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Schütz It. (Wilmersdorf-Berlin) Ιερονσχλεμ und Ιεροαολνμα im 
Neuen Testament címen azt a feltűnő jelenséget vizsgálja, hogy 
az újszövetségi irók miért írják eltérően Jerusálem nevét ? Ramsay 
és Harnack idevonatkozó magyarázataival polemizálva meg-
állapítja, hogy Lukács az evangéliumban eredetileg csakis a zsidó 
formát (Ιερονααλεμ) tartotta meg, mig a többi evangélium a görög 
formát (Ιεροαολνμα) használta. Lukácshoz csatlakozik a római, 
első korinthusi és a héberekhez irott levél valamint az Apokalypsis, 
Mátéhoz csatlakozik Márk, János és a galatákhoz irott levél. 
Az Acta külön elbírálást igényel. Itt a főváros neve a szerint 
változik, amint a beszélő aram vagy görög-nyelvü hallgatósággal 
áll szembem. Ε felvétel ellen ugyan szintén szól néhány kivétel, 
de Schütz szerint a theoria egészben véve megáll. 

Dibelius Fr. (Naumburg am Queis) Zwei Worte Jesu címen 
Mt. 5 j9 és Mt. 11 u magyarázatát adja. A „legkisebb" paran-
csolatok szerinte nem a tartalmilag csekélyebb jelentőségű, hanem 
a formában legrövidebb parancsolatok, ilyenek a ne ölj, ne lopj 
stb., a melyeket Jézus meg is magyaráz, mert azokat a fari-
zeusok helytelenül, illetőleg felszínesen értelmeztek. A másik 
mondásban, amely így hányzik : ο δε μιν.ροτερος εν τη βασίλεια 
των ινρανον μειςων αντον έστν, a ο μοχροτερος Dibelius szerint 
Jézusra vonatkozik, mert ő a királya annak az országnak. 
Kisebbnek pedig Tertullianus szerint κατα την ήλιχιαν mondható 
Jézus, amikor is a μικρετερος = ifjabb, később jövő. Hieronymus 
is így : Multi de salvatore hoc intelligi volunt, quod qui minor 
est tempore, major sit dignitate. 

Spitta Fr. (Straszburg) a 3. és 4. számban folytatólagosan 
Zum Verständnis der Oden Salomos címen a Harris R. J. által 
kiadott syr nyelvű öskeresztyén iratról értekezik. Harnack nézetét 
elfogadva ő is azt vallja, hogy ezek az ódák zsidó körben kelet-
keztek, s megjelöli azokat az ótestamentomi helyeket is, amelyek 
az ódák egyes részleteinek vagy képeinek alapul szolgáltak. Áz 
ódák azonban keresztyén átdolgozásban állanak előttünk. 

Giemen C. (Bonn) Nochmals die Zahl des Tieres Apo. 13, l8, 
címen ismét foglalkozik azzal a kérdéssel, amelyet Corssen, 



7 6 Lapszemle. 

Vischer és Bruston igyekezett megvilágítani. Végső eredményül 
megállapítja, hogy a 666 semmikép se vonatkozhatik római 
császárra, hanem magára a római birodalomra. Ragaszkodik amaz 
előbb (a 2-ik évfolyamban) kijelentett nézetéhez, hogy a szám 
értelme : r) λατινη βασίλεια. 

Holtzmann A. (Gieszen) Die Schafe werden sich in Wölfe 
verwandeln. A Didahé 163.-ban olvassuk : στραφησονται τα πρόβατα 
εις λυγ.ονς. Szerző szerint itt nem Jézusnak valamelyik mondása 
áll előttünk, hanem egy ősi hit, mely szerint a világitéletet a 
világ megromlása előzi meg. A mondás kép, melynek jelentése ez: 
a békés emberek is veszedelmes, gonosz emberekké fajulnak. 

Connybeare Fr. C. (Oxford) The Georgián Version of the 
Ν. T. címen az evangéliumok egyik vatikáni codexéről értekezik. 
Fénykép másolatban is bemutatja a codexnek egyes lapjait. 

Schultess F. Textkritische Bemerkungen zu den syrischen 
Oden Salomos címen tesz exegetikai megjegyzéseket. 

Ugyancsak ezekkel az ódákkal foglalkozik Gunkel is. Azt 
állítja, hogy eredetileg görög nyelven irták meg őket s görögből 
fordították syr nyelvre Azt is vitatja s több óda lefordításával 
és elemzésével bizonyítja is, hogy e költemények keresztyén körből 
származtak, még pedig oly körből, amelyben még titkos volt a 
ker. tan és a ker. közösség, amelyben a krisztologia még csak 
kifejlődőben volt. Az ódák nem a hivatalos egyház körében kelet-
keztek, hanem a gnostikusok között, zsidókeresztyén talajon még 
az első század határán. 

A Miszellen rovatban a következő kis tanulmányok olvas-
hatók : Nestlétől: Schila et Tabitha. — Paulus als Riemerschneider. 
— Zum ungenähten Rock Jesu. — Sala, Salma, Salmon. — Goods-
peedtöl: A lost Manuscript of Inslin. — Brandtól: Matthaeus C. 
11. — Matthaeus c. 11, 12. — 

Közli: Iiaffay Sándor. 


