a 45. zs. 2-ben 
Isten igéjét a Fiúnak, ugyancsak az És. 53, x-ben Isten kar já t 
is a Fiúnak, ki által mihdent művelt; hasát annak a rejteknek, 
melyből a Fiút előhozta, (110. zs. 3.) lábát az örökkévalóság 
szilárdságának a 18. zs. 10-ben. stb. 

A De supernis creaturis című szakaszban az égi világ-
ból vett természeti képeket teljesen allegorice magyarázza, 
így a 19. zs. 2-ben az egek szerinte az apostolok vagy 
szentek, mert az Úr lakik bennök; az Ézs. 5, 6.-ban a felhők 
a próféták vagy szentek, mert az Úr szavát csepegtetik; a 
77. zs. 19-ben a mennydörgések az evangelium hangjai, 
mivel az égből hangzanak. Es így tovább. Ezek után nem 
lep meg, ha a Sap. 5, r,-ban: sol iustitiae non luxit nobis — 
a nap J. Krisztus, a 104. zs. 19-ben : fecit lunam in tempóra 
— a hold az egyház stb. 

A De terrenis c. részben, mely az előbbivel szemben 
a földi világból vett dolgokra utal, több a realitas. Legalább 
megelégszik a Mk. 4, 8., 1. zs. 4., Mt. 13,24. s köv. 1. Kor. 
10, 4. metaphoráival s nem allegorizálja még ezeket is, mint 
Augustinus tette. De már a 133. zs. 3-ban hamis a hegyek-
ről vett természeti kép értelmezése, mely szerint ezek az 
Urat, az egyházat, az apostolokat vagy szenteket jelentik, 
viszont Jer. 13, l ß-ban ellenkezőleg az eretnekeket. A hasonló 
példák közül elég még csak az erdők értelmezésére utalnunk 
a 132. zs. 6-ban: Invenimus eam in campis silvae. Ez erdők, 
mondja, a népek, melyekből ment ki az a két medve, (v. ö. 
a 2. Kir. 2,2 3 . negyei) vagyis két királya a rómaiaknak, 
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(Vesp. és Titus) az Elizeus által ábrázolt J. Kr. parancsára, 
és 42 évvel az δ mennybemenetele után a zsidó gyerekeket 
megették. Ez elég ötletes magyarázat s derültséget is okoz, 
de a szerző bizonyára nem ezt akarta. 

A De animuntibus cím alatt az állatok szimbolikus 
jelentését adja. A madarak a szentek, mivel szivükben a 
magasabb regiókba szállnak. Mk. 4, 32. A sasok szintén a 
szentek Luk. 17. 37-ben. (Ennek ennél hamisabb magyarázatát 
még nem adták.) Rossz értelemben a Póld. SO, ,7-ben. A pe-
likán az Úr Kr., szenvedésében, vagy a szent férfiú magá-
nosságában. 102. zs. 7. A galamb a Szentlélek, de Hos. 7, n - b e n 
más. A tyúkot a Mt. 23,37-ben a világos értelem ellenére a 
bölcseség, vagy az egyház, vagy a lélek jelképének tar t ja . 
Az oroszlánnak az Apok. 5, ft-ben az Úrra való vonatkozását 
megtartja. De már a farkast, a Mt. 7, lft-ben levő világos 
metaphora vonatkozásának (a ha nis prófétákra) megtaga-
dásával az ördög, vagy az eretnekek jelképének tart ja rossz 
értelemben, míg jó oldaláról a Gen. 49, 27. alapján Pál apos-
tolénak. — Ezt nein köszöni meg Pál, azért hogy Beniamin 
törzséből való. 

De variis nominum appellationibus cím alatt külön-
böző átvitt jelentésű szavak közt megmagyarázza, hogy a 
férfi a szellem, (spiritus = ;ινεύμα) vagy az ész, az asszony 
pedig a lélek, (anima = ψνχί) vagy az emberi test az 1. Kor. 
11, 3-ban (az asszony feje a férfi.) Viszont rossz értelemben 
a Gen. 24, í6-ban a férfi az ördög, ki az értelmet többnyire 
gondolkodással rontja meg. Teljesen hamis. Ugyanilyen, 
mikor a 45. zs. 10. királynéját, vagy az Énekek-éneke 4, 8 
menyasszonyát az egyházra, vagy a 19. zs. 6-ban a napra 
basonlatképen felhozott vőlegényt a Krisztusra magyarázza. 
Jó, mert megtartja az eredeti kép értelmét a Gal. 4 , 2 c -nál : 
az anya az egyház, vagy a mennyei Jeruzsálem stb. — Ez 
anyag nem kívánna külön fejezetet, sem ily általános, tág 
címet. 

De interiore homine c. fejezetében mindjárt megmondja, 
hogy a belső ember a rationalis lélek az Ef. 3, 16. 17. szerint. 
Ezt azonban teljesen a külső ember tagjai szerint rajzolja 
tetőtől talpig, az egyes tagoknak sorban belsőre vonatkozó 
jelentését keresve. Ez persze nem egyformán sikerül. Fejét 
a Krisztusban találja az 1. Kor. 11, 3. szerint, a mi voltaképen 
csak a férfi fejéül jelöli meg. Aztán néhány metonymiát 
helyesen értelmez, (pl. a szem a biztos és természetes érte-
lem Mt. 13, 16-ban, rossz oldaláról Mt. 6,2 3-ban; a száj és a 
nyelv maga a beszéd a 37. zs. 30-ban; a kéz a cselekedet 
a 26. zs. 6-ban stb.) másokat helytelenül. (Pl. hogy a jobb 
kéz a jó, a bal a rossz cselekedeteket jelöli a Mt. 6, 3-ban ; 
vagy a láb az élet folyását, vagyis az észnek és hitnek 
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stabilitását a 122. zs. 2.-ben ; a stóla a keresztség, vagyis a 
hit öltözetét a Luk. 15, 22-ben.) 

De Iiis, quae in usu atque in medio habentur cím 
alatt, miután különböző szerencsével megkereste egy csomó 
közhasználatban levő dolog nevének átvitt jelentését, mielőtt 
tovább folytatná, egy érdekes kis kitérést tesz, mely kiegészíti 
és illustrálja a Praefatioban adott általános elveket. A nevek-
nek ő eddig rendesen egy jelentését adta. Most megjegyzi, 
iiugy «"ok a szentírásban előjövő nevek legtöbbnyire úgy 
értendők, a mint ő előadta, de néha a személy, vagy idő, 
vagy hely szerint különböző jelentésűek és helyüknek meg-
felelő figurákat képeznek az allegoriai Írásmagyarázat ratiója 
szerint. Példaképen megpróbálja néhány szónak jelentéskörét 
minél teljesebben összeállítani. Pl. abyssus az iratok mélysége, 
(42. zs. 8. abyssus abyssum invocat) ós a víz mérhetetlensége, 
(Gen 7. u . ) ugyancsak Isten kimondhatatlan Ítéletei, (36. zs. 
7.) majd az alvilág, (Róm. 10, 7.) végül az embereknek a 
bűnöktől sötét szive. (Jób. 28, ,4.) A tűz jelenti a szentlelket, 
(Csel. 2,3_4.) de a tribulatiot is, (66. zs. 10.) a haragot is, 
(Ezék. 22, 3l.) a gyönyört is. (Hós. 7, 4.) stb. 

Néhány példa után azonban bevallja, hogy e sokféle 
jelentést kinyomozni nagyon nehéz, sőt lehetetlen. Ezt szívesen 
elhiszszük neki, sőt mondhatjuk: felesleges is volna ily mód-
szer szerint. Ő azonban megelégszik azzal, hogy visszatér 
előbbi methodusa szerint az (úgyvélt) általános jelentés fel-
tüntetéséhez. 

Pl. De variis verborum vei nominum significationibus 
c. szakaszában e szavak átvitt jelentéseiként megmagyarázza, 
hogy építni = jó cselekedetoket követni el, vagy jól tanítani, 
(1. Kor. 3, 12.) rombolni ennek ellenkezője, (Eccí. 34, 28.) futni 
= a jó cselekedetekben sietni. (1. Kor. 9, 24.) Felmenetel = 
Isten elé járulás, (84. zs. 6.), lemenetel = Iátentől való el-
szakadás, (Luk. 10, 3o.) az út = Krisztus, (Ján. 14, 6 ) máskor 
az ember élete, (119. zs. 26.) egészség = észbeli épség, 
(30. zs. 3.) lepra = a bűnöknek szennye. (Mt. 8, 3.) Néhol jól 
érti a bibliai képet, néha képet lát ott is, hol nincsen. Ε 
szakasz általános címe bármelyikre, sőt az egész műre is 
ráillenék. Különösen rokon az 5-ikkel. 

De Hierusalem vei adversis eius. Zsidó üdvintózmenyek 
s azok eszközei által jelképezett eszmék és dolgok, főként 
magasabb, keresztyén jelentésben és vonatkozásban. Mennyi 
igazsággal, néhány példából kiderül. Jeruzsálem, vagy Sión 
az egyház, vagy a lélek a 147. zs. 1 v-ben, mert szerinte 
a mely helyek az egyházra általában illenek, azok a lélekre 
is vonatkoztathatók. Mi alapon, nem mondja meg. Hamisan 
magyarázza a 19. zs. 6-banr a természeti képként felhozott 
sátort (a nap sátra) az Úr testőre, vagyis az egyházra. 
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Pusztán csak szimbólumként, nem pedig valóságként jelölheti 
a két kőtábla a két testamentumot, vagy az Isten ós fele-
barát szeretósének két parancsolatát. (Ex. 34, ,.) Helyesen 
értelmezi a praeputiumot a pogány életre az I. Kor. 7, 18-ban, 
a circumcisiot a bűnöktől való megfosztásra a Kol. 2, „-ben, 
a szombatot lelki nyugalomra a Gen. 2, 2"ken> Babylont a 
világnak, vagy Rómának (ez utóbbit helyesebben) az Apok. 
16, 10-ben. A pascha azonban nem az Úr átmeneteiének 
(transítus)1) előrejelzése az Atyához, (Ján. 13, ,.) hanem a 
Jahve átmenetele Egyiptomon. Ε szót a Instr. II-ben is hibá-
san fejti meg, de másként: a nép átmenetele E.-ból az 
igéret földére. 

A végső fejezet De numeris számszimbolikát ad, ter-
mészetesen vallásos, főként ker. vonatkozással, hogy ebben 
is további kutatásra ösztönözze és képesítse az olvasót. 
1-től 10-ig sorban, aztán csak válogatva adja a szent számo-
kat 100-ig, a szerint, a mint valamelyiket valami dologgal ós 
valami bibliai helylyel vonatkozásba tudja hozni. Ez utóbbiban 
rejlik épen az erőszak gyakran, mert a számok szimbolikus 
jelentésének űzése-fűzőse magában véve még ártatlan kedv-
telése volt ο kornak, miként a fentebb tárgyalt íróknál is 
bőven volt alkalmunk látni. Pl. 1 az Isten egységére vonat-
kozik a Deut. 6, 4-ben; 2 a két testamentumra az I. Kir. 
6, 23-ban, a két cherubban; 3 a trinitasra az I. Ján. 5, 8-ban, 
(aqua, sanguis, spiritus,) melynek kiegészítése is a hires 
toldalékkal, mint tudjuk, a trinitas-tan érdekében történt; 
4 a négy evangéliumra Ezék. 1 5 négy állatjában. (Az egyházi 
szimbolizálás a képzőművészetekben, mint tudjuk, e hely és 
ennek újtestamentumi visszhangja az Apok. 4, 7. (v. ö. Ezék. 
1, lo-zel) alapján ábrázolja az evangélistákat. Persze jogta-
lanul. (Lásd fentebb Augustin. De consensu ev.-ban!) 5 Mózes 
öt könyvére I. Kor. 14, l9-ben : 5 szót szólni értelemmel stb., 
10 a decalogra a 144. zs. 9. tízhúrú hegedűjében; 12 az 
apostolokra Mt. 10, 2"ben; 50 a pünkösdre Csel. 2, 1-ben. 
Ez utóbbi helyen már a szó egyenesen az ünnep neve, min-
den számbeli jelentés nőikül. A többiben általában kőpleges 
megfejtés váltakozik reálissal. 

Ε kis mű, a mint végigtekintettük, anyagában, tárgyában 
sokszor érintkezik Hadrian munkájával, de más szellemben 
és methodusban van tartva. Ezért értékben, sikerben még 
az előbbi mögött is messze marad. 

Tíz kategóriája, mely szerint a biblia fogalmait csopor-
tosította, meglehetősen szegény ős egyoldalú s a biblia gaz-
dag világát távolról sem meríti ki — és mégis soknak és 

') Ján. 13, ,-ben ugyan μ υ α β ^ van, de, egyebütt felmenetelről van szó, 
pl. Ján. 20, 17. Luk. 24, 51. Csel. 1, , ,-ben stb. 
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fárasztónak találja az ember felsorolásait és példáit, a kellő 
módszer híján. A dolog t. i. úgy van, hogy itt bizonyos elvont 
rendszer lexikonszerű részletezéssel párosul a kivitelben, 
csakhogy elméletileg biztos eligazodásra képesítő elveket nem 
nyújt, gyakorlatilag pedig hiányzik a teljesség. A szerzőnek 
meg kellett volna elégedni azoknak a (tropusokra ós figu-
rákra vonatkozó) stilisztikai szabályoknak rövid előadásával 
és a bibliára való alkalmazásával,') melyeket az antik rheto-
rika teljesen tisztázott, melyek nyomán, kellő illustrálás 
után, az olvasókra kellett volna bíznia az előforduló alle-
góriák, képek stb., kivánt felismerését és megoldását, mint 
a hogy ma is teszi a tudomány. Csakhogy ez esetben szük-
séges előfeltétel, hogy úgy a szerzőnek, mint az olvasóknak 
józan felfogása legyen a bibliai képes beszéd természetéről, 
minden képzelmi csapongás nélkül. Ez azonban akkor mind-
két félnél hiányzott. A nyugoti egyházban u. i. teljesen az 
allegorikus Írásmagyarázat uralkodott, igy hát nem csudál-
kozhatunk, ha e józanabb és egyszerűbb útra nem lépett a 
szerző. De még igy is találhatott volna egy megfelelőbbet a 
követett methodusnál, t. i. a lexikonszerűt, melyen azt a 
teljességet is, melynek szükségességét érezte, mint a meg-
kezdett, de abbahagyott kísérletből láttuk, elérhette, vagy 
legalább megközelíthette volna, terhelés nélkül. Igaz, hogy 
az alexandriai exegesis mellett ennek sem lett volna sok 
haszna. 

Instructionum libri duo. 

Ε munka eredetét s célját a Saloniushoz intézett Prae-
fatio magyarázza. Ε fia, ki alig 10 éves korában jutott a 
pusztába, a szentek seregébe s azok közt nevelkedett Hono-
ratus atya, Hilarius, akkor szigeti újoncz, később püspök, 
majd Salvianus és Vincentius szent és tudós férfiak vezetése 
mellett, — tőle, atyjától is többször kérte a biblia nehezebb 
helyeinek megfejtésót. Ezért hát összegyűjtötte emlékezet-
ből, nem a saját kitalálásából, hanem nála kiválóbb tudósok 
tanításából egy „sereg bibliai quaestionak egyszerű, világos 
megfejtésót, az Ó. T. és U. T. legtöbb könyvéből, hogy fia 
tudásvágyát kielégítse és honorálja. Ez a munka egészen 
hasonló természetű és irányú Augustinus már ismert Quae-
stioihoz. 

') Ilyen pl. Beda De tropis Sacrae Scripturae c. kis műve. (Antiqui 
Rhetores Latini, v. Rhetores Pithoei, Paris, 153J.) 
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Ε művében nem a Formulákban követett methodust . 
használja Eucherius, hanem könyvek szerint szemelgeti ki 
és tárgyalja kérdések és feleletek alakjában a nehezebb 
quaestiokat. Lássunk ezek közül néhány jellemzőt. 

Az elsőben a trinitas szentírási bizonyítékait keresvén, 
a Gen. l , j . 2 - ő t is ilyennek tekinti s egészen Augustinust 
követve magyarázza, hogy in principio, azaz a Fiúban, a Fiú 
által teremté Isten a mennyet és földet. Neki mondja Isten 
a Gen. 1, 2ß-ot is. A vizek felett pedig Isten lelke lebegett, 
— íme, itt van előtted a trinitas. 

Helyes azonban Gen. 2, 2S szójátékának, mely a régi 
latin fordításban elveszett, a zsidóból (is — issa) való meg-
értetése, melyet az új fordítással is illusztrál: haec vocabitur 
virago, quia ex viro sumpta est. 

A De Levitico egyik quaestiója ez: Mit kell megtartani 
az 0. T.-ból és mit nem? És egészen helyesen felel meg rá : 
Meg kell tartani az élet és erkölcsök javítására való paran-
csolatokat s el kell hagyni a cerimonialis és rituális dolgokat, 
melyek akkor még jövendő dolgoknak voltak árnyképei. 

A Királyok könyvével kapcsolatban arra a kérdésre, 
hogyan hívhatta elő Sámuel árnyát a Pythonissa, (1. Sám. 
28, 14.) azt feleli, hogy vagy hamis árnyat mutatott akkor 
a szemlélőknek az ördög, vagy ha igaz volt, csak az Úr 
engedelmével tehette, ki bizonyos rejtett okok miatt, vagy 
próba kedvéért megengedhette ezt neki, mikor még a Megváltót 
is a templom párkányára állíthatta ós Jóbot is megkísérthette 
az Isten engedelmóből. 

íme dogmatikai szempontból való vizsgálata és igazolása 
oly dolognak, a melyet csak irodalmi szempontból lehet 
megérteni. 

Teljesen rosszul érti és magyarázza az És. 61, l0-ben 
levő gondolatismétlést: Sicut sponso imposuit mihi mitram 
et sicut sponsam ornavit ine ornamento. Hogy lehet — kérdi — 
ugyanaz vőlegény és menyasszony? És megfelel rá Tyconius 
módszere szerint, a próféta helyett a Krisztusra ós az egy-
házra vonatkoztatván a két mondatot: A fejről a testre 
megy át. A fej u. i. Krisztus, a test az egyház, de mégis 
mindkettő a Krisztusban van. Megjegyzendő e szabály: a 
prófétáknál gyakran tér a fejről a testre, vagy a testről a 
lejre a beszéd rendje. 

A Zsoltárok könyvéből a 16, i . e pontjában: Non 
congregabo conventicula eorum de sanguinibus —, de san-
guinibus helyett latinosabb volna szerinte: de sanguine. Hogy 
mégis pluralisba tette a fordító, a görög szövegből fejti meg, 
hol (Í£) αιμάτων van. Sajnos, hogy az eredetire nem ment 
vissza; ott látná, hogy az egész mondatnak más értelme 
van, mint a mit itt a LXX után a Vulg. fordít, t. i. ez: nem 
viszem fel az ő véres italáldozataikat. 
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A 19. zs. 3.-ban: dies diel eructat verbum azt teszi, 
hogy az apostolok a hívőknek hirdetik a Megváltót. Et nox 
nocti indicat scientiam, inikor Júdás a zsidóknak gonosz 
tanítást ad. 

Hasonló a 40. zs. 8 ο mondatának: in capite libri 
scriptum est de me —, mint messiásinak tartott helynek a 
Gen. 1, j-re, vagy Ján. 1, j-re vonatkoztatása. 

Az Énekek-éneke 1, 5. e mondását: fusca sum et spe-
ciosa —, egészen Tyconius 2-dik regulájának megfelelőleg 
az egyházra vonatkoztatja, mely inegrostáltatása előtt két 
részből áll: a bűnösökben fusca, a szentekben speciosa. Így 
nevezhető mindkettőnek, miként Jeruzsálem is majd szentnek, 
majd bűnösnek mondatik. 

Belássunk az újtestainentumi quaestiok közül is néhányat. 
így mindjárt a Máté evangeliuma megkezdésekor azt 

az érdekes (már ismert) kérdést veti fel, miért jelöltetnek 
az evangélisták az Ezék. 1,5 négy állatjával. Azért nyer, 
mondja, Máté emberi formát, mert J. Kr.-nak emberi szár-
mazásával (Dávid Ha, Ábr. fia) kezdődik (1,,.); Márk oroszlán 
symbolumot, mert, mint oroszlán, hatalmas szózattal kezdi 
(1,3 .); Lukács borjút, mert az áldozópapsággal ós áldozatokkal 
foglalkozik (1,5. sköv.); János sast, mivel lélekben az égi-
ekhez szárnyalva, magasan kezdi: Kezdetben vala az Ige. 
(1, j.) Ε magyarázatot, melynek művészettörténelmi jelentősége 
van, v. ö. Augustinus kiegészítéseivel a De Consensu Ev.-ban. 

Hogyan értendő az, bogy J. Kr. Dávid fiának mondatik 
(Mt. l ,i ·), holott ő nem a Dávid törzséből eredott Józseftől 
származott ? 

A zsidók akkor a törvény szerint vórrokonságukból a 
legközelebbi nőket vették feleségül1) s nem kétlendő, hogy 
e ratio szerint Mária is ugyanazon törzsből származott, mint 
József t. i. Dávidéból.2) A szentírás azonban nem a nők, 
hanem a férfiak sorozatát állítja össze a genealógiában. 
Máriának azonban rokona volt Erzsébet, (Luk. 1. S6.) ki Áron 
leányának mondatik. (Luk. 1, 5.) Így hát világos, bogy Krisz-
tusban egyesűit testileg a királyi és papi származás. 

Ura anyjának érkeztére hogyan repeshetett a még 
érzóknólküli János anyja méhében? (Luk. 1, 4l.) 

Némelyek szerint anyjának érzókletére, vagy öröme 
folytán történt, vagy ha inkább Jánosiba viendő vissza, akkor 
isteni csoda, miként a Num. 22,28-ban foglalt eset. 

') Ez így nem igaz, sőt a törvény célzata épen a legközelebbi vérro-
konok közt való házasság gátlása. Lev. 18, β s köv. — De, úgylátszik, meg-
engedtetett az unokatestvérek, a nagybátya és unokahúg közt, az anyai nagy-
bátya vagy unokaöcs özvegyével, az elhunyt asszony nővérével s az elhunyt 
férj fivérével való házasság. (L. Riehm Ehe c. cikkét). 

J) Ezt semmivel sem bizonyítja s nem is bizonyítható. 
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Hogyan értendő Ján. 2, 20-ban a zsidóknak az az állítása, 
hogy 46 esztendő telt el a templom építősében ? 

Salamon csak 7 évig építtette a templomot. (1. Kir. 6, 38.) 
A 46 év tehát nem erre, hanem ennek a fogság után való 
restauratiójára kellett, vélekedik Eucherius, és pedig azért, 
mert a körüllakó népek ellenséges támadásaikkal folyton 
akadályozták a munkát. Eucherius tehát nem tudja, hogy 
itt a Herodes-féle templomról van szó,' — hiszen ez volt 
Jézus idejében —, mely Kr. e. 19-ben kezdott épülni s Jézus 
idejében bár használták már, nem volt még teljesen befejezve 
s csak Nagy Heródes dédunokája II. Heródes Agrippa fejezte 
be és szentelte föl Kr. u. 64-ben. A 46 óv tehát Kr. e. 19-től 
Kr. u. 28-ig, vagyis ab u. c. 735—781. 

A Luk. 10,3 . s köv. (az irg. samaritánus) magyaráza-
tában Augustinusóhoz hasonló ailegorizálást találunk: Jeru-
zsálem = visio pacis, (valósággal = Béke-lak.) Jericho pedig 
saeculum. (E név jelentése ismeretlen,) Az az ember, ki Jeruzsá-
lemből Jerichóba ment le, Ádám, ki az Úr színétől e világba 
vettetett s rablókra bukkant, azaz az ördögre, ki őt kifosztott a 
és megsebezte, azaz halhatatlanságának öltözetét elvette és 
halálos bűnökkel halmozta el. A pap és a levita Mózes és 
Áron, kik Ádám sebeit, azaz a pogány bűnöket nem gyó-
gyították meg. A samaritánus Jézus, ki sebeit megkúrálta, 
azaz a mi sebeinket meggyógyította, bort ós olajat, azaz 
vérének ós chrismájának sacramentumát töltvén beléjük, ős 
a megszállóhelyre, azaz az egyházba vezette, hol a vendég-
lősök a püspökök, kiknek jutalmat fog adni megjövetelekor. 

Hasonló felfogással dolgozza fel a tékozló fiú történetét: 
a két fiú Ádám és Krisztus stb. 

Az 1. Kor. 11, 2 i . értelméhez megjegyzi, hogy a korin-
thusiaknál egykor az a rossz szokás harapózott el, hogy az 
egyházat lakomákkal dehonestálták, melyekon az úrvacsora 
előtt ettek-ittak s a gazdagok részegen járultak az eucha-
ristiához, míg a szegények éheztek. Ez a szokás még pogány 
maradvány volt. 

Erre csak azt jegyezhetjük meg, hogy ez az ismeret-
lenként leírt lakoma az agape volt, mely hogy megelőzte 
volna az eucharistiát, a szövegből nem derül ki, sőt a 33. v. 
inkább arra enged következtetni, hogy követte s az úrvacsora 
ünnepélyes vételéhez kellene egymást bevárni. Egyébként a 
másik felfogás is megvan ma is. 

Az apostolok eloszlására vonatkozó egyházi hagyományt 
Eucherius így közli: Bertalan Indiába, Tamás a parthusok-
hoz, Máté Aethiopiába, András a scythákhoz, János Ázsiába, 
(t. i. a prov.) Péter Kappadociába, Galatiába, Bithyniába, 
Pontusba és a határos provinciákba ment, a zsidóknak pré-
dikálva, míg végre Kómába ment, hogy híressé tegye (Romám 
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inlustraturus accessit.) Pál Jeruzsálemtől Illyricumig annyi 
népet meghódított. — Jellemző a nyugoti püspökre, hogy 
míg Pál római útját nem említi, addig Péter Rómára dicső-
séget árasztó szerepéről már tud ós burkoltan szól is. 

Arra a kérdésre, miórt keresztelto meg Pál a 12 jános-
tanítványt, (Csel. 19.) ezt feleli: azért, mert nem a Szent-
háromság nevében (in nomine trinitatis) kereszteltettek volt 
meg. János keresztsége, jóllehet arra történt, a ki eljövendő 
volt, mégis sajátlag Jánosénak neveztetett. — Ezért az eret-
nekek közül jövőket sem kereszteljük meg, mondja, ha 
bizonyos az, hogy a Szentháromság nevében megkeresztel-
tettek, csak kózrátételt alkalmazunk az igaz hitre tértekre, 
hogy ezáltal kapják a Szentlélek kitöltetését. 

Ez utóbbi értesítés igen érdekes az akkori egyházi 
szokásra nézve. A jánostanítványokra nézve azonban nem 
veszi észre Eucherius, hogy azok nem a Jézus nevére voltak 
megkeresztelve, mert hiszen csak Pál kereszteli meg őket 
erre, (19, 5.) nem pedig a trinitasra, még kevósbbé a trinitas 
nevében. 

De ne folytassuk tovább. Az eddigiekből is világos már, 
hogy Eucherius exegesise e könyvben is teljesen megfelel 
az első Praefatioban előrebocsátott elveknek, valamint a 
Tyconiusnái s Augustinusnál látott kivitelnek. Ugyanaz a 
szellem és ugyanaz a módszer van itt is, úgyhogy mivel a 
kor ós a hely is megengedi, nem hallgathatom el azt a föl-
tevést, hogy az említett két író valószínűleg hatással volt e 
könyvre, mit sok pontnak frappans egyezése kétségtelenné 
tesz. Egyébként, úgy látszik, bizonyos allegorizálások az 
egyházban annyira átmentek a köztudatba, hogy közkincscsó 
(— ha ugyan e szót megérdemlik —) váltak, különösen az 
egy irányzat, pl. az alexandriai iskola körén belül. Ezért 
bukkanunk hol ennél, hol annál az irónál reájuk, még újab-
baknál, sőt legújabbaknál is. 

Többnyire dogmatikus szellem és érdek irányítja ezt 
az exegesist. Meglepő ós bántó érzéketlenséget találtunk β 
kis műben is a biblia naiv, költői, csodás dolgai iránt. Az 
ember érzi, hogy ezeknek a magyarázóknak más szellemök 
van, mint a magyarázandó Íróknak, objectivitásuk ós irodal-
mi, kritikai érzékük pedig kevés, tehát hiányzik e művelet-
hez az alapfeltétel, hogyan érthetnék meg hát őket, főként 
az ó-testainentumiakat ? A történelmi tévedések is gyakoriak. 
Ez a kor, bár közel volt hozzá, nem ismerte sem Izráeí, sem 
az apostoli kor történetét. Ez teszi érthetővé, hogy az exe-
gesisben oly könnyen elvesztették a talajt maguk alatt. 

Az Instructiok I. könyvének a szerkezete is zavaros egy 
helyen, t. i. az evangéliumok tárgyalásánál. Miután u. i. az 
evangéliumokból kánoni sorrendben bemutatott több-kevesebb 
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quaestiot, János után minden cím, vagy jelzés nélkül ismét 
Mátéból közöl egyet, (2, 12.) aztán Márkból Incipit de 
evangelio Marci címen kettőt, aztán megint Mátéból cím 
nélkül többet, végül Lukácsból Incipit secundum Lucám 
címen szintén néhányat. Jánosból nem ad újból. — Minthogy 
ezek a quaestiok mindkét sorozatban hasonló természetűek, 
de soha sem azonosak, nem tekinthetők ugyanazon részek 
különböző kiadásainak, az sem képzelhető, hogy akár a 
szerző hagyta volna őket ily pongyolán egymás mellett, 
akár később bontották volna szót az egységes rendet ily 
párhuzamosra. A codexek összehasonlítása úgy a Formulák-
ban, mint itt, az anyag folytonos gyarapodását tünteti fel. Mint-
hogy ugyanis e kis művek a középkori theologiai oktatás-
ban vezórfonalakul szolgáltak, a később ekként gyűlt hasonló-
természetű anyagot is hozzáírták aztán a leíró barátok a 
maguk ízlése szerint. Ez az oka, hogy — mint Wotke kimu-
tatja (Praef. 11. lapján) — a codex Parisinusban 141 quae-
stioval több van, mint a codex Sesso'rianusban. — Innen ért-
hető meg a kérdéses fejezetek előállása is. 

A kánoni sorrend is, melyben az egyes könyvekből 
quaestioit veszi, (— a nélkül, hogy mindegyekből igyekeznék 
valamit venni —) egészen elüt, főként az Ó. T.-ban, az előt-
tünk ismert typusoktól s így egészen sajátlagosnak kell 
tartanunk.1) 

Az ó-testamentumi apokrifusokat is idézi. 
Az Instractiones II. könyve az eddigi katechizáló mód-

szer megváltoztatásával tulajdonképen egy kis bibliai lexi-
kont képez, mely 15 cím alatt nyelvi és tárgyi magyarázatát 
adja a leggyakrabban előforduló tulajdonfőneveknek ós 
fogalmaknak, per species suas dividens ac titulis suis subdens. 
Csakhogy rendszerét nem viszi következetesen keresztül. 
Pl. De nominibus Hebraicis cím alatt előbb héber-aram, 
aztán görög-latin tulajdon főneveket ad. íme válogatás nélkül 
néhány: Adonai = dominus, Ádám = homo sive terrigena. 
Éva = vita sive calamitas. (Ez utóbbi értelmezős hamis!) 
Csodálkozik, hogy e névnek a hébereknél ily különböző 
magyarázata van, melyet vagy abból lehet levezetni, hogy 
Éva egyfelől szőlőse által életet szerzett az embernek, más-
felöl a tilalom áthágása által szerencsétlenséget; vagy abból, 
hogy az asszony némelyekre nézve élet, másokra nézve 
szerencsétlenség. — Mózes = adsumptio vei liniens = 

') A sorrend ez: Mózes 5 könyve után Jób, Kir. (Sám. és,Kir. együtt), 
a próféták, (e cím alatt cäak Mik. 1,3-mat magyarázza,) aztán Ézsaiás, Ezé-
kiel külön, majd a Paralipomena, Zsoltárok, (ebből ad legtöbbet,) Proverbia, 
Ecclesiastes, Enekek-éneke — Máté, Márk, Lukács, János, aztán az előbb 
tárgyalt pótlék Mátéból, Márkból, Lukácsból, majd Rom., I. II. Kor., Ef., 
I. Thess., Kol., Tim. I. II., Hebr., Csel., Jak., Ján. 1, Apok. 
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elfogadás, vagy bekenő. (— Az előbbi értelmezés nyilván-
valólag a királylánytól való adoptioján, (Ex 2, l0.) az utóbbi 
pedig a másah (kfhúz) igének a másach-hal ( = ken) való 
összetévesztésón alapszik.) Aaron = mons fortitudinis. 
(— Nyilvánvalólag tehát a hegy = és erő = P's összetételét 
látja az Aharonban, mely azonban teljesen alaptalan.) Hasonló 
a Pharao név megfejtése = denudans eum sive dissipator 
eius, valósággal pedig — nagy ház, (v. ö. a török fényes 
portával.) Azt azonban helyesen emeli ki, hogy e név, miként 
az Augustus, a méltóságot jelöli, tehát nem személynév. 
A Vörös-tengerbe veszett faraót Cenchresnek mondja. 
(— Valósággal pedig Mineptah, II. Rarnses fia volt.) 

A felhozott görög nevek közül Petrust (kőszikla) 
agnoscensnek, Philippust ( = lókedvelő) os lampadarum-nak 
értelmezi, a mit csak fogyatékos görög nyelvi tudás mellett 
tehet. — Érthetetlenebb, hogy a latin Paulust mi alapon 
értelmezi mirabilis-nek, Pontiust declinans consilium-nak, 
Pilátust os malleatoris-nak, Romani-t sublimes vei tonantes-
nek, holott Rómát a görög §ώμη-nak véve, virtusszal fordítja, 
a mihez persze megint sok szó férne. 

Ε magyarázatokat, a hol a szó jelentósével nem volt is 
tisztában, azért fogadta el, mert igy e nevek megfelelnek a 
tényeknek. Ε harmonizálás irányítja tehát az etymológiát. 
Hogy a gondolat teljes legyen, még hozzáteszi : nem csoda, 
hogy azok a jövendőt hirdethették, kiknek még a neve is 
jövendölést jelent. 

De variis vocabulis cimű fejezetében helyesen értelmezi 
alloluiát = laudate dominum, ia ugyanis Isten ; osannát, 
teljesebben : osiannat = osia salvifica és anna kérő szócska, 
együtt — salvum fac. — De már a Rhámá alapjelentóse 
foglyul ejti, mikor, bár felemlíti, hogy van ily nevű város 
is, mégis excelsa-nak fordítja a Máté 2, 18-ban. 

Az expositio diversarum reram-ban szintén sok isme-
retlen fogalomnak adja magyarázatát. Kár, hogy minden 
rendszer nélkül. Pl. a mandragóra a Gen.-ben egy a sárga-
dinnyéhez hasonló alakú ós szagú gyümölcs szerinte. Való-
sággal pedig nadragulya. A byssus vastagabb ós erősebb 
faj ta selyemszövet. Valósággal finom gyolcs, vagy gyapot. 
Nablum citerához hasonló, deltaalakú húros hangszer; 
alabastrum egy drága márványfaj stb. Aztán egybeveti a 
bárkára, tabernaculumra és templomra tartozó szavakat a 
régi latin fordítás és az új (a Hieronymuse) szerint, hogy 
kimutassa, mennyivel homályosabbak, mert görögösebbek az 
előbbiben ugyanazon fogalmak nevei, mint az utóbbiban. 
Okára azonban nem terjeszkedik ki, sem a két fordítás 
jellemzésere. De véleménye már az utóbbinak kedvez. 

A De gentibus c. rövid fejezet súlyos dolgokat feszeget: 
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népek s városok eredetét. Osztályozza is őket Jáfet, Cham 
és Sem szerint, a Gen. 10. alapján. Gomort vagyis Gomert 
a galata népnek tartja, melynek nevéről ezt a sajátságos 
magyarázatot ad j a : id est Galli, qui a candoro corporis pri-
mum Galatae appellati sunt. Talán a γάλα szóval kombinált 
népetymologia van itt. Kautzsch és Bommel ]) a gomert 
vagy gamirt a kimmeri (thrák) néppel tar t ja azonosíthatónak. 
— Magogot helyesen tartja Eucherius scytha2) népnek, (— már 
Josephus ennek tartotta —) nem pedig gótnak, mint Gógot 
ős Magógot némelyek vélték, tudomása szerint. Tubal alatt 
azonban nem a spanyol hiberusok, mint ő véli, hanem a 
Feketetenger déli partján élt Tibarenusok keresendők. A 
genealógia további tagjai közöl Thiras = Thraces. (Josephus 
szerint is, ma azonban a pelasg eredetű tyrseneknek tartják.) 
Thogorma = Phryges, (Josephus és Hieronymus szerint is, 
ma inkább Armeniára gondolnak.) Madai = Medi, (helyesebben 
Media), Javan = Jon. általában görög. Cetthii, Citii (tulaj-
donkép Chittim) = Cyprii (és természetesen a körüle eső 
szigetek lakói is), Dodanim = Rhodii. (Kautzsch is Rodanim-ot 
olvas, a héberben nagy lehetőséggel, ugyancsak Rhodus 
sziget lakóira gondolva.) Hae omnes gentes de Japliet St irpe  
(vagyis az árja népcsaládból) descendunt, mondja Eucherius. 

Tovább haladva a Gen. 10. táblázatán, melyet sem az 
eddigiekben, sem a következőkben nem merít ki, a chámita 
népeket veszi elő. Chus = Aethiopia, (Hőmmel szerint (i. m. 
16.1.) eredetileg Közép-Arábia;) Mesraim (=Mizraim) Aegyptus. 
Chasloim ( = Casluhim), qui postea Philistini nunc Palaestini, 
idem tarnen et Allophyli, idem et alienigenae appellati sunt.  
Helyes meghatározás, amennyiben a flliszteusok Caslochból 
vagyis Kasiotisból (a Nildelta és Philistaea közt eső tenger-
partról, hová talán Kaphtorbó! = Krétából költöztek volt) 
vonultak följebb Palesztinába, mely tőlük kapta e nevét. 
(Peléset = bevándorlás, bevándorló hely, pelistim = beván-
dorlottak). Chami eredetük azonban valószínűtlen, de ugyan-
csak a másik két nyelvcsaládból való származásuk is vitás még.3) 

Saba = Arabia. (Ez esetben a Boldog-Arabiában volt 
Sebára ( s ?f ) kell gondolni, de azonosítják az aethiopiai 
Szobával («??) is.) Sémita teríiiet mindkettő. Evila (=Havila 

') Kautzsch a Riehm-féle Handwörterbuch-ban, Hőmmel a Grundriss  
der Geographie und Geschichte des alten Orients I. München, 1904. c. m. 211.1. 

') A scytha népek az általános és hazai közfelfogás szerint uralaltái, 
vagyis velünk rokon népek voltak. Ekkor persze itt nincs helyük. Más felfogás 
nyilvánul meg azonban Hőmmel, i. m. 210. s köv. lapjain, mely szerint 
erani nomád népek voltak. Ha ez igaz, akkor itt nagyon is helyükön vannak 
a rokon kimmeriek után. 

3) Baur G. cikkeit lásd Riehmnél és Hőmmel i. m. I. 28. 1. Ez utóbbi 
helyen inkább Kis-Ázsia alarodi őslakosságához számíttatnak, mely sem nem 
sémi, sem nem indogermán. 
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= Gaetuli. Ez északnyugoti afrikai terület helyett ma inkább 
Boldog-Arabiában keresik. Labain ( = Lehabiin v. Lubim) 
= Libyes. De már erősen téves, különösen nyugoti írótól 
Tarsisnak (a bisp. Tartessus zsidó neve) Carchedonnal, vagyis 
Carthagoval való azonosítása s mégis a chamiták közé soro-
lása, holott a Gen. 10-ben a jafetiták közt van. Természetesen 
az alternative felemlített cilíciai Tarsushoz sincs köze. 

Aztán egy kis kitéréssel Afrikát Ábrahámnak Keturától 
származott unokájától, (Gen. 25, 4.) Afertól származtatja. 
Nyilvánvaló azonban, hogy Ephernek, Midian fiának, kitől az 
arabok egy törzse ered, Aferrel való azonosítása nem bizonyít-
ható. Ép ily kevéssé a saracenoknak Sárától való eredete 
és nevezete, ellenben a liagarénusokat tényleg Hágár 
ivadékai társaságában látjuk (Gen. 25, 12-15-öt v. ö. 
1. Kron. 5, 10. 19-cel és 83. zs. 7-tel) s tudjuk az 
izmáelítáknak Izmáéitól (Gen. 25.) és a nabatheusoknak 
Nabathtól, ( = Nebajoth, Gen. 25.) Izmáéi fiától, a kananeu-
soknak Kanaantól, Cham fiától való bibliai genealógiáját. 
(Gen. 10, 6.) Ez utóbbival ismét visszatért a Gen. 10. meg-
szakított sorozatához. Hi de origine Cham veniunt, mondja 
a végén, jóllehet épen az utóbb említett népek is sémi népek1) 

A sémiták közül megemlíti a Sem fiától Assurtol eredő 
asszírokat, kik Ninivót alapították és nevezték Ninus kirá-
lyukról, mely város eredetét a Gen. 10, n . Nimródra vitte 
vissza. Megemlíti csupán, hogy a syreket némelyek Assurim-
ról, Ábr. és Ketura ivadékáról (Gen. 25, 3.) nevezetteknek 
tart ják. Ez azonban, az összefüggés szerint, (Gen. 25, 3.) arab 
törzsnek látszik. — Megemlíti még Úzt, mely Aram fiáról, 
Sem unokájáról, (tehát nem proneposáról,) neveztetik, (Gen.  
10,23.) melyről helyesen jegyzi meg: quae et Auxitidis regio  
(— Ausitis) circa Coelesyriam; az elamitákat, kikről a 
Gen. 10,22. alapján megmondja, hogy Sem fiától, Elámtól 
erednek, de azt is, hogy perzsák, a mivel nyomban akarat-
lanul ki is rekesztette őket a sémiták közül.-) Végül követ-
keznek a Sem ivadéka, Heber után nevezett héberek, aztán 
a chasdeusok, vagy chaldeusok, kiket Ábrahám testvérének 
Nachornak Caseh nevű fiától származtat, mely adatnak bib-
liai alapja nincs (— a genealógiákban u. n. ifj. Nachor fiairól 
nincs tudósítás —) s valamely más forrásból ered. 

Ezzel végződik ez a kis katalógus, mely hiányai mellett 

*) Általában a Gen. 10. u. n. chamita nyelvcsaládját, melybe ott túl-
nyomólag arab és más sémi törzsek soroztattak, mint az árja és sémi nép-
családdal egyenlő osztályt, az ethnologia már feladta. Lásd Hőmmel i. m. 
16. és köv. 1. 

2) A dolog tulajdonkép úgy áll a mai tudomány szerint, hogy Elám 
őslakossága sémi volt, da ezt korán, Kr. e. 2300 táján kiszorította egy más 
nép, melyet Hőmmel (i. m. 33. 1.) az alarodiak közé számít, mely a délikau-
kázusiakkal volt rokon. 
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is nagyon érdekes és becses a tudomány szempontjából, 
mert az ethnologia akkori állásáról tájékoztat bennünket. 

De locis és De üuminihus vei aqais c. alatt földrajzi 
dolgokat magyaráz. Jeruzsálemről, Jebus városáról, melyet 
Melkicedek Salemjének tart, megjegyzi, hogy most Aelius 
Hadrianusról Aelianak neveztetik. Hogy a bárkának némi 
ismertetőjelei az Ararát hegyen még az ő idejében is meg-
voltak, korának mondás hangulata mellett érthető. Ugyan-
csak az is, hogy a Nilust és Gangest a paradicsom két my-
thikus folyójának: a Gihonnak (Geon) és Phisonnak tartja. 
Sok helyes meghatározása mellett vannak hamisak, mint pl. 
hogy Riblath (nála Reblatha) egy a későbbi Antiochiával, 
vagy hogy a Jordan ( = rohanó) azért neveztetik Jordánnak, 
mert benne két forrás, u.m. Jor és Dan egyesül. (Népetymologia.) 

A zsidó hónapokat egészen helyesen sorolja fel De men-
sibus c. fejezetében, csak az 5-iket (Ab) nem említi, valamint 
a minden 4-ik évben felvett pótlékhónapot (Adar batraah) 
sem. Helyesen jegyzi meg — a Sivan kivételével — a Jar 
( = Ijjár) Tammúz, Tisri és Maresvan ( = Marchesvan) hóna-
poknál, hogy a kánonban nem találhatók meg, épen ezért 
külön csoportban sorolja fel őket. 

A zsidó ünnepekről szóló szabatos magyarázatában 
(.De solemnitatibus) csupán a pascha értelmének megfejté-
sében hibázott, mikor az ur Egyiptomon való átmenetelével 
szemben előnyt ad a nép átmeneteiéről (Egyiptomból az 
ígéret földére) szóló értelmezésnek. 

De idolis c. fejezetében a bibliában előforduló bálvány-
istenek neveit próbálja értelmezni. Belphegor bizonyára Baal 
Peor akar lenni, mit mutat a hozzáadott magyarázat, mely 
szerint moabita bálvány, melyet simulacrum ignominiae-vel 
interpretál s Priapusszal vet össze. Megemlíti alább Beel-
zebubot is, melyet a Baal első értelmének felhasználásával 
vir muscarum-nak fordít e helyett: légyűző Baal, az ekroniták 
istene. ( = Ζεις Άηόμνιος.) Beel ( = Baal, görögül Βήλ, Βήλος,) 
quod interpretatur vetustas, idolum est Babyllonium; 
egyszersmind Ninus asszír király atyja. Adramelech az 
asszírok bálványistene, kit a samaritánusok is tiszteltek. 
(Tulajdonkép = Adar király, röviden Adar, ki azonos a 
Kewan v. Chíjjun ( = Saturnus) istenséggel.) A sidoniak 
Astarteját, nem tudni, micsoda forrás után factura superflua 
jelentéssel fordítja latinra, holott a Baalnak megfelelő nagy 
sémita istennő Astoreth neve egyesülést, közösülést jeleni, 
mig Aserah neve = szerencséthozó, más magyarázat szerint 
= összekötő. Diabolus szerinte deorsum íluens = alá v. 
alant folyó, holott tudja, hogy a görögben criminatort jelent. 
Satana (heb. Szátán) értelmét helyesen állapítja meg aclver-
sariusban, de már transgressor csak átvitten. 

Theol. Szaklap VII. évf. 1 6 
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Néhány ruhanem, főként a zsidó főpap ruháinak {De 
vestibus) és néhány madár ós rovar, (De avibus vei vola-
iilibus) állat és csúszómászó (De bestiis vei repentibus) 
rövid és színtelen leírása után a nevezetesebb súlyok és 
pénznemek (De ponderibus), valamint a különféle bibliai 
mértékek (De mensuris) rövid ismertetésével befejeződik e 
lexikon reális része. Az utolsó fejezet (De Graecis nominibus) 
már nem csak a bibliában, hanem az egyházi nyelvhaszná-
latban meghonosodott görög szavak jelentéseit akarja feltün-
tetni. Természetesen nem teljes és nem is mindenben pontos, 
de általában véve jő. Az olyan etymologiai kísérlet, mely a 
.Wg-t, deust a Οεάσασΰαι igéből vezeti le, még nem rontja 
le hitelét, sem a gazophylaciumnak divitiarum custos-szal 
való fordítása.1) Sajátságos képzésű szava a sexsimplicia a 
hexapla fordítására, a sexcupla helyett. Benne nem a πλους 
képzőt, hanem a απλούς melléknevet látja s adja vissza. 

Ez utolsó könyvre csakugyan joggal ráillik, a mit a 
szerző az egészre vonatkozólag mond a zárószavában, hogy 
t. i. mintegy seminariuma a szentírás ismeretének. Ha ilyen 
módszerrel dolgozott volna mindig ő is, más is, nem vadult 
volna úgy el az exegesis. A sok hasznos anyagon kívül 
általában kora reális bibliai ismereteinek mértékét találjuk 
itt hibáival együtt s ez történelmi szempontból teszi érté-
kessé. Ε könyv különben több tekintetben rokon a Formu-
lákkal s miként az, ez is inkább érvényesülne lexikális 
alakban. Eucherius még általában a régi latin fordítást 
használta, de Hieronymusét is tekintetbe vette. Egyszer-
egyszer hivatkozik a zsidó szövegre, a LXX-nak s Aquilanak 
ebből készült görög fordítására is. (Instr. I. De Gen. 5. De 
Exod. 29. Psalm. 5.) Nem szükséges ebből az eredeti nyelvek 
alapos tudására következtetni, de bizonyára teljes nemtudá-
sára sem szabad. 

Latinsága elég tiszta, folyékony, csak egy kicsit érzik 
már raj ta az egyházi-bibliai latinság színezete. Stilusa egy-
szerű, világos, szabatos. 

Végül e hermeneutikai s lexikális természetű könyvekre 
nézve is megállapíthatjuk a fentebbiek alapján, hogy ezek 
csak oly kevéssé tartoznak a mai isagogikai (irodalomtör-
téneti) tudomány körébe, mint az eddigiek. 

Budapest. Marion Lajos. 

') Megjegyzi, hogy e szó „compositum de lingua Persica et Graeca". 
Előbb cellulae parvae-nak értelmezte az Exp. div. rer. c. fejezetben. 



A revideált Biblia. 
III. 

Eddigi két rendbeli hozzászólásomra a következő levelet 
kaptam: 

K e d v e s b a r á t o m ! Hosszú ideig gondolkoztam, 
megírjam-e e levelet. Végre mások bíztatása is hozzájárulván 
a bennem megfogamzott szándékhoz, megírtam és íme itt 
veszed. 

A Theologiai Szaklap 1909. I. számában megjelent, „Λ 
revideált biblia" c. cikkedhez akarok hozzászólni, ha még 
nem késő. Nem bírálatot akarok írni rá, nem személyes 
indokból, nem is hivatalos megbízásból teszem, hanem tisztán 
az igazság érdekében. — Kijelentem, hogy nagyon szük-
ségesnek tartom az ilyen nagyfontosságú és hatású irodalmi 
munka szigorú megbírálását ós nagyon sajnálom, hogy az 
egyházi sajtóban, melyet legközelebbről érdekel a dolog, 
eddig jóformán csak Te szóltál hozzá. Ha engem az utolsó 
időben bele nem vontak volna a munkába, én írtam volna 
róla a legtüzetesebb bírálatot. Igy nem tehetem, de szívesen 
várom másoktól. Tegyék alapos tanulmány tárgyává, inert 
méltó arra ós van is benne elég megbeszélnivaló. A bizottság 
pedig vegye ad notam az érdemes igazításokat, megjegy-
zéseket, melyeket akár most, akár később a szakemberek 
tesznek s ezek felhasználásával minden újabb kiadást jobbá 
tehet. — Mert hiszen csak nem akarjuk, hogy ez a szöveg 
is hibáival együtt megcsontosodjék! 

Azonban másfelöl szükséges, hogy a bírálat igazságos 
legyen. A tied pedig nem az. Először azért, mert Te az új-
szövetségi rész bírálásánál más szöveget vettél kezedbe, 
mikor az összehasonlításokat megtetted, mint a milyent az 
átdolgozók kötelezően használtak. Te Tischendorfót, vagy 
Nestleót, szóval kritikai kiadást vettél elő, pedig, mint 
bírálónak, utána kellett volna járnod, hogy a revisiót eszközlő 
bibliatársaság, melynek dépötja épen a ti házatokban van, 
a líeceptust írta elő a revisoroknak kötelező textusul, mint 
a mely a Károli korabeli görög szöveghez legközelebb áll. 
Ezt az eljárását a bibliatársaságnak tudományos szempontból 
bírálhattad volna, de legalább a revisorokat nem sértetted 

16* 
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volna meg tudományos reputatiójukban ilyes megjegyzé-
seiddel: „Ha az átdolgozó az eredeti szöveget is megnézte 
volna" — „Honnét vette a fordítás" ezt meg az t ? stb. 

A másik ok az, hogy Te olyan mértékkel mérsz, mintha 
új fordítást akart volna adni a bibliatársaság, nem pedig 
csak átdolgozást. Az a „mindenképen elsó'rendö fordítás," 
„mely a mai szövegkritikai eredmények felhasználásával 
javítgatja a Károli-féle fordítás tévedéseit ós elsimítsa gyönge-
ségeit" már a kritikai szöveg mellőzése miatt sem lehetett 
az átdolgozás, aztán meg egy külső és egy belső ok miatt 
sem. A külső ok a bibliatársaság előírása, mely a Károli 
szövegén változtatást csak ott engedett meg, hol vagy nem 
felelt meg az eredetinek, vagy nyelvi szempontból esett 
kifogás alá. De még e mellett is megóvandókul jelölte meg 
a szállóigékké lett locusokat, valamint a nyelv antik zománcát. 
Ε rendelkezésnek, melynek megismerése után sok dolgot 
másként Ítéltél volna meg, alapja az a belső ok, mely a 
restauratio természetéből következik. Kell, hogy a revideált 
szöveg megőrizze az eredeti charakterét, hibái nélkül, csak-
úgy. mint a renovált műemlék. Ez pedig kizárja a nélkülöz-
hető változtatásokat, de természetesen a modern fordítás 
mértékének alkalmazását is. 

Ám e korlátokon belül is még marad elég tere a kriti-
kának. Igy legfőképen annak megvizsgálása, hogy az átdol-
gozók megfeleltek-e a restauratio művészi kellékeinek, elég 
kegyeletesen és mégis elég alaposan végezték-e munkájukat 
úgy a tartalmi értelmezés, mint a forma (stylus, orthographia, 
interpunctio, tartalmi összefoglalások ós parallel helyek fel-
rakása stb.) szempontjából. 

Reménylem, az igért folytatásnál ezek figyelembevéte-
lével fogsz eljárni s hibádat jóváteszed. Ε levél publikálására 
az ügy érdekében kérlek. Budapest, 1909. jún. 22. Szerető 
híved: Marton Lajos th. akad. tanár. 

* 

A levélíró tisztelt barátom kívánságának megfelelően 
ime nyilvánosságra hozom ezt a levelet. S mert igen fontos 
ügyről van szó, tisztáznunk kell az eszméket annál inkább 
is, mert kemény hangon azt mondja a levél, hogy bírálatom 
nem igazságos, hogy a revisorokat tudományos reputatió-
jukban megsértettem s fel is szólít, hogy hibámat tegyem 
jóvá. 

Az első hiba, a levél szerint, a miből aztán igazság-
talanságom is származik, az volna, hogy én más szöveget 
használtam, mint a revisorok, holott tudnom kellett volna, 
hogy a gyülekezetem házában dópötval bíró angol bibliai 
társaság a Receptus textust jelölte meg a revisió alapjául. 
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Hogy a dépöt itt van, azt tudtam, de ebből még nem követ-
keztethettem, hogy a Receptus textushoz ragaszkodik a tár-
saság. Hiszen boltjában nemcsak a Receptust kaphatja meg az 
ember, hanem Tischendorfot, (Gebhardt), Nestlét is. Mind-
hárommal rendelkezem magam is. De azt igazán nem tudtam, 
hogy a Károli revisiójánál ki volt kötve a Receptus haszná-
lata. Ha hát más szöveget használtam a bírálatnál, nem 
igaztalankodás szándékával történt. Sőt ellenkezőleg. Én 
attól a naiv hitből indultam ki, hogy ma már akár fordít 
valaki, akár revideál, föltétlenül csak a legújabb kritikai 
szövegeket használhatja. Ezért nem is jutott eszembe a 
textus receptus. 

A bibliatársaságot a Receptus használatának a ki-
kötésére a levél szerint az vezette, hogy ez a szöveg áll 
legközelebb a Károli korabeli görög szöveghez. Hát ebben 
igaza is van a társaságnak, mert Tischendorf csak a múlt 
század hatvanas éveinek végén, Nestle pedig egy évtizeddel 
ezelőtt adta ki a tudományos kutatások eredményeivel 
számoló görög szöveget. De abban nem volt igaza a tár-
saságnak, hogy elavult és — a tudományos eredményekkel 
számolni nem akarva, — helytelen szöveget kötött ki a 
revisió alapjául. Hát akkor minek a tudományos kutatás, 
minek a sok emésztő munka, miért dúlják fel a régi ker. 
sírokat, miért hatolnak be ősi kolostorok rejtett zugaiba, 
ha a kutatás eredményeit értékesíteni nem akarják ? Vagy 
nálunk is Vulgatává akarják szentesíteni a Receptust minden 
gyarlóságával együtt? Nekünk is lesz ezután szent szövegünk, 
amely dönt az igazság dolgában ? És hogyha a társaság akár-
mely okból a Receptushoz ragaszkodni akart, a tudós revi-
soroknak, mint akik a legújabb kritikai szövegeket ismerik, 
kellett volna tiltakozniok e szöveg kanonizálása ellen. Én nem 
érzem magamat bűnösnek abban a vádban, hogy igaztalanul, 
sértés szándékával tettem fel az ilyen kórdóseket: „Honnét 
vette a fordítás" ezt, meg azt, — mert igazán nem is gon-
doltam arra a képtelenségre, hogy a XX. században még 
mindig az előző századok kritikátlan szövegeit vegyék alapul 
egy nemzet bibliájának az átdolgozásához. 

Ebből következik a másik „hibám" mentsége, hogy t. i. 
„mindenképen elsőrendű fordításra" vártam. Nemhogy sérteni 
akarnám ezzel a tudós revisorokat, hanem ellenkezőleg olyan 
sokra tartottam és tartom őket egyenként ós együttvéve, 
hogy igen igen csodálkoztam a gyarló fordításon. Most már 
per.sze értem a dolgot: hibás szövegből nem lehet hibátlan 
fordítást készíteni. De azt ma is vallom, hogy velem együtt 
mindenki tökéletesebb fordítást várt és joggal várhatott is. 
Marton Lajos kollegám és barátom is azt vallja, hogy „az 
a mindenképen elsőrendű fordítás, a mely a mai szöveg-
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kritikai eredmények felhasználásával javítgatja a Károli-fóle 
fordítás tévedéseit és elsimítja gyöngeségeit, már a kritikai 
szöveg mellőzése miatt se lehetett az átdolgozás." 

Hát igen, nem lehetett. De ez a vallomás nekem ád 
igazat és nem kötelez arra, hogy „hibámat jóvátegyem." A 
magyar protestántismus joggal elvárhatta, hogy ha már az 
angol bibliatársaság revideáltatja a magyar fordítást, s kegyes 
jóakarattal ezreket költ erre a fontos, szükséges és áldott 
munkára : akkor nem gördít mindjárt e jóakarattal egyidejűleg 
olyan akadályt a teljes siker útjába, a melyet elhárítani a 
tudós revisorok se voltak képesek és a melynek káros 
hatását ismét évtizedekre, talán évszázadokra tűrni leszünk 
kénytelenek. Mert ha a régi, ósdi Károli helyett új szöveget 
adunk a nép kezébe, akkor már teljesen mindegy, milyen 
mértékben dolgozzuk azt át. Szerintem mindenesetre oly 
mórtékben kellett volna átdolgozni, amint azt a tudományos 
eredmények felhasználása lehetővé teszi és amint azt egy 
kulturnép szellemi színvonala megkívánja. 

Mindennek, legyen az ember, avagy annak alkotása, 
megvan a maga történeti szerepe és jelentősége. Károli 
fordításának háromszáz éves szerepet juttatott az isteni 
gondviselés. Ezzel meg van adva a korok határait áttörő 
jelentősége is. De hogy Károlit kanonizáljuk, annak semmi 
értelme sincs. Aki több fordítást megfigyelt, tudja, hogy a 
Károli-féle fordítás a leggyarlóbbak egyike. Azt is tudhatja 
az irodalom történetéből, hogy Károliénál jobb fordítások 
még a saját korában is voltak. Nem kisebbíteni akarom ón 
ezzel Károli érdemét, hiszen semmi érdekem nincs ebben, 
hanem egyszerűen egy irodalomtörténeti tényt mondok ki. 
Ha lehet Károlit úgy revideálni, hogy nevét fenntartandó, a 
mai kor szellemi és nyelvészeti érdekeinek megfelelően 
szólaltathatjuk meg, ám tartsuk fenn nevét és emlékezetét. 
De a fő ne az ember legyen, hanem az ügy, ne Károli nevé-
nek fenntartása, hanem a Biblia. És szóljon az a Biblia a 
mi magyar népünkhöz a mai nép nyelvén, mert a „valák" 
egész tömegével se szerettetjük rneg azt a Bibliát különösen 
manapság, ha nem életszükségletet elégítünk ki vele a mai 
nyelv és észjárás szerint. 

A Károli-revisió bírálatánál én nem elégedhetem meg 
azzal, amit Marton kollegám mond, hogy: „Ám e korlátokon 
belül is még marad elég terve a kritikának. Így legfőképpen 
annak megvizsgálása, hogy az átdolgozók megfeleltek-e a 
restauratió művészi kellékeinek, elég kegyeletesen és mégis 
elég alaposan végezték-e munkájukat úgy a tartalmi értelmezés, 
mint a forma (stylus, orthographia, interpunctió, tartalmi 
összefoglalások ós parallel helyek felrakása stb. szempont-
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jából." Ezek jobbára külső dolgok és mert népkönyvről van 
szó, nagyobbrészt nem is fontosak. Orthographia, interpunctió, 
parallel helyek felrakása a nép szempontjából nem első 
rendű fontosságú dolgok. A stylus és a tartalmi összefogla-
lások jobban érdeklik, de ha azt a stylust az eredeti ósdi 
szófűzósek és sajátosságok megcsontosításának érdeke be-
folyásolja, akkor nem sok értelme van a revisiónak. Egy-
általán nem tudok megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy 
a magyar nyelvben is megteremtsük a bibliai tőt nyelv 
mintájára a biblia magyar nyelvet. Az a körülmény, hogy a 
maitól eltérő archaistikus formában idézgessük a nép előtt 
a bibliai locusokat, a vallásosság nevelésére egyáltalán nem 
szolgál, legfőlobb azt a megjegyzést vágják ki rá, a mit egy 
szocialista tett egy ráidézett bibliai helyre: Lehet, hogy 
akkor, mikor igy beszéltek, így is gondolkodtak, de ma 
másként beszélünk és másként gondolkodunk. 

Szerintem a Bibliát a mai népnek a mai nyelven kell 
a kezébe adnunk. Ha e mellett a közmondásszerű kitételeket 
az értelem veszélyeztetése nélkül meg is tarthatjuk, ám 
tartsuk meg, de a mindenáron való megtartásuknak ós a 
régies formákkal való tetszelgósnek nem vagyok barátja. 
A Bibliát világos, érthető, tiszta magyar nyelven kell a nép 
kezébe adnunk és sem a Receptus kedvéért, se Károli 
kedvóért nem szabad lemondanunk arról a természetes elv-
ről, hogy a Biblia úgy szóljon a néphez, mintha szent 
könyveinek irói ma irták volna meg a ma élő nyelven. 

Midőn bírálatomat irom, személyek nem állanak előttem, 
igaztalankodni nem akarok, szent ügyet szolgálok önzetlen, 
szabad egyéni meggyőződéssel, — azért hát tisztelettel 
folytatom a revisió revisióját, s a hivatalos szöveget is 
tekintetbe veszem. 

* 

Mt. 11 5-ben se a Receptusban, se a kritikai szövegek-
ben nincsenek névelők, és az átdolgozás mégis így fordít : 
a vakok, a sánták, a poklosok stb. Pedig éppen az általá-
nosításon van asuly : Jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok 
és láttok: Vakok látnak újra (άναβλέηονσιν), és sánták jár-
kálnak (περιηατοΐοιν), poklosok tisztulnak és siketek hal-
lanak, holtak kelnek életre és szegények kapnak örömhírt. 
Itt a άνα és a ηερί is érvényesül, amint hogy érvényesülnie 
is kell. Legnagyobb nehézséget okoz a πτωχοί ευαγγελίζονται 
szabatos lefordítása. A revideált szövegnek ez a kitétele: és 
a szegényeknek evangyéliom hirdettetik, semmikóp se felel 
meg az eredetinek. Sőt félreértésre is alkalmul szolgál. A fő 
ugyanis az evangélizálásban nem a hirdetés, hanem az, hogy 
szegények, elhagyottak, nyomorultak részesülnek gondozásban, 
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hogy akik eddig elhanyagolva, csak a kellemetlenségeit érezték 
az életnek, most örömhírt kapnak, a mely egy szebb, jobb, 
boldogabb, emberségesebb, mert istenesebb jövendő előkészí-
téséről beszél. Nem mondom, hogy az én formulám mindenben 
fedi az eredetit, de azt hiszem, jobban megközelíti, mint a 
revisióé. « 

Még több nehézséget találunk a következő részletben. 
A 12. v. a revideált szövegben így hangzik: A keresztelő 
János idejétől fogva pedig mind mostanáig erőszakoskodnak 
a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el 
azt Elsőbb is megállapítom, hogy ez a vers a R.-ban teljesen 
úgy hangzik mint a kritikai szövegekben. Joggal tehető hát 
fel a kérdés, honnét vették a revisorok ezt a formát: erő-
szakoskodnak a mennyek országáért! Mert az eredeti 
mindenütt így hangzik: ?) βασιλεία των ουραίων βιάζεται. Ebben 
pedig egy hang sincs valamiért való erőszakoskodásról. 
Mátéból tehát ezt a formát nem vehették. Hanem igenis, 
mert nehéz volt a szöveg, megnézték a párhuzamos Lukácsot, 
ahol a 16l6-ban ezt találták: x«t ηάς εις αυτήν (t. i. βασιλείαν 
των örgavcöv) βιάζεται — mindenki reá (t. i. a mennyek orszá-
gára) törekszik. Igen ám, de itt meg van a βιάζεται alanya 
a 7f«t;-ban, de Mátónól ezen fordítás szerint először is nincsen 
alany, másodszor meg az e;g-nek nyoma sincs. Mátéban a 
β. τ. όν. nem cél, hanem maga az alany: ί. βασιλεία βιάζεται 
= az ország nyomul előre, ós nem az országért nyoma-
kodnak előre vagyis erőszakoskodnak mások. íme itt van 
mindjárt egy bizonyíték arra, hogy én se nem igaztaian-
kodom, se nem személyeskedem, se akkorákat nem hibáztam, 
hogy sok jóvá tenni valóm legyen. 

Máténál arról van szó, hogy Jézus kijelentése szerint 
a Keresztelő nagyságának kulcsát az istenország előkészí-
tésének a munkájában kell keresnünk. Ez az oka, hogy 
asszonyok magzatai között nincsen nagyobb ő nála. S viszont 
mégis kisebb, mint azok bármelyike, akik már benne vannak az 
istenországban. Mert ő még csak az útját egyengette. De 
örök érdeme, hogy a mióta ő fellépett, azóta az istenország 
előretör, uralkodva előre nyomul, tért foglal, sőt uralkodik. 
A βιάζομαι igét Ross szerint csakis ebben a kót alakban 
fordíthatjuk szenvedővel: βεβίασμαι és έβιάσ9ην· minden más 
esetben s így a jelen esetben is rendes cselekvő jelentése 
van. Nincs tehát értelme annak a formának, melyet a revi-
deált szövegben találunk. Nincs még akkor sem, ha a Mayer-
fóle kommentár úgy magyarázza. 

A revideált szöveg így folytatja: és az erőszakoskodók 
ragadják el azt. Az eredetiben ez áll: ·/αί βιασιαί αρ.άζοισιν 
αυτήν, a mi így van magyarul: és erőszakoskodók zsákmá-
nyolják azt el. A kettő közt lévő különbséget nem szükséges 
hosszasan fejtegetünk. 



A revideált Biblia. 241 

A 13. v. így szól: Mert a próféták mindnyájan és a 
törvény Jánosig prófétáltak vala Az eredeti értelme ez : 
Mert valamenyi próféta és a törvény Jánosig prófétált, 
vagy még magyarábban: Mert valamennyi prófétának és a 
törvénynek Jánosig szólt jövendölése. Igy is, úgy is kétség-
telen, hogy ez a vers a János jelentőségéről és hivatásáról 
mondottakat egészíti ki. A 14. pedig be is tetőzi ezt: És ha 
he akarjátok venni: ő az Illés, a kinek jönnie kellett. 

A 19. vers φάγος και οινοηότης kitételét nem helyesen 
fordítja a revisio: nagyétü és részeges szavakkal, mert ez 
legfölebb csak ennyit mond: falánk és borissza. Sőt még 
így is drasztikusabb a magyar kitétel, mint az eredeti. 

A vers végén álló kijelentés nemcsak értelmezése, 
hanem alakja szerint is igen vitás. A Ree. szerint így hangzik : 
και εδικαιω&η r, σοφία ώιο των τέκνων αντΐ/ς. Α kritikai szöve-
gekben pedig απ ο των έργων áll. Kétségtelen, hogy a tekin-
télyesebb kódexek ez utóbbit igazolják s Meyer szerint a 
τέκνων csak Lukácsból csúszott be. Amúgy is, így is meg-
marad az értelmezés nehézsége. Wellhausen az ώιύ-t vor, 
gegenüber értelmében veszi, a mi azonban merőben szokatlan 
az új testamento mi nyelvhasználatban. Wellhausen vonat-
koztatása különben sein helyes. Azt mondja : Die Weisheit 
Gottes, vertreten durch Johannes und Jesus zugleich, wird 
gerechtfertigt vor oder gegenüber den Juden, indem deren 
Einwendungen oder Anklagen gegen sie sich durch Selbst-
wiederspruch aufheben. (Das Ev. Matth. 55.) 

A revideált szöveg így szól: És igazoltatók a bölcseség 
uz ő fiaitól. Mi ennek az értelme? Ki tudná pontosan meg-
mondani ? A közmondásszerű axiómákat más nyelvekből 
nagyon bajos lefordítani. Hogy pedig ez itt ilyen axióma, az 
kétségtelen. Helyzete is, formája is annak mutatja. Azt 
akarta vele Jézus rövidesen kijelenteni, hogy legjobban jel-
lemzi a kortársakat az a mód, a mint Jánost is, őt is meg-
ítélik. Jánost nem fogadták el, mert aszkéta volt, Jézust 
pedig, mert úgy él, mint a közönséges ember szokott élni. 
Olyanok, mint a tereken üldögélő gyerekek, akik mindig 
másokat okolnak a játék elrontásával, do sohasem maguk-
ban keresik a hibát. Erre mondja Jézus azt a vitás kifejezést, 
a mit mi persze ebben a formában nem ismerünk, nem is 
értünk meg hosszas magyarázgatás nélkül, de a mit igen 
jól tolmácsolhatunk ezekkel a formákkal: Bolond lyukból 
bolond szél! Vagy: A milyen e kémény, olyan a füstje! 
Hogy ezt mondta volna-e Jézus, ha magyarul beszélt volna, 
azt nem tudom ugyan, de abban egészen bizonyos vagyok, 
hogy azt nem mondta volna, a mit görögül olvasunk ós a 
mit a revideált szöveg olyan nehézkes formában tolmácsol. 

A 27. vers ;:άνια μοι νιαρέόύΟτ] ίη() τον ηατρός μου kitétele 
nemcsak halavány, hanem félre is érthető a fordításban így: 
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Mindent nekem adott át az én Atyám. Az átadáson arra 
is gondolhat az ember, hogy Isten többé nem is kormányozza 
a világot, de arra is, a mire az e mondatot követő kifejtés-
ből gondolnunk kell, hogy a teljes, tökéletes ismerete a tit-
koknak és Istennek magának is, Jézus egyedüli birtoka. A 
nuqá&oaig mindig közlés. Ezért hát így kellett volna fordí-
tani : Mindent közölt velem az én Atyám. Akkor aztán 
természetes a folytatása is: és senki se ismeri a Fiút, csak 
az Atya, sem az Atyát nem ismeri senki, csak a Fiú és 
a kinek a Fiú akarja, felfedi annak. A vers végét ugyanis 
a revisio nem figyelte meg és helytelenül fordította így: és 
a kinek a Fiú akarja megjelenteni, t. i. az is ismeri az 
Atyát. Nem erről van szó, hanem arról, hogy senki sem 
ismeri az Atyát, csakis a Fiú, mert minden titkot egyedül 
csak vele közölt az Atya. Ez a Fiú azután, ha akarja, fel-
fedezi az Atyát, ha nem akarja, egyedüli birtokosa marad a 
rábizott t i tkoknak. A βονλψαι ós az ά/ιοχαλύψαι közös alanya 
a Fiú. Akinek a Fiú akarja, megjelenti, vagy felfedi annak 
a nagy titkot, a mit csak ő tud. Erre következik azután a 
biztató hivogatás: Jöjjetek ón hozzám ! stb. 

A 12, 29-ben a τά σ/.ενη nem kincs, hanem egész általá-
nosságban minden eszköz ós felszerelés, tehát jó magyarul 
holmi. Ilyenféle javítást sok helyen tehettem volna eddig is, 
de nem akarom nagyon hosszúra nyújtani a revisiót. 

12, 33-ban ismét van egy olyan hiba, a mit egyetlen 
görög szöveg se igazol. Úgy látszik, itt a revisorok Kübel 
és Nösgen dogmatikus belemagyarázását követték, a mikor 
így fordítottak: vagy legyetek jó fák — vagy legyetek rossz 
fák stb. Igen de minden görög szövegben ezt olvassuk : η 
ποιήσατε τό Όένδρον ν.αλόν etc. Α magyar fordításnak megfele-
lően azonban ezt kellene olvasnunk : ij γ ívtad-ε dtvöoa καλά etc. 
A mai formájában csakis így lehetne még fordítani az eredeti 
szöveget: Vagy tegyétek a fát jóvá. Igen de kétségtelen, 
hogy itt frázissal van dolgunk, melyre vonatkozólag azt 
mondja Passow: „Annehmen, den Fall setzen wie τιϋέναι, wie 
facere für ponere und sumere mit dem doppelten 
Accusativus." Ugyanígy szól Schirlitz i s : „τιοιείν gewisser 
Massen intransitiv, aber mit d. Acc. c. infin. bed. annehmen, 
setzen dass u. s. w. Mt. 12,33. wo zu καλόν ein είναι zu 
ergänzen ist." Nem is lehet másként. Nem az emberek jóvá 
vagy gonosszá tóteléről van itt szó, hanem arról, hogy gonosz 
szívből nem volna szabad ámításul szép szavaknak hang-
zaniok. Ezt az alapgondolatot szolgálja minden kitétel a 33. 
verstől a 37-ig. S én ezt az egész részletet elhibázottnak 
tartom. Nevezetesen a 33. versnek így kell hangzania : Avagy 
vegyük fel, hogy a fa jó, akkor a gyümölcse is jó, vagy 
vegyük, hogy a fa romlott, akkor a gyümölcse is romlott. 
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Ebből következik a 34. vers : Viperafajzat ti, gonosz 
létetekre hogyan beszélhettek jókat? Hiszen α mi a szivet 
eltölti, arról beszél a száj. Itt a revisiót irányító társaság 
ama kikötésével kell összeütköznöm, hogy a megszokott 
mondásokat megtartsuk. Én nem tartom meg, ha jobbal 
tudom helyettesíteni. Azt mondja a szöveg έχ του περισσεύματος 
της καρδίας το στόμα λαλεί. Α régi alapján az Új fordítás is így 
ülteti át ezt a közmondást a mi nyelvünkre: A szívnek 
teljességéből szól a száj. Hogy ez nagyon színtelen ós bizony-
talan kifejezés, azt mindenki érzi. De megszoktuk s ezért 
használjuk. De sokkal világosabb és az eredetinek megfele-
lőbb volna ez a kifejezés: A mi a szivet eltölti, arról beszól 
a száj, — sőt még ennél is megfelelőbb, bár szabadabb ez 
a forma: A mi a szivet eltölti, az ád szót a szájba. Én 
nem riadnék vissza néha-néha az ilyen gyökeresebb átalakí-
tástól sem, mert a fordítás főszabályának azt tar tom: Úgy 
kell az eredetit megszólaltatni, mint a hogy a szerző mondta 
volna, ha magyarnak születik. 

A 35. vers már nehezebb. Kép ez, a mely csak kortör-
ténetileg érthető. A mije az embernek volt, abban az időben, 
zár alatt tartotta. Az apotheka vagy thesaurus leginkább 
sziklába vájt üreg volt vagy a ház oly kamarája, amelybe 
egyedül csak a gazda járt be. Ékszer, ruha, bibor, pénz stb., 
szóval minden érték ott volt felhalmozva. A gonosz ember 
is, a ki rablásból és fosztogatásból ólt, ilyen kamarában 
tartotta eszközeit. Erre vonatkozólag mondja Jézus, hogy a 
jó ember a maga raktárába csak jót halmoz össze, s ha 
egyszer megnyitja, csak jót adogat ki belőle, a gonosz ember 
ellenben gonoszságokat gyűjt, de nem is adhat elő mást, 
mint gonosz dolgokat. így van az ember a lelkével is. A mely 
lélek gonoszsággal van telve, abból nem származhatik jó, s 
viszont a mely lélek jósággal van telve, abból csak jő kerül-
het napfényre. A revideált szöveg megtoldja az eredetit, hogy 
az értelméhez közelebb férkőzzék, de olyan sokat alakít 
rajta, hogy egész parafrázissá válik. Azt mondja: A jó 
ember az ő szivének jó kincseiből hozza elő α jókat, és a 
gonosz ember az ő szivének gonosz kincseiből hozza elő a 
gonoszokat. Az eredetiben nincs szó καρ&'α-ΓόΙ, nincs névelő 
a jó és a gonosz előtt, a ϋηαηνρός pedig első sorban nem 
kincs, hanem raktár, a hol a kincset őrzik, a mit az is igazol, 
hogy τίΰψι-tői származik. Ebből aztán másodsorban a be-
raktározott, az elrakott dolgot, a kincset is jelezzük vele. 
A mondat szerkezete azonban ez: L· kívánja a ϋησανρός geni-
tivusát, melynek appositiója az άγα&ον és a πονηρού. A for-
dítás tehát csak ez lehet: A jó ember a jónak raktárából 
jókat hord elő, a gonosz ember pedig a gonosznak raktá-
rából gonoszságokat hord elő. 
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Ennek büntetését jelzi a 36. vers, míg a 37. befejezi az 
egész szakaszt, ne nem úgy amint a fordítás t a r t j a : Mert 
a te beszédidből ismertetel igaznak és a te beszédidböl 
ismertetel hamisnak, — hanem az eredeti szerint igy : Mert 
beszédedből Ítélnek igaznak és beszédedből kárhoztatnak 
tégedet. 

A 40. versben a fordítás megismétli a κο/λ/α-t, holott 
a R. szerint is καρδία της γής áll a mondat második felében. 
Jézus tehát nem a föld gyomrában, hanem a föld szivében volt. 

13, !4-ben jobb igy.· Hallgatván halljatok, de ne értsetek, 
nézvén nézzetek, de ne lássatok. 

A 32. versben έλϋ-εϊν nem rászállnak, hanem egyszerűen 
jönnek. 

A 36.-ban elég ennyi: Akkor elbocsátván a sokaságot, 
hazament. 

A 44. tömörebb igy: Hasonló a mennyeknek országa a 
szántóföldbe rejtett kincshez, melyet a ki megtalált eltit-
kolt és örömében elmegy, eladja mindenét és megveszi azt 
a szántóföldet. 

Az 52. versben a ύησανρός-t a revideált szöveg éléstárral 
fordítja. Mi jogon és mi célból ? Igazán nem tudom. Hiszen 
itt nincsen szó etetésről, nincsen szó régi ós új ételek ki-
szolgáltatásáról, hanem egyszerűen arról, hogy a ki tisztában 
van az istenországgal, annak könnyű a régi és az új életfel-
fogást megvilágítani s másokkal is megértetni. Jézus is ezt 
teszi most, a mikor tanítványait a példázat igazi értelmével 
megismerteti. Így hát a θησαυρός itt is, min táz eddigiekben: 
raktár vagy készlet. 

55. versben nem azt olvassuk : Nem ez-e amaz ács-
mester fia? Hanem ezt: Nem ez-e az ácsmester fia? Náza-
rótben különben is aligha volt két ácsmester, sőt, — az 
apokrifusok szerint — még József is vándormester volt, s 
néha hónapokig volt távol a családjától. 

14, 4-ben όνχ βξεστίν σοι ίχειν αυτήν így áll a Szentírás-
ban : Nem szabad neked ő vele élned. Sokkal helyesebb, 
rövidebb és megfelelőbb igy fordítani: Nem szabad őt bírnod. 

6. versben iv τω μίοι<) áll, tehát nem előttük, hanem a 
középen. 

22.-ben nem jobb-e igy: Nógatni kezdte tanítványait 
hogy stb. 

25. igy van helyesen: Az éjszaka negyedik őrváltásakor 
pedig hozzájuk ért Jézus a tengeren járva. 

ílaffay Sándor. 



L a p s z e m l e . 

Zeitschrift f . neutestl. Wissenschaft. Herausgeg. E. Preuschen. 
7. Jahrg. 3 H. Volz, ein heutiger Passachabend c. alatt rendkívül 
érdekes cikket közöl a zsidók ma szokásos húsvéti vacsorá-
járól. Előbb Jeruzsálemben, majd hazájában Leonbergben vett 
részt a rabbinusnál ilyen vacsorában, melynek lefolyása mindkét 
esetben csaknem teljesen azonos volt. A zsinagógából egy fel-
díszített szobába mentek, ahol a család és a vendégek össze-
gyülekeztek. A rabbi egy lefödött poharat mutatott Volznak, 
amely borral volt megtöltve és Illésnek volt szánva. A családfő 
fehér templomi köpenyt vett magára és az asztalfőre ült. Előtte 
az asztalon a következő tárgyak : 3 darab páros laska, melyeket 
egymástól kendők választottak el; egy tányéron hamuban sült 
tojás, egy tyúkcomb s egy pohárban a barna „Haróset"; távolabb 
egy tál sósvíz, egy másik tál saláta, illetőleg torma és egy 
harmadik petrezselyemmel, esetleg retekkel. A gazda ezek jelen-
tőségét így magyarázta meg: a zöldségféléket azzal a gondolattal 
költik el, hogy az ember eredetileg növényi táplálékokkal élt; 
a sósvíz az emésztés könnyítésére; a torma a nyomorúság keserű 
kenyere; a barna mártás, melyet dióból, gyömbérből, és almából 
édesre készítettek az agyagra és a vakolatra, vagyis az egyptomi 
rabszolgaságra emlékeztet; a tojás az első étek, amelyet böjt 
vagy gyász után élvezni szabad; a csirkecsont pedig a templom 
pusztulása és az áldozatok megszűnése óta a húsvéti bárányra 
emlékeztet. A háznép minden tagjának részt kell vennie a húsvéti 
vacsorában, amikor is a családfő köteles részletesen elmondani 
a szabadulás történetét. Minden felnőtt ünneplő előtt egy nyom-
tatott lyturgia és egy pohár áll a bor számára. Az ünnepet a 
borért való hálaadással kezdik, amelynek végeztével megisszák 
az első poharat. Azután megmossa a házi úr a képet, vesz egy 
darabka zöldséget, belemártja a sós vízbe, elmondja a hálaadást 
a föld terményeiért és megeszi. Hasonlókép tesznek az asztal-
társak is. Azután a családfő a középső laskából letör egy darabot 
és ezt fehér selyem párna alá teszi a tulaj donképeni vacsora 
kezdetére. Azután felemeli a nyomorúság kenyerével telt tálat 
és közben ezt mondja arám nyelven: „ez a nyomorúság kenyere, 
amelyet a mi atyáink Egyptomban ettek, aki itt éhezik, jöjjön 
és egye, aki szűkölködik s ünnepelje velünk a húsvétot, ezt az 
esztendőt itt, a következőt Izrael tartományában; ezt az évet 
mint szolgák, a következőt, mint szabad emberek." Erre kitöltik 
a második poharat s az asztal legfiatalabb tagja megkérdezi, 
miért ünneplik ezt az cinorat oly ünnepélyesen. A válasz a 
kivonulás csodáját közli. Azután a húsvét ünnepélyek magasz-
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talása, az ünnep jelentőségének elmondása következik. Minden 
beszédhez a családfő adja meg a hangot, a többiek mind vele 
beszélnek majd erősen, majd halkan, majd mormognak, majd 
felkiáltanak szenvedélyesen amivel a tenger hullámzását jel-
képezik. Mindezt pedig héber nyelven mondják el. Ezután 
kezdenek énekelni ős a patriachák történetét elejétől elbeszélni. 
Ez az elbeszélés tarkítva van híres rabbinusok mondásaival és 
anekdótákkal is. Ezután magasra emelik a másik poharat és 
eléneklik a „Haliéi" kezdetét a 113 és 114. Zsoltárt, aztán bal-
oldalra hajolnak és megisszák a poharat. Ekkor kezdődik a 
tulajdonképeni húsvéti vacsora, amikor is minden jelenlevő meg-
mossa a kezét és hálát ad a kézmosás parancsáért, aztán a 
családfő fogja a felső laskát, hálákat ad, majd a középső laskát, 
melynél másik imát mond, mindkettőből letör egy darabot, 
megeszi, a többit tovább adja az asztaltársaságnak. Mikor aztán 
egy szelet tormát a „Karoset"-tálba mártanak és az alsó las-
kából letörött darabbal elköltenek, akkor az ünnepség első, 
történeti része bevégződik. A második rész régebben a húsvéti 
bárány elköltése volt, ma pedig ünnepi vacsora lett belőle. 
Először a tojást és a párna alá rejtett laska darabot eszik meg. 
Az eddigi egész szertartásoskodás alatt bohókás húsvéti játékot 
játszanak, hogy a kis gyermekeket ébren tartsák, nevezetesen 
az egyik fiú az atya közelébe telepszik ós mindig azon mester-
kedik, hogy hogyan lophatná ki a párna alá rejtett laskát. Az 
anya segítségével ez sikerül is neki. Mikor aztán az apának 
szüksége van a laskára, alkudozásba bocsátkozik a fiával, aki 
azt csak megfelelő húsvéti ajándék fejében adja át. A vacsora 
mintegy 2 óra hosszan tartott, melynek végeztével kitöltötték a 
3. pohár bort, asztal-áldást mondottak, hosszú dicsőítő énekeket 
énekeltek, segedelemért és Illés elküldéséért fohászkodtak, azután 
balra dűltek és megitták a 3. pohár bort, miután előbb hálát 
adtak a szőlőért és megátkozták a nemzsidókat. Ekkor kitöltötték 
a 4. poharat és az ünnepély legszebb része következett: a 115. 
és 118. zsoltárok gyönyörű harmonikus eléneklése. Végül hosz-
szasan hálát adtak a húsvétért és megitták a 4. pohár bort. 

Volz megkérdezte, hogy váljon a régi időben nem ittak-e 
közös pohárból, amire a rabbi azt felelte, hogy nem valószínű. 
Jézus tehát az utolsó vacsorán eltért e tekintetben az ősi szo-
kástól, amiből kétségtelen, hogy a közös kenyérből való töréssel 
és a közös pohárból való ivással a benső szoros összetartozás 
gondolatának akart kifejezést adni. Ő maga azonban se nem 
evett, se nem ivott, mert maga volt a kenyér és a bor. Volz azt 
hiszi, hogy a bűnbocsánat, valamint az érdemszerző halál gon-
dolata később kapcsolódott össze az úrvacsorájával. Jézus még 
nem akart az úrvacsorájával egyebet elérni, mint a válás órájában 
lelkébe vésni a hozzátartozóknak, hogy ők mint fők és tagok 
örökre összetartoznak. Közli: Raffay S. 



Könyvismertetés. 

Dr. Révay József. Commodianus élete, művei és kora. 
Budapest. Franklin társulat. 1909. (142 1.) 

Alapos philologiai készültséggel és nem közönséges szak-
értelemmel megírt könyv jelent meg a Franklin társulat kiadá-
sában, melynek szerzője dr. Révay József, a késmárki ev. lyceum 
tanára. A mű tárgya Commodianusnak, a legelső keresztyén latin 
költőnek élete, művei és kora. — A munka bevezetésében azokat 
a szempontokat tárja fel a szerző, amelyek őt a mindez ideig 
eléggé nem ismert költő személyének, életviszonyainak és munkás-
ságának tüzetesebb megállapításában vezették. A második rész 
a kéziratokat ismerteti, amelyek Commodianus műveit tartal-
mazzák. A harmadik azoknak a kiadásoknak alapos ismertetése, 
amelyek a költő Commodiánussal foglalkoztak. A negyedik rész 
tisztán belső adatok alapján annak rationábilis bizonyítása, hogy 
nemcsak az Instructiones, hanem a Carmen apologeticum is 
Commodianus munkája. Az ötödik a költemények tárgyával, 
időrendjével és szerkezeti sajátosságaival foglalkozik. A hatodik 
rész C. korának megállapítása. A hetedik Eutemesus ős Luk-
ianos hatását tárgyalja. A nyolcadik rész C. eschatologiájának 
forrásai: az Apocalypsis, a ker. és zsidók mondák. A kilen-
cedik az Oracula Sybillina hatása és hasonlatossága C. műveivel. 
A tizedik a költő életviszonyaival foglalkozik. A következő rész 
C. rövid theologiája, a chiliasmus, monarchianismus és docetis-
mus. A tizenkettedik C. forrásainak felsorolása. A tizenharmadik 
stílusának és verselésének ismertetése. Végül a Commodianusra 
vonatkozó rendkívül gazdag irodalom repertóriuma és tüzetes 
mű- és tárgymutató fejezi be az érdekes munkát. 

A mű részletesebb taglalása nem szorítható a rövid ismer-
tetés keretébe, miért is csupán pár szóval összegezem azt a 
tudást, amelyet annak tanulmányozásából szerezni lehet. 

A Krisztus születését követő századokban a római császá-
roknak nem szellemi hatalma, hanem fegyveres ereje képviselte 
a művelt világ egységét, nem a szellem, hanem a fegyverek 
élével uralkodtak. A classicus aranykor régen lejárt, az irodalom 
és költészet hanyatlásnak indult. A régi római cultus harcra kelt 
a fiatal kereszténységgel, s az ütközetből emez került ki győze-
delmesen. Az üstökösként feltűnő keresztyén morál fensége és 
erélye eltemette a classicus kor költészetét fattyú hajtásaival 
együtt. Az irodalom a ker. Egyház kebelében leli fel új otthonát, 
s annak képviselői a kereszténység nagy eposza, az Evangelium 
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körül csoportosulnak. A legtöbb ker. író Afrikából lép az új 
irodalom sorompójába. Commodianus, aki — Cyprianus pár költe-
ményétől eltekintve — a legelső ker. latin költő, szintén onnan 
való. Élete körülményeiről ami biztosat állíthatunk, azt csak 
írásaiból tudjuk. Születési helyét nyelvéből és stílusából követ-
keztetjük, amely „Africanae ferociae rusticitatem sápit." Szerzőnk 
szerint afrikai származásúnak kellett lennie, mert a barbár latin 
nyelv bélyegét viseli magán C. nyelve is. A „nomen Garei" nem 
a syriai Garát jelenti, hanem egyértelmű Commodianusnak a 
„mendicus Christi"-nek latin nevével, amennyiben a görög „gara" 
és latin „commodum" szavak synonim jelentésűek. 

Az időről, amelyben élt, szintén nincs biztos tudásunk. 
Egyesek (Germadius) szerint Sylvester pápa idejében élt. De a 
költemények hangulata nem mutat Sylvester korára. Sokkal 
valószínűbb az a nézet, hogy a 267—270-ig terjedő években írt. 
Erre utal C. maga is az Instr. I. 6-ban. 

Szerzőnk a 280—297 közötti éveket állapítja meg terminu-
soknak, amelyekben C. művei keletkeztek. Meggyőző fejtegetései 
alapján okom nincs, hogy ez újabb nézetet el ne fogadjam. 

Nem különben áll a dolog annak meghatározását illetőleg, 
hogy ki és mi volt C? — Saját vallomása szerint pogány volt, 
majd zsidó proselyta, azután keresztény. Valószínű, hogy valami 
magasabb egyházi hivatalt viselt, talán püspök volt, amint hogy 
a Carmen apologeticum egyik kéziratában annak is van feltüntetve. 
C. költői munkásságának első nagyobb felét az Instructiones, 
másik kisebbik felét a Carmen geologeticum alkotják. Az Instruc-
tiók 80 költeményből állanak és 2 könyvet töltenek be. A 
tartalmi összefüggés folytán 3 részre oszthatók s az első a 
pogányokhoz szól, a második a zsidókat, a harmadik a keresz-
tényeket oktatja. 

Az 1060 versből álló Carmen apologeticum a kereszténység 
hathatós védirata a pogányok és zsidók ellen, mondhatni az 
akkori keresztény vallás rövid erkölcstana. 

A költemények formája a hexameter, melyekben a rhythmus 
sokkal többet ér, mint a metrika. Az achrosticonok és telesti-
chonok kedvéért C. túllép a poetica licantia határán s a költői 
játékok kedvéért elrontja a formát. 

Úgy az Instructiók, mint a Carmen Apologeticum telve 
vannak dogmatikai ritkaságokkal és theologiai tévedésekkel. 
Ilyenek a „crassus" és nem „subtilis chiliasmus, a Patripassia-
nismus, a Monarchianismus. 

Az előadottak röviden a munka vázlata. A széleskörű 
forrástanulmánnyal, és nagy philologiai apparatussal készült 
munka méltán tarthat számot a philologusok élénk érdeklődésére. 

Budapest. Szarneczky Ferencz 
tanár. 




