
Jakab apostol theologiája és ethikája. 

A m a m m o n rabjaival külön szakaszban (5,_ e) is fog-
lalkozik Jakab, mivel az önzés, telhetetlenség és élvhajhászat 
közős alapot és támpontot talál az anyagi javak bőségében. 
Itt tehát nem azokról a bölcs gazdagokról van szó, akik 
földi javaikat embertársaik és a köz javára és Isten dicső-
ségére készséggel és örömmel odaszánják, felajánlják, hanem 
ellenkezőleg azokról a bolond gazdagokról, akik a veszendő 
gazdagsággal saját veszedelmükre visszaélnek. Ezeknek az 
embereknek ismertető jellemvonásai kitűnnek azokból a 
körülményekből, amelyek közvetlenül a közelükben és velők 
történnek: gazdagságuk megrothad, ruháikat megemészti a 
moly, aranyukat és ezüstjüket rozsda fogja meg. Mindez 
azért, mert ahelyett, hogy okosan és rendeltetésszerűen jó 
czélra fordítanák kincseiket, ott hevertetik rakásával garma-
dába bezárva, úgyhogy a csűreikben felhalmazott élelmi 
szerek megdohosodnak, öltönyeik, díszruháik tönkre mennek, 
ékszereik, arany- és ezüstneműik megrozsdásodnak s haszna-
vehetetlenekké értéktelenekké lesznek. Az oktalan gazdagok 
emez anyagi romlása már magában véve bűnhődés, azonban még 
nagyobb kár is éri őket, amennyiben az a rozsda bizonyság lesz 
ellenök és az ő testeiket megemészti, mint a tűz (3. v.). 
Ezzel a sajátságos, de eléggé találó képes kifejezéssel azt 
akar ja megértetni Jakab, hogy miképpen az emberi szervezet 
szilárd csontalkatán a puhább izom- és idegrendszer αϊ σάρκες 
élettani szükségesség szerint rakódik le: aképpen a csont-
vázat jelképező gazdagsághoz is külsőleg olyan járulékok 
tapadnak, amelyek annak jelképesen testet, valót kölcsönöz-
nek, példának okáért a jó czimborák, az elvtársak, a befo-
lyásos közvetítések, a tányérnyalók udvarlása, bókolása és 
egyéb ilyesfélék, amikben a gazdagnak bőven van része, 
anélkül, hogy utánok járna, vagy velők törődnék. Ámde 
mindez nem használ a gazdagnak, ha esztelen életmódja és 
vagyonának ostoba kezelése rozsda gyanánt tönkre jut ta t ja 
és lassan-lassan elpárolognak mellőle az előbb nadályként 
hozzá tapadó, majdnem testét alkotó amaz elemek, mintha 
csak tűz emésztette volna meg őket. Hiába akar tehát gazdag 

Theo!. Szaklap Xl l l . évf . 1 1 



162 D . E r d ő s József . 

maradni az, aki a földi vagyonnal sáfárkodni nem tud, avagy 
azzal visszaél : rozsda, moly, tűz emészti meg veszendő kin-
cseit, sőt azokkal együtt őt magát is. Az oktalan gazdagodás 
mintegy előjele a kárhoztató ítéletnek, amely a czéltalan 
gyűjtés folyamata alatt egyre közeledik és amikor már az 
aranyzacskók duzzadoznak, a magtárak színültig megtelnek 
és a sok esztendőre eltett vagyon felgyülemlik, akkorára 
beáll a vég is : az enyészet, a pusztulás, a csőd és a tönk. 
Ennek az elháríthatatlan veszedelemnek az oka az a jog-
talanság, melyet a kapzsi, fukar vagyongyűjtők embertársaik 
ellen elkövetnek. A sokféle igazságtalan és méltánytalan 
eljárás közül mutatóul a legközelebb eső példát említi fel 
az apostol. Ez az, hogy a gazda a dolgosainak bérét lefogja, 
ezen az úton őket megkárosítja, csak azért, hogy magának 
ezzel is többje legyen. Az ilyen gonoszságot már Mózes 
szigorúan megtiltotta, mikor elrendelte, hogy a napszámos 
napi bére ne maradjon vissza a gazdánál másnap reggelig 
sem (Lev 1913) és a szegény és szűkölködő napszámoson 
ne erőszakoskodjék a zsidó, akár az atyafiai, akár más nem-
zetbeliek közül való legyen is az, aki a földjén, vagy az 
udvarán, vagy a házánál dolgozik ( B e u t 2414). A próféta is 
j a j t kiált arra, aki a felebarátja munkájának bérét megj nem 
adja (Jer 22 ,s). Mennyivel súlyosabb vétek tehát ez a keresz-
tyén társadalomban, amelyet az evangéliom szellemének 
kellene áthatni és vezérelni! Az illető zsarolók vegyék eszökbe, 
hogy az ilyen hamisan visszatartott bór az ő kezökből és 
erszényökből felkiált az égre megtorlásért, vindictam quasi 
alto clamore exposcit (Kálvin). A megkárosított, megcsalt 
arató munkások kiáltásai pedig e l ju tnak a seregek Urának, 
a Jahve Zebaothnak füleihez, mert ugyan quid est indignius, 
quam eos, qui panem ex suo laboré nobis suppeditant, inedia 
et fame conficere ? (Kálvin). 

A szegényektől elrabolt fillérek a gazdagok dőzsölési 
mániájának megannyi átkos forrásaivá válnak. Valami borza-
dalmas ellentét az. hogy amíg a szűkölködő munkások, nap-
számosok éheznek, nyomorognak, azalatt az ő veritékes 
keresményükből felgazdagodott gazdák és uzsorások dorbé-
zolnak és dőzsölnek. Gondoljunk a bíborba és bársonyba 
öltözött, dúsan vigadozó gazdag és a koldús Lázár evangéliomi 
rajzára (Lk 16,9 «)· Ám, akikben a magasabb lelki élet iránt 
való fogékonyság kiveszett, akik szívének egyedüli szükség-
lete az, hogy gyönyörökben förödjenek, ós mint a barmok, 
egészen a kimúlásuk perczéig hizlalják a tes tüket : azoknak 
a mások előtt oly drága, becses életidő egész folyamata sivár, 
meddő, értéktelen, amely, miként az oktalan állatoknál, ki-
múlásukkal bevégződik s utána már csak kárhozat követ-
kezhetik. 
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Végűi a legembertelenebb eljárás, amelyre az elbizakodott 
gazdag ember rávetemedhetik, a gyilkolás, amelyet vagy 
előzetesen kicsikart jogtalan ítélkezés alapján ha j ta t végre, 
vagy őr jöngő dühében ós elvakultságában önhatalmúlag követ 
el. Akinek milliói vannak, mit nem tehet az meg és mi 
minden áll a rendelkezésére, amire más még gondolni sem 
m e r ? Azonban az ilyen mesés gazdagság csak czifra nyomorú-
ság, szánalmas vergődés a fertőben. Mennél önkényesebben 
és pazarabban tékozolja vagyonát a dúsgazdag ember : annál 
nagyobb és nyomasztóbb aggodalom üli meg az agyát és 
szívét; mennél jogtalanabbúl és embertelenebbűl bánik fele-
barát jával , annál súlyosabb ítélet vár r á az idők végén ; amely 
kincsszomjas ember minden életörömét és életczélját a múló 
javak felhalmozásában keresi és t a l á l j a : annak minden oka 
megvan a sírásra ós zokogásra ama nyomorúság miá, amely 
elkerülhetetlenül elkövetkezik reá az utolsó ítélet napján. 
Íme, ezek is megannyi bűnalakok. 

Mindennapi, közönséges, szinte megszokott bűn a hazug-
ság, amely a czivakodás és érbelység szülő oka (3 ]4). Jakab 
úgy szól róla, mint átalánosan elharapózott ragályról, amely 
miatt már az okozatok is észlelhetők a szívekben. Nyilvánú-
lása azzal kezdődik, hogy az ember a nyilt színigazság ellenére 
mást mond ós vall, mint ami a valóságnak megfelel; aztán 
kérkedik is az igazsággal szemben, mintha oly eszméi és 
erényei volnának, amelyek mellett az igazság mint tény 
eltörpül; végre pedig egyenesen ellenségévé lesz az igazság-
nak és szakadatlanul csakis olyast gondol és arról nyilatkozik, 
ami nem igaz. Ennek folytán a másokkal való viszonylatokban 
egyenetienkedések, veszekedések, ineghasonlások, összeüt-
közések, zördülések, mórgelődós ós keserű gyűlölködés ζήλος 
πικρός, mint a hazugság megannyi következményei jőnek 
létre, amely viszont a gyülekezet ziláltságát, a társadalmi 
kapcsok meglazulását, a közösség szétbomlását idézik elő. 
Ettől a veszedelemtől való megóvást czélozza az apostoli 
intés: Ne kérkedjetek és ne hazudozzatok az igazság ellen! 

A mos t említett erkölcsi fekélyek tenyésztő telephelyéül 
tekinthető az a hamis sophia, amely nem felülről jő, hanem 
földi, testi ós sátáni (315). Jakab nélkül alig jutna az eszébe 
valakinek, hogy még ilyen bölcseség is van a világon. Az ő 
korában, úgy látszik, fennen hordta fejét ez a tökéletlen 
alakoskodás, azért illeti azt oly elítélően éles jelzőkkel. Mert 
hát aki a legczélszerűbb, noha emellett egyúttal a legtisz-
tátalanabb eszközöket is sikeresen tud ja alkalmazni az ön-
maga érvényesülése érdekében, anélkül hogy törődnék azzal, 
hogy emiat t másoknak keserűséget, kár t , romlást okoz, az 
ugy e bölcs ember lehet a sa já t maga kr i t iká ja szerint, de 
nem az ám az erkölcsi törvény szerint. Az ilyen bölcseség 
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nem igazi, hanem földi, alantjáró, innen alulról való és itt 
alant maradó, továbbá az érzékiséghez, testiséghez tartozó, 
annál feljebb emelkedni nem bíró álbölcselkedés, amely volta-
képpen a pokolból ered, ördögi, sátáni és u tó já ra a pokolba 
is juttat . Ha ezt a jellemzést nem képileges, hanem valóságos 
értelemben vonatkoztatnók egyes konkrét esetekre és ala-
kokra : gondolom, még ma is igen helyénvalónak fogjuk 
találni az apostoli intést, amely az ilyen erkölcsi kór ellenében 
óvatosságra figyelmeztet. 

Akik azt gondolják, hogy szívöket az Isten és a világ 
között megoszthatják, megérdemlik ezt a dorgáló felhívást: 
„Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök és szenteljétek meg 
szíveiteket ti kétlelkűek" (48). Tisztátalanná válik a kéz, ha 
a világ javai és gyönyörei után kapkod, s a bűn eszköze 
gyanánt gonoszt művel, ha idegen tulajdont jogtalanul eloroz, 
ha reá folt, szenny tapad és az után nyúl, ami tilos. Viszont 
a szívet bemocskolja, megfertőzi az érzéki vágy, a bűnös 
gondolat, a test ingere, a hús és vér mohó kívánsága. Az ilyen 
kezek és szívek az előbb, vagy egykor még ép szervezetet 
ragálycsírákkal telítik és a testtel együtt a lelket is zsák-
mányúl szolgáltatják ki a bűnnek. Az ezen veszedelemnek 
kitett embereket kétlelkűeknek — öiipryoi — nevezi Jakab, 
mivel egyaránt akarnának szolgálni ós kedvesek lenni Isten-
nek is, a világnak is, holott ők egyátalában nem Istennek 
szolgái, hanem sajá t kívánságuknak a rabjai. Jellemző, hogy 
a piszkos kéz és a szennyes szív együttesen rombol, az egyik 
által okozott gonoszságról bizton következtethetünk a mási-
kéra. Az apostol sem kétfaj ta emberekre czéioz itten, hanem 
ugyanazokat nevezi bűnösöknek és kétlelkűeknek, akiknek 
merő ellentéte az ártatlan kezű és tiszta szívű ember, aki 
nem adja lelkét hiábavalóságra (φ 244). Természetes, hogy 
az olyan bűnös alakok nem közelíthetnek a szent és igaz 
Isten színe elé, mindamellett nincs előlük végképpen elzárva 
az út a kegyelem trónjához. Ha ide kívánnak járulni, ám 
dobják el maguktól a test szolgaságának békóit és tisztúljanak 
meg külsőleg, szentelődjenek meg belsőleg, és osztatlan, 
teljes szívvel szánják oda magukat Istennek. 

Részletesen foglalkozik az apostol a nyelv révén el-
követhető bűnökkel (4!_12), melyek a gyülekezetben és társa-
dalomban iszonyú pusztítást okoznak. Még az érzékek, 
indulatok ós szenvedélyek fékezésénél is nehezebb feladat a 
nyelv megzabolázása, úgyhogy aki a nyelvet fegyelmezni 
tudja, az az összes tagjainak is képes parancsolni. Ily rakon-
czátlankodó szerv levén a nyelv, azt az apostol nem valami 
díszes jelzőkkel illeti. Nagyzoló, fennhéjázó, hetykólkedő, 
hányjavetiségben leledző, kérkedő, makacs organumnak minő-
síti ή γλώσσα μεγάλα ανχε'ι. Mintha csak ismerné Sophokles 
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mondását1). Egymással párhuzamba nem állítható, két külöm-
böző vonatkozású hasonlatban mutatja be a nyelv hatását 
és jelentőségét. Az egyikkel (3. v.) azt kívánja megértetni, 
hogy miként a lovaknak a szájába zabolát vetünk, hogy 
őket engedelmességre szorítsuk és ily módon azoknak az 
egész testét kormányozzuk: aként a nyelvünket is meg kell 
zabolázni, hogy aztán az összes tagjaink felett erkölcsileg 
uralkodhassunk2) A másik példában azt világítja meg, hogy 
valamint a hajók, bármily nagyok is, és zord szelektől haj-
ta tnak, mindazonáltal parányi kormánytól oda fordíttatnak, 
ahová a kormányos szándéka aka r j a : úgy a nyelv is, bár 
kicsiny tag, mégis nagy dolgokkal hányavetiskedik (4. 5 a.). 
Romboló űzelme a mindent megemésztő tűz pusztításához 
hasonlít, amennyiben nagy erdőt lángba borító tűz módjára 
egész testünket és életünk egész folyását izzó parázsként 
emészti. Beledobja a háborúság és pusztulás szikráját a 
tagokba, a szervezetbe és felgyújt ja egész valónkat3). Ahelyett, 
hogy az igazság beszédével a békességet, önfegyelmezési és 
emberszeretetet ápolná ós életünk csolnakát az örvények és 
sziklák veszedelmétől óvná és csendes róvparthoz terelné, 
minthogy képes is volna gyakor ta csupán egy szóval létre-
hozni a népek között, legalább ideig-óráig akár a világbékét 
is;: íme ez a parányi tag szenvedélyeket korbácsol fel, viszályt, 
lázadást szít, gyűlölködést öldöklést idéz elő, úgyhogy való-
sággal az igazságtalanság világa, ó κόσμος της ddr/.ίας, minden 
jogtalanság rugója és összfoglalata, Ilias malorum, Oceanus 
malorum. abvssus. Úgy lép föl a tagjaink között, mint be-
szennyező, mételyező szerv, mely egész szervezetünket képes 
bemocskolni, jellemünket befeketíteni, eltorzítani s ha úgy 
adódik, ínég szoigálásra is kényszeríti az egész embert. 

Ehez a megkapóan hű jellemzéshez még azt teszi hozzá 
az apostol, hogy a nyelv lángba borítja a lét vagyis az élet 
kerekét és lángba boríttatik a gyehennától. Ezzel a szokatlan 
kifejezéssel azt akar ja jelezni, hogy az emberi lét ós az élet 
olyan, mint valami körben forgó kerék4), amelynek a tengelye 
a tűzként emésztő nyelv; ha már most a nyelv, mint valami 
tüzes tengely mozgásba hozza a kereket, vagyis az emberi 
testet, akkor ez utóbbi mindenestől lángba borúi, azaz a 

*) Oedip. Kol.: γλώοαη αν δεινός, ίίνδρα δ' ουδέν' οϊ'ιϊ' £γώ δίκαιον, 
υατις έξ άπαντος εν λέγει. 

2) Rokon gondolat olvasható PlutarchusnáX: xcii τρόπος μεν orv xcu 
λόγος, fj τρόπος δια λόγον κα&άπ'ρ ϊππας διά χαλινοί"> και πηδαλίου κυβερνήτης. 

3) Synonym Horn. 11. XI, 155: ως δ' 'ότι πνρ άΐδηλον (ν άξνλφ Ιμπέαη νλι/. 
Pindarus, Pyth. III.: πολλάν ι!" ϊίρει πνρ 1· ένός σπέρματος (νϋ-ηρον 

άΐατωπεν νλαν. 
Stobaeus: Parva facula cacumen Idae incendi potest 
*) Τροχός és nem τρύχος, mely utóbbi szó jelentése = futás, körpálya, 

amikor τρόχος yfj'ífffws-nak cursus naturae volna a jelentése. 
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nyelv az egész embert a szenvedélyek és romlás perzselő 
sodrába jut tat ja. Erre az ádáz szerepre ingerli a nyelvet a 
pokol fejedelme, a sátán, azzal a gonosz czéllal, hogy általa 
mennél többeket eltérítsen az igazságtól ós oda kényszerítsen 
a gyehenna moloch-torkába. 

A nyelv rakonczátlan voltát és fékezhetetlen természetét 
tűnteti föl Jakab azzal a további jellemzésével, hogy míg azs 

ember oly természeti kiválósággal és képességgel van fel-
ruházva, melynélfogva bárminő természetű más lényeket, 
példánakokáért a vadállatokat, madarakat, csúszó-mászó 
férgeket és vízi teremtményeket1) megbír fékezni, addig a 
nyelvét nem tudja megzabolázni, miért is ezt egész felhábo-
rodással halálos méreggel teljes, hajlíthatatlan, fékezhetetlen 
gonosz, άχατάστατον ν.αν.ον μεστή ιοΐ> θανατηφόρου jelzővel illeti, 
mivel a nyelv, az általa pokoli méreggel megfertőzött körök-
nek halált okoz, ami viszont a bűn zsoldja (37 .8 .). 

A nyelv bűnei közül az apostoli taglalás szerint meg-
említendő első sorban is az átkozódás, szitkozódás, károm-
kodás, ami kiváltképpen a magyar nép megrögzött rossz 
szokásává vált, ha szinte más népnél is, noha nem oly szer-
telenül el van terjedve. Ismeretesek a zsidó átkozódások, 
melyeket az ellenséggel szemben még zsoltárba is foglalt a 
lantos (ψ 109). Tőlök ragadt rá ez a fekély a keresztyénekre, 
úgyhogy már az apostoli korszakban a szelíd lelkületű Jakab 
megbotránkozással tapasztalta azt, hogy ugyanazok, akik 
Istent a hívők gyülekezetében áldva magasztal ják: a köznapi 
életben embertársaikat szidják, káromolják. Mily rikító ellen-
mondás ez! Hogyan jöhet ki ugyanazon szájból áldás is. átok 
is. Mi módon vetemedhetik az ember annyira, hogy szidja, 
rágalmazza, sérti azt az embertársát, akit az Isten a maga 
képére és hasonlatosságára teremtet t ! Ez a bűn amennyire 
kárhozatos, éppen annyira természetellenes. Hiszen a forrás 
ugyanazon nyílásból sohasem bugyog ki édes és keserű vizet 
egyaránt és íme az ember szája egy lélekzetvételre képes 
Istent imádni és az embertársakat szidni (11. v.). Ezenkívül 
valami fonák jelenség az, hogy az ember ugyanazon nyelvvel 
jót és rosszat, szépet és rútat, áldást és átkot mond, holott 
ilyen visszás dolgok még az érzéketlen valóságok között sem 
találhatók. Kicsoda látott valaha oly természetellenséget, hogy 
a fügefa olajbogyókat, vagy a szőlőtő fügét teremjen ? A Stoa 
ethikai érzéke szintén tiltakozott az ilyen erkölcsileg kóros 
elharapózások ellen'2), mennyivel inkább el kell fordulni a 

*) Az állatvilág hasonló megkülönböztetése olvasható Gen 1 2 8 ; ψ 88 .9 , 
SophoJcl. Antigoné v. 343 sq.: χονφονύων τε φνλον ορνίθων άμφιβαλών άγει, 
θηρίων (Γ άγριων εβ-νη, πόττον τ εναλίαν φνοιν οπείραιοι διχτνοχλ.οίατοις 
ηεριψ ραδής άνηρ. ζ) Arrian. Epikt. II.: πως γαρ δύναται άμπελος μ ή άμπελιχώς χινεΐοΆαι 
άί.ν Ιλαϊχώς, η i).aía πάλιν μη ϊλαϊχώς αλλ' αμπελιχω;]·, άμήχανον, άιίιανόηταν; 
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keresztyéneknek bármi olyas cselekedettől, amely egyszers-
mind Isten és emberek ellen elkövetett gonoszság. Az ihletett 
lelkű apostol tehát az erkölcsi világrend összhangjának a 
szívekbe való beplántálása végett, testvéries szeretettel, egy-
szerűen csak eme tömör intéssel óvja a hívőket e ret tenetes 
bűn elkövetésétől : Nem kellene ezeknek így lenni, atyám-
fiai! (310 b)r 

Nein annyira rombolónak látszó, de szintén veszedelmes 
bűne a nyelvnek a mások megszólása, becsmérlése, kiseb-
bítése ν.ηταλαλέίν, ami az Isten iránt való szeretet hiányának 
és az ezzel együt t járó embertárái könyörtelenségnek bizony-
sága (4,,). Rút és visszataszító ez a bűn különösen azért, 
mert rendszerint alattomban, titkolózva, sut tyomban pusztít 
és hol ösztönszerűleg, hol előre kieszelt fondorlattal gázol a 
mások becsületében, tisztességében, nem törődve azzal, mily 
károkat , romlást , megvetést okoz oktalan és hazug rágal-
maival a védtelen atyafinak. Súlyosabb jellegűvé válik a 
becsmérlés akkor , ha kölcsönösen gyakorolják egymás ellen 
azok, akik ugyanazon gyülekezetnek, tá rsaságnak vagy 
közösségnek tagjai . Ily esetekben az irigykedés, nagyzási 
kór, hiúság szintén oda szegődik czinkostársúl a χαταλαλων 
mellé. Ekkor aztán előáll a hivatatlan ós jogtalan ítélkezés 
bűne is, amely a jogos erkölcsi mérlegeléssel és döntéssel 
merő ellentótben a saját maga képzelt ós alaptalan bírálatával 
merészel kárhoztatni . így lesz a becstelenkedő, ο ν.ατσ.λαλών, 
egyszersmind erkölcsileg megvetendő értelemben bíráskodó, 
(5 /.ρινών, aki abban keresi és leli gyönyörűségét, ha az atya-
fiakat ócsárolhatja, gyalázhatja. Ennek következtében a fele-
bará t j á t vagy ember társá t becsmérlő bűnös, ellentétbe helyez-
kedik az Isten törvényével, amelynek összfoglalata a szeretet ; 
egyszersmind pedig túlteszi magát a törvény egyetemlegesen 
érvényes hatályán, amelyet pedig tiszteletben tartani kivétel 
nélkül mindenkinek erkölcsi kötelessége. Ekeppen jő létre 
az a ferde jelenség, hogy a másokat megszóló ember leki-
csinyeli, megsérti és semmibe veszi, sőt kárhozta t ja még 
magát a törvényt is, ami nyilván a legnagyobb mérvű és 
legmagasabb fokú vakmerőségre ós pöffeszkedésre vall. Ez 
az erkölcsi kór aztán abban végződik, hogy az illető bűnös 
teljhatalmúlag mellőzi a törvényt, végképpen nem cselekszik 
aszerint, hanem csak gáncsoskodik, önbíráskodik, másokat 
a sa j á t maga által csinált törvény szerint ítél, kárhoztat , 
holott ehez semminemű joga vagy igénye nincs, m e r t : egy 
a törvényhozó és bíró, tudniillik Az, aki megtar tha t és el-
veszthet (12. v.). Minthogy tehát Isten adja a törvényt, viszont 
a törvény Isten akara tának kifejezője: ennélfogva egyedül 
néki van hatalma arra, hogy a megszabadulás és idvezűlés, 
avagy elveszés és kárhozat ra jutás, mint legvégső befejező 
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tények felett döntsön, amiből önként következik, hogy aki 
az embertársak felett hivatatlanúl, könnyelműen, lelkiismeret-
lenül ítélkezik és őket kárhoztat ja , az az ember olyan kivált-
ságos jogot igényel és bitorol, amely őt egyátalában nem 
illeti meg. Hogy az ilyen oktalan hóbor t mily szörnyű esz-
telenségre vezethetné a másokat becsmérlő és kárhoztató 
bűnöst, a r ra Jakab minden komolyabb czáfolgatás mellőzé-
sével csupán eme szónokias kérdéssel mutat r á : Ugyan ki-
csoda vagy te, óh Ítélkező ? ; azaz : Te, aki a felebarátot 
megítéled, hogyan nem gondolsz a magad elenyészően csekély, 
úgyszólván semmi vo l tá ra? Erre a kérdésre a kellő felelet 
az egyedüli törvényadóval és ítólőbíróval való szembeállítás 
mellett szinte magától érthető. 

Ezzel a bűnnel függ össze a mások bosszantása, inger-
lése, izgatása, amit szintén a nyelvvel követ el az ember. 
Az ellenszenv, a türelmetlenség, az elfogultságból eredő 
rosszakarat mindig kész arra, hogy az előtte vagy rá nézve 
kiállhatatlan embert nyugtalanítsa, háborgassa, sőt még éjjeli 
álmában is zavarja. Jakabnak sok ilyen eset ju tha to t t tudo-
mására, külömben nem intette volna levele olvasóit így: 
μη στενάζετε, αδελφοί, ν.ατ' άλλν^λων ( 5 9 ) . Miként az imént , úgy 
itt is olyan cselekedetet igyekszik elhárítani, amit a gyüle-
kezeti tagok egymás ellen mívelnek, ahelyett, hogy egymásért 
és egymás mellett buzgólkodnának. A mellőzött, lenézett, 
hátra szorított, elnyomott emberek számára nem marad más 
út és mód, mint a keblök mélyéről felajzó sóhajtozás, a 
vádként kitörő nyögés és keserves panaszkodás, legfeljebb 
pedig még a sikertelen zúgolódás. Mert nehéz feladat ám 
várni, kitartani akkor ós ott, amikor és ahol fent és kör-
nyöskörűl mindenütt csak negatívumot, zárt aj tókat, rideg 
közönyt, nemtörődést tapasztal az ember. Keresztyén tár-
sadalomban nem volna szabad ilyen dolgoknak megtörténni. 
Viszont azoknak, akik ilyen méltat lan bánásmódban része-
sülnek, meg kellene gondolniok, hogy még az ellenségeinket 
is szeretni kell és nem volna szabad siettetni az ítéletet, 
amely előbb-utóbb elmaradhatat lanul bekövetkezik. Aki erős 
a hitben, az bízvást tűr és bármi viszontagságok közöt t 
reméli a jobb jövőt . Úgyis közel van ama Bíró. sőt már az 
a j tó előtt áll, hogy ítéletet t a r t son ; nincs tehát semmi ok 
arra, hogy őt nyugtalankodással , ideges kifakadásokkal, vagy 
elfoj tot t zúgolódásokkal a h ivatására emlékeztessük, mivel ő 
jól ismeri és tud ja a mi ba ja inkat és mindig a kellő időben 
megjelen kellő segítségül. 

Nagy jelentőségű továbbá az a tilalom, melyet J a k a b 
a nyelv által elkövetett esküdözés, illetőleg a hamis e skü 
ki i r tása végett nyilatkoztatott ki eképpen: „Mindeneknek előt te 
atyámfiai, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se semmi 
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más esküvéssel ; azonban legyen a ti igenetek igen és a nem 
nem, hogy kárhoztatás alá ne jussatok" (512). Ε tétel tár-
gyalásánál éppenúgy, mint iüfá í5 3 3 - S 7 értelmezésénél, előbb is 
azt a kérdést kell tisztázni, ha vájjon az írás szerint vég-
képpen el van-e tiltva bárminemű eskü, avagy csupán az 
Isten nevének hamis esküvéssel, szükségtelen esküdözéssel 
való káromlása és tiszteletlenül emlegetése az a rettenetes 
bűn. amely ellen az Isten haragja felgerjed és amelyet éppen 
ebből az okból kerülni kell. Az exegeták közül Oecumenius 
nyomán Gebser1), Hottinger'*), de Wette3), Neander4), Falmer5), 
Beyschlagtí) és mások úgy vélekednek, hogy Jakab az eskü 
bármely formáját kereken megtiltja, mert egész határozott-
sággal ós egyetemleges érvénnyel mondja: Ne esküd je t ek ! 
Ο ugyanis az említett tudósok nézete szerint a Jézus hegyi 
beszédének ide vonatkozó tanítását tolmácsolván ; nem enged-
hetett volna meg olyan ruganyos eljárást, mely szerint a 
polgári és köznapi élet egyes alkalmaira nézve megengedhető, 
viszont némely esetekben tilos volna az eskü. Hivatkozni 
szoktak a Krisztus előtti második század folyamán Syriában, 
Palaestinában. Egiptomban külön szövetkezetté tömörfiit 
essenusokra. akiknek Samáriában lakott utódait Epiphanius, 
Haereses czímű munkája tizedik könyvében ΈσσψοΙ, a Nabathäa, 
Ituräa, Moabitis és Areilitis tartománybelieket a tizenkilencze-
dik könyvében Όσσψοί néven említi, akikről is az a hagyo-
mányos feljegyzés maradt fenn, hogy miként a mi magyar 
nazarénus atyánkfiai teszik, mindennemű esküformát elve-
tettek, sőt Heródes annak idején, öröklött elveikre való 
tekintetből még a hódolati esküt is elengedte nékik7). Jakab 
szintén ennek a példának hatása alatt állott volna és ez 
indokolná álláspontját. Ezzel a felfogással ellentétben Kálvin8) 
nyomán a többség, nevezetesen Hornejus9), Pott l u), Storr11), 
Schneckenburger1'*'), Kern1*), Wiesinger14), Bouman15), Lange16), 

' ) Der Brief des Jacobus mit genauer Berücksichtigung der alten Aus-
leger. Berlin, 1828. 

2) Epistolae Jacobi et Petri. I. Lipsiae, 1815. 
s) Exeget. Handbuch Ζ. N, Test. III. 1: Briefe d. Petrus, Judas und 

Jakobus. Leipzig, 1847. 
4) Praktische Auslegung. 1850. 
5) Die Moral des Jacobusbriefes, Jahrbücher für Deutsche Theologie. 

Gotha, 18t)5. 
9) Kritisch exeget. Handbuch über den Brief d. Jacobus. Göttingen, 1882. 
7) Josephus, Antiqq. 16, 10, -1 ; bell. jud. 2, 8, 2. 
*) In Epistolas N. Test, catholicas comment. Hai. 1832. 
") In epist. Jacobi expositio litteralis. Brunsvici, 1654. 
,0) Epp. cath. gr. perpet. annot. ill. II Vol. 1786 - 1810. 
" ) In epist. Jacobi dissert. exeget. Opusc. Vol II. 1784. 
''') Annotatio ad epistolam Jacobi perpetua. Stuttgart, 1832. 
, f j Der Brief Jac. untersucht und erklärt. Tübingen, 1838. 
" ) Olshausen Kommentár-gyűjteményében. Königsberg. 1854. 
,5) Comm. perpet. in Jacobi epistolam. Utrecht, 1866. 
" ) Bibelwerk. Des N. Testaments XIII. Theil. Bielefeld, 1866. 
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v. Hofmann1), Erdmann2), Huther3), Wichelhaus1), Wandel5) 
és nézettársaik amellett érvelnek, hogy Jakab az Isten nevé-
ben való eskütételt egyátalában nem tiltja, mert amikor a 
mennyre-földre való esküvést, vagy más esküt kifejezetten 
tilalmaz, ugyanakkor az Istenre való esküvést még meg sem 
érinti; az ő czélja csupán az, hogy levele olvasóit a min-
dennapi életben tapasztalható eskiidözéstől és főképpen az 
esküvel való visszaéléstől óvja és az egyszerű igennel, ille-
tőleg nemmel való bizonyságtétel súlyát, érvényét biztosítsa. 
Magam is ezt az utóbbi nézetet osztom azzal a kiegészítő 
indokolással, hogy már az ószövetségi kegyes pátriárkák, 
úgymint Ábrahám (Gen2\ a 3 - 3 1 ), Izsák (26 31), Jákób (31 53), 
majd Dávid király (1 Sám 24 22.23), később Pál apostol (Róm'd ,) 
mindannyian esküdtek az Ur nevére. Mózes pedig megparan-
csolta a népnek, hogy az Isten nevére esküdjók (Deut 19 20). 
A prófétai kijelentés meghagyja, hogy aki esküszik a földön, 
esküdjók az igaz Istenre (És a 6ó l6), sőt a kinyilatkoztatás 
szerint maga az Örökkévaló, mivel nálánál nagyobb nincs, 
akire hivatkozzék, megesküdött önmagára (i?.sa4523, Zsid 
6,7 ,7g,) , azzal a kijelentéssel, hogy Ο reá esküszik minden 
nyelv. Ebből következik, hogy Jakab nem helyezkedhetett 
ellentétbe az írással és nem alkalmazkodhatott egyes jámbor 
atyafiak kivételes gyakorlatához, sőt az Ű:- tanítását helyesen 
értelmezvén, az Isten nevére való szent eskü jogosultságát 
és szükségességét elismerte s vallotta. Eszerint, amiképpen 
egyfelől a hamis és szükségtelen esküdözóst, vagy mások 
ilynemű bűnének megrovás és büntetés nélkül való elhallga-
tását rosszalja és megtiltja, aképpen másfelől a polgári ható-
ság, vagy valami előforduló szükség által követelt igaz/ 
eskütételt nem ellenzi, sőt intésébe befoglalva javal ja is, 
hogy tudniillik ez által és ily módon biztosítsuk a mi igaz-
mondóságunkat embertársaink javára és Isten dicsőségére. 
Az azonban nyilvánvaló, hogy a szentekre, vagy más teremt-
ményekre való esküvés írásellenes cselekmény, mert az igazi 
esküvés nem levén egyéb, mint Istennek a mi igazságunk 
védelmére való segítségül hívása gébből önként következik, 
hogy ez a tisztelet egyedül csak Őt illeti meg és így egyet-
lenegy teremtményre sem hárítható át. Emellett érvényben 
marad az apostoli parancs is, mely szerint bárminemű reser-
vatio mentalis és ilyesféle kertelés erkölcsi vétség, viszont 
az igazmondás, őszinteség, nyíltság emberi kötelesség, amely-
nek bizonyságáúl elegendő az egyszerű igen, vagy nem. Aki 

') Die heilige Schrift Ν. Testaments. VII, 3. Nördlingen, 187C. 
l) Der Brief des Jakobus, erklärt. Berlin. 1881. 
®) Kommentar, 3. Auflage. Göttingen, 1870. 
J! Akademische Vorlesungen über d. N. Testament. I. Bd. Halle, 1875. 
s) Der Brief d. Jak. exeget. prakt. behandelt. Leipzig, 1896. 
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hazudik, tökéletlenkedik, vagy akinek igene és neme kétel-
kedést, gyanút támaszt, az bírói elbánás alá esik és ezzel 
bizodalmatlanságot ébreszt maga iránt. Az ilyen ember szavá-
nak nem lehet hitelt adni és aki csak egy ízben is hitel-
vesztettnek bizonyul, az, még ha később igazat mondana is, 
vagy érdekhajhászónak, vagy megbízhatatlannak a színében 
tűnik fel. A hazugság a kölcsönös elidegenedésnek, az egy-
mással való érintkezés megzavarásának forrása, amelyet 
•éppen ebből az okból eloszlatni és kiirtani keresztyéni 
kötelesség. 

Bármely erkölcstelen gondolat, érzület vagy cselekedet 
fogalmát jelzi Jakab a ρινιαρία szóval, kapcsolatban a κακία-νal 
(l 2I). Aki nevezetesen gyönyörködik a szentség és igazság 
merő ellentétében, azaz a bűnben és gazságban, aki a szív 
töredelmessóge és a megtérés helyett sátáni űzelmekkel fog-
lalatoskodik, aki az új ember megelevenedésénél kedvesebb-
nek tar t ja az ó embernek való szolgálatot: az ρυηαρής, telve 
minden testi ós lelki tisztátalansággal. Ρι/ιαρία eszerint nem-
csak a testi, érzéki kicsapongás, a mértókletlenség, a kap-
zsiság és az ezen bűnök forrásaiúl tekinthető gonosz lelkület, 
hanem mindez együttvéve, mint egymással rokon és kapcso-
latos bűnnyilvánúlás. Vele együt t j á r a κακία, a gonoszság, 
ami átalában a rossz indulatnak látható és tapasztalható 
folyománya. Ez utóbbival szintén többféle alakban és gya-
kor ta találkozunk. Jakab is a gonoszságnak sokaságáról, 
áradatáról, túlságos mérvéről, περίσσεια κακίας, beszél; úgy 
rajzolja elibénk ezt az erkölcsi betegséget, mint valami ta j -
tékzó tengert, vagy medréből kiáradó folyót, amely pusztító 
rohanásakor sok szennyet, hullát, bűzös anyagot vet fel-
színre, ami megfertőzteti a légkört és romlást okoz. Viszont 
a szív mélyén ott nyüzsögnek a bűn petéi, melyekből meg-
annyi undokságok keletkeznek. Mindezeket ki kell irtani, el 
kell dobni a keresztyén embernek ; vagy. egy másik hasonlat 
szerint mint elavúlt, értéktelen ruhadarabokat le kell vet-
kezni ós meg kell semmisíteni, hogy mind magunkat, mind 
másokat mentesítsünk a ragálytól. Az egyedüli óvszer és 
biztos menedék Krisztus intése szerint a megtérés ós a hit. 

A tisztátalan vágyak kielégítéséhez és a rosszaság vég-
rehaj tásához eszközökre van szüksége a bűnösnek. Ez a 
nemtelen gondolat űzi kergeti a pénzszerzésre. Vállalatokba 
elegyedik, éjjel-nappal azon töpreng, hogyan szaporíthatná 
a vagyonát; önzésében annyira vakmerő lesz, hogy nem 
válogat az alkalmakban és körülményekben, ha azok ki-
zsákmányolásával előmozdíthatja czólját. Eképpen foglyúl 
ejti a haszonvágy és ettől vonszoltatva elfordul az Istentől, 
majd ellenségévé lesz az Is tennek és hozzászegődik a sátán-
hoz és úgy lép föl, mint ennek barátja, sőt zsoldosa. Ilyen 
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képet rajzol elénk Jakab az ő nemes lelkületéhez és eszményi 
világnézletéhez illő egyszerű szavaival (4,3_1 7). Első hallásra 
nem is gondolnók, hogy δ ily messze gondol, midőn a világi 
javakban való elbizakodástól óv; csakis mikor az elemezésé-
nek végéhez érve kimondja az axiómát, mely szerint „aki 
tudna jó t cselekedni és mégsem cselekszik, bűne az annak" 
(17. v.); ekkor vesszük észre, mily nagy erkölcsi eltévelyedés 
átka alatt vannak a mammon rabjai. Ezek ugyanis kiszime-
tolják a helyet és körülményeket, ahol és amelyek között 
haszonra lehet kilátásuk. Azt képzelik, hogy mivel nékik 
bizonyos mennyiségű aranyra , ezüstre és bankóra van szüksé-
gük, tehát lesz is elegendő idejök annak összeharácsolására. 
Arra nem is gondolnak, hogy számításuk dugába is dőlhet. 
Azt mondogatják magukban: Ma vagy holnap majd elmegyünk 
ebbe meg abba a városba és ott töl tünk egy esztendőt és 
üzérkedünk és nyerünk (13. v ). Tulajdonképpen csak példá-
nak okáért említi J akab az üzérkedést, mint a zsidók között 
már az ő korában szertelenül elharapózott anyagiság egyik 
főeszközét, azonban mutat is mutandis üzlet mindaz, amivel 
a haszonleső ember az erszényét megtömni iparkodik. Néme-
lyek a legszentebb ós legeszményibb hivatást sem irtóznak 
üzleti módon kiaknázni a saját előnyükre és a mások rová-
sára. Pedig hát tudha tnák azok az emberek, amit másokkal 
szemben tapasztalatból tudnak is, de magukra nézve nem 
akarják tudni, hogy a holnapi nap megérése és annak lefo-
lyása felől senki sem lehet bizonyos, mert egyikőnk sem tud-
hatja, mit hoz a holnap reánk. Aztán, ha némileg nyugodtan 
gondolkoznának azok, beláthatnák, hogy az δ életök is olyan, 
mint a pára, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. 
Minden ember halandó ugyan és senki sem tudha t j a életé-
nek végét, mindazonáltal a haszonleső kapzsi ember léte 
sokszorosan kétséges ós bizonytalan, mivel a vágyai tisztá-
talan örvénybe sodorják, még pedig előbb, mint ahogy arra 
elkészülve lehetne. A romlandó földi k inc sekés anyagi javak 
után futkározó hamis atyafiaknak fel kellene érni ésszel, 
hogy a nyugtalan, kapkodó üzérkedés ós nyerészkedés nem 
lehet életczól, mert Isten az embert nem erre a végre terem-
tette, sőt inkább azt rendelte, hogy az δ aka ra t a szerint 
fussuk pályánkat ide alant. Az ide-oda való lótás-futás és 
szipolyozás helyett azt kellene mondaniok: Ha az Úr aka-
randja, élünk is, cselekesszük is ezt vagy az t ; azaz más 
szóval: Minden az Úrtól f ügg ; életidőnk tar tamáról éppen-
úgy, mint az ez alatt véghezvitt minden dolgunkról Ο ren-
delkezik, azt azonban megkívánja, hogy ha Ο életünknek 
kedvez és a tevékenységre, munkára képesít, akko r ne vak-
merősködjünk, mintha a jelen és jövő idő fonalát a markunk-
ban tar tanók, és ne tökélet lenkedjünk, mintha életünket a 
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mammon szolgálatára áldozhatnók oda, hanem éljünk és 
cselekedjünk az Isten akarata szerint. Ámde nyilvánvaló, 
hogy az említett üzérkedő alakok éppen ellenkezőleg csele-
kesznek; ők tudniillik földi szerencséjükben felfuvalkodnak 
és ezzel az Isten világkormányzói bölcseségót fitymálják, a 
várt haszonnak már az elősejtelme is megront ja a gondol-
kozásukat és ha sikerül ezt vagy azt a jutalékot , osztalékot, 
konczot megkaparítaniok, önerejükkel, ügyeskedő élelmessé-
gükkel kérkednek, másokat lesajnálnak és ezzel embertársaik 
ellen is vétkeznek. Minden ilyen hányjaveti hetykélkedós, 
elbizakodottság erkölcsileg megvetendő, rossz és keresztyén-
ellenes cselekedet. Őrizkedjék tehát kiki a telhetetlenség és 
kapzsiság sátáni műveleteitől, ismerje el Istennek feltétlen, 
kizárólagos gondviselői hatalmát s megismervén az igazság 
beszédéből, hogy mi a j ó : cselekedje azt, mert külömben 
bűnre bűnt halmoz és minden későbbi bűne gonoszabb lesz 
az előző bűnénél. 

Nem annyira a bűnök, mint inkább a vétkek, hibák ós 
keresztyénieden cselekedetek közé tartozik a személyváloga-
tás, προαωηολημψία (21 kk), ami a köznapi élet külömböző 
vonatkozásaiban külömböző alakban és irányban tapasztal-
ható. Aki a mások megítélésében, értékelésében, vagy bár-
mely eljárásában a tárgyilagosságot, igazságot, méltányossá-
got mellőzve, részrehajlást , elfogultságot tanúsít és az egyéni, 
emberi külszín, rokonszenv vagy érdek szerint nyilatkozik, 
vélekedik vagy cselekszik és ezzel a keresztyén ember becsét, 
méltóságát ós érdemes voltát ferde világításban és álnok 
szándékkal lefokozza, kisebbíti : az olyan ember nem méltó 
arra, hogy vezetői tisztet ruházzon rá a közbizalom. A párt-
érdek ós önző, szeszélyes indulatok által űzött ember kárára 
van a társadalomnak és a személyválogatás átkos következ-
ményei rendszerint elmaradhatatlanok. Még veszedelmesebb 
az ilyen nemű megkülömböztetés a vallási, egyházi, gyüleke-
zeti é le tben; Jakabnak különösen ez a jelenség okozott 
gondot és szomorúságot. Az ő gyülekezetében, mint másutt 
is, szintén voltak a nagyobb számú szegényeken kívül jó-
módú, vagyonos, sőt gazdag emberek, akik hébe-korba el-
menegettek az istenitiszteletre, természetesen díszes ruhákba 
öltözve, aranygyűrűket és ékszereket viselve, különösen a 
női nemből valók. így van ma is. Ha már most az ilyen 
fényes öltözékű férfi vagy nő, csupán a feltűnő megjelenésé-
vel mintegy kiköveteli azt, hogy az elől levő helyre ültessék, 
avagy ha nem tar t is igényt erre a megkülömböztető ki-
tüntetésre, de magok a gyülekézeti tagok mintegy indíttatva 
érzik magukat arra, hogy néki, mint gazdagnak, a kényelmes 
ülőhelyet jelöljék ki és ezzel ellentétben az egyszerű ruhá-
zatú szegény hívőnek azt mond ják : Te pedig állj amott, 
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vagy ülj le ide a padlóra, vagy a székem elibe : vájjon nem 
ju to t tak-e ellenmondásba a hittel, amely t i l t ja és kizárja a 
személy válogatást ? és vájjon nem lettetek-e gonosz gondol-
kozású b í rákká? Hiszen nyilvánvaló, hogy a személyválogató 
embernek nem lehet rendíthetetlen hite, aki pedig ingadozik, 
haboz, az nem lehet részrehajlatlan, igazságos bíró, mindenek 
felett pedig nincs meg benne a felebaráti szeretet. Annak-
okáér t úgy ítéljetek, hogy ne kárhoztasson titeket a lelki-
ismeretetek és tiszta, nyugodt öntudattal állhassatok meg 
az Úr előtt. 

Aretologia. 

A bűn sötét színekkel ábrázolt jelenségei mellett fel tárja 
Jakab az erény derűs, vonzó, világos képeit, rendszerint 
majdnem ellensúlyozásául azoknak a romboló hatásoknak, 
melyeket az Istentől való elpártolás idéz elő az erkölcsi 
életben. Amiképpen azonban a bűn nyilvánulásainak ismer-
tetésénél csakis a rikítóbb, köznapi ós úgyszólván a levele 
olvasói között felburjánzott helyi természetű erkölcsi el-
fajúlások pusztí tására mutatot t rá, aképpen az erény értéké-
nek és áldásainak igazolása végett szintén csupán egyes 
nyilvánulások felemlítésére szorítkozik. Ennek oka egyfelől 
az, hogy nem szándékozott olyan tételekről írni, amelyeknek 
megértetése czéljából bővebb magyarázatra, vagy esetleg 
másunnan kölcsönzött példák és érvek elmondására volt 

'volna szükség, másfelől pedig az, hogy már a levelének 
szerény kerete és terjedelme is korlátozta a részletezésben, 
illetőleg a hosszadalmasabb fejtegetésekben. Ennél a pontnál 
is láthatjuk, hogy Jakab nem ethikai kompendium író, ha-
nem apostol, aki azt és annyit ír, amit és amennyit a hiva-
tása és az alkalmiság megkíván. Innen van az, hogy az 
erényről szóló nézlete hézagos, hiányos, kiváltképpen pedig 
a Pál apostol mélyen megalapozott és lélektanilag megokolt, 
rendszeres fejtegetéseivel összehasonlítva, kezdetleges, kap-
csolat nélkül való, majdnem korlátolt. Egy páratlanul hűsé-
ges, tiszta életű, példás buzgóságú lelkipásztor alakja ele-
venedik meg előttünk, amikor levelének olvasása közben 
higgadt mérsékletét , gyakorlati , majdnem paedagogiai mód-
szerének érvényesítését tapasztal juk. És, habár ma, annyi 
idő múltán, aligha találnánk a keresztyén világban olyan 
gyülekezetet, avagy olvasókört, amely szakasztott pár ja 
lehetne az ő levelében elénk táruló palaestinai hívő közön-
ségnek, mindamellett az akkoriban szükségesekké vált er-
kölcsi tanítások többé-kevésbbó ma is ráférnek úgy egye-
sekre, mint az egyetemes egyház összes tagjaira. Jellemző 
körülmény, hogy míg a bűn számos f a j t á j á t leplezetlenül 
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ostorozza és oly módon mutatja fel, hogy a tőlök származó 
többi speciesre is ráismerünk : addig az erények közül 
aránylag keveset említ meg. Ebből az eljárásából azt követ-
keztethetjük, hogy az ő olvasóinak főképpen ezekre az eré-
nyekre volt nagy sziikségök, mint olyan óvszerekre és 
fegyverekre, amelyekkel a bűn terjedését megakadályozhat-
ták és rombolási törekvéseit meghiúsíthatták. Természetes 
azonban, hogy miként egyik bűn szüli a másikat, aképpen 
az erényből is erény fakad és így az itt je lzet t erények 
megannyi más erényt hoznak létre. 

A Jakab aretologiai nézletének megvilágítása végett az 
általa említett erényeket három csoportba osztva terjesztem 
elő, szólván «) a vallási, /?) az egyéni, γ) a felebaráti eré-
nyekről. 

Vallási erények. 

Az Isten iránt tartozó hála, bizodalom és imádás külső-
leges nyilvánulása a vallásosság tényeiben nyer kifejezést. 
Az érzelmek tisztaságát, a gondolatok őszinteségét, az aka-
rat készségét, mint szintén az ellenkezőt, csakis Isten ismeri, 
látja és tudja, arról tehát az ember döntőleg, csalatkozhatat-
lanul nem ítélhet. Talán ez a tapasztalat, vagy pedig a köz-
vetlen helyi és alkalmi indokok irányították a Jakab figyel-
mét arra, hogy a lélektani belső rugók és mozzanatok 
vizsgálásának mellőzésével, a vallásosság külső bizonyítékait 
veszi szemügyre ós ezekből következtet az ethikai motívu-
mokra. Ezenkívül tekintettel kellett lennie a korabeli vallási 
buzgóság megnyilatkozására, illetőleg a zsidós szertartás-
kodásra, ami végelemzésileg merő alakiságok egyvelege volt. 
Az ő gyülekezetének zsidókeresztyón tagjai és a diaspora 
hívő lakosai szintén ingadoztak meg arra nézve, ha vájjon 
a vallási czeremóniák szigorú megtartásán kívül kell-e még 
valami egyébre is ügyelni, hogy az ember valósággal keresz-
tyén lehessen. Innen van az, hogy Jakab a lelki, szeliemerkölcsi, 
belső élet jelzésére használt páli kifejezések helyett tudatosan 
ϋρψν.ος és ΰρησ&ία meghatározással él. ©^ijaxog1) az, aki az Istent 

') Tiscliendorfnál ίίοηαχ'ις, ν. ö. Müller, Theol. Studd. u. Kritt. 1835. 
Sorjijxeíu Tdf #ρηαχία, ú jabb korbeli substantivum, ion alakja ^ρηοχίη. Hero-
dotus 2,37 : βρηπχίας ί/ιιτίλείν μνρίας. Dion. Hal. 2, β3: χα&ιστάς üyrsía; rr 
xta χη&αρμοϊ·;. Tárgyi genitivussal Kol. 2 1 S : (ιρηαχ. των αγγέλων. Sap. 14, „ : 
#() των fidώλων. Euseb. h. e. 6, 4 1 : !)υ. των ραιμονίων ; 9, n : των ϋίών: a zsidók 
vallása jelzéséül Ap. Csel 26 5 : ήμετ(ρα ΰρησχεία. Római Kelemennél 1 Kor. 
45, ,: ντιό τώι &ρηπχ(νόντων την μ(γαλοπρ(/ι ή xctí ίνδοξον ϋρηοχείαν τον νψ ίστον 
χατιίρχ»ηααν fi; χάμινονr πυρός; Josephus, Antt. 8, 11, 1: την ίμην 9ρηαχε(αν 
χαταλιπών mondja az Ur. Alanyi genitivussal -i Makk 5, 6, 12. Josephus, 
Antt. 12, 5, 4: ϋρ. των 'ίυνδαίων; bell. jud. 4 , 5 , 2 : ϋρηαχίίιχ χυομιχή = világ-
vallás etc. 
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jámbor élettel, kegyes módon tiszteli, féli és így vallásos, buzgó; 
viszont ϋρηαν.εία főképpen a szertartáskodásból álló külső 
vallási kultuszt jelenti. Ebből a szempontból mérlegelvén a 
dolgot, arra az eredményre ju to t t az apostol, hogy vannak 
valóságosan és látszólagosan jámbor, kegyes emberek; ama-
zok közé tartoznak azok. akik az evangéliomnak, mint a 
szabadság tökéletes törvényének nem feledékeny hallgatói, 
hanem cselekedettel követői és boldogok a cselekedeteikben 
(1 25), viszont emezek olyanok, akik csupán gondolják vagy 
képzelik magukról, hogy istenfélők, holott nyelvöket nem 
fékezik, sőt megcsalják a magok szívét, tehát nincs meg 
nálok sem az önbírálat, sem az önfegyelmezés, hanem csupán 
azon fáradoznak, hogy külsőképpen vallásosaknak tűnjenek 
föl (126). Az ilyen emberek gőgösek, sivárak, akik a mások 
hitbeli dolgairól nyeglén ítélkeznek ; vallásosságról, egyházias-
ságról csacsognak, a hívek gyülekezeteibe eljárogatnak, 
azonban az ott levőkről becsmórlőleg, a távollevőkről rosz-
szalólag beszélnek, susárolnak, pletykálkodnak, nyelvelnek. 
Természetes, hogy az eféle templombajáró férfi vagy nő 
csak áltatja magát azzal, hogy ő buzgó, vallásos és isten-
félő, voltaképpen azonban megcsalja a saját szívét, sőt utó-
végre mások is rájönnek az efaj ta leplezett kétszinűségnek 
az okára, aminek a következménye aztán rendszerint a meg-
szégyenülés. Ebből nyilvánvaló, hogy a hamis és tettetett 
kegyességű, egyúttal pedig zabolátlan nyelvű férfinak vagy 
nőnek a vallásossága hiábavaló, értéktelen, mert habár rá-
erőszakolna is magára valamelyes megelégedettséget és mint-
egy beleélné magát abba az önámításba, hogy ő vallásos, 
sőt ha még a lelkiismerete eltompításával mentesnek képzelné 
is magát az önvádtól és kárhoztatástól : ámde azért valójá-
ban mégis nyugtalan, elégedetlen, bókótelen marad, mert 
nincs és nem is lehet meg az az öntudata és erkölcsi bizton-
sága, melyet egyedül az Istennel való tiszta, igazi lelki élet-
közösség nyújthat. Az ilyen semmit sem érő, külsőleges 
álvallásosságtól való óvás és a valódi, őszinte istenitiszteletre 
buzdítás czéljából, chiastikus szembeállítással, instar omnium, 
a legközvetlenebb és meggyőző példában mutat ja fel Jakab, 
hogy ellentétben a hiábavaló vallásossággal (μάταιος θρησκεία), a 
t iszta és szeplő nélkül való vallásosság (θρησκεία γ.αΰαρά και 
αμίαντος) miben határozódik (1 27)· 

Míg a külső látszat végett gyakorolt vallásosság nem 
teszi nemesebbé, gazdagabbá a lelket, sőt inkább önámításból 
eredő önelégültséggel félrevezeti, megtéveszti az egész ember 
lényét és így czélját nem éri el s benső megnyugvást, 
békességet nem nyújthat, szóval egészen hiábavaló : addig a 
t iszta és kifogásolhatatlan vallásos kegyesség minden önzéstől 
és érdektől mentes, azaz tiszta, és a csalárdság, hamisság 
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árnyéka nem közelíthet hozzá, t ehá t mocsoktalan, szent. A 
szer tar táskodás és alakiasság már fogalmilag is tartalmi 
fogyatékossággal jár , de a szívből, odaadással végzett isteni-
tisztelet megnyugtatást , vigasztalást, reménységet és boldo-
gító érzéseket gerjeszt a lélekben. Az ilyen önzetlen, igazi 
vallásosság kedves az Isten előtt, aki nékünk Atyánk, akit 
éppen ezér t bárminemű alakoskodástól megválva, őszinte 
gyermeki bizodalommal és hűséggel kell t isztelnünk. 

Ami a tiszta és szeplőtlen istenitisztelet lényegét illeti, 
annak megismertetése végett egyéb nyilvánulások részletes 
felsorolásának mellőzésével csupán egy positiv és egy negativ 
jellegű mozzanatot említ fel az apostol. Amaz a könyörülő, 
részvevő szeretet tényében, emez a keresztyén egyéniség 
megőrzésében érvényesül. Amannak példája az árvák és 
özvegyek meglátogatása az ő nyomorúságukban, emennek 
igazolása a bűnös világ mételyező hatásától való óvakodás. 
Amaz önmegtagadást , áldozatkészséget, szeretetet feltételez ós 
igényel, emez jellemszilárdságról, lemondásról, keresztyéni 
erényről tanúskodik. Aki a gyámoltalanok, ügyefogyottak, 
elhagyatot tak, szűkölködők gondját magára veszi és a 
nyomorúság, gyász, bánat eloszlatásán önzetlen készséggel 
buzgólkodik: azt a szeretet sugalmazza és indítja az irgal-
masság cselekedeteire. Az ilyen jóságos ós keresztyéni munka 
egy-egy alkotó eleme az istenitiszteletnek, haugyan és 
amennyiben olyan szívből-lélekből ered, amely szeplőtelenül, 
feddhetetlenül, erkölcsi épségben marad a bűn bármiféle 
kísértései és üzelmei közepett. Mert bár a keresztyén embert 
az Isten akarata az igazságnak igéje tudniillik az evangéliom 
által újjászűli és ezzel a bűnös világ környezetétől elkülöníti: 
mindazáltal sokképpen vétkezünk mindnyájan és szükségűnk 
van az erkölcsi védekezésre. Az ethikai integritás alapkövetel-
ménye a tisztaság, ami szellemi józansággal, bölcs belátással 
párosúlva diadalmaskodik a sátán összes hatalma felett. Ez 
az erkölcsi győzelem egyfelőlaz ember ténye,amennyiben kinek-
kinek megvan az a képessége és akaratereje , hogy önmagát tisz-
tán megtartsa, viszont másfelől egyszersmind Isten ténye, mert 
Ο őriz meg a gonosztól. Nyilvánvaló azonban, hogy az Isten 
segedelmét csakis azok remélhetik, akik önmagok is minden 
erejökkel törekednek a megszentelődésre. Mondanunk sem 
kell, hogy a vallásosság lényegének meghatározása ezzel az 
exemplificatióval nincs kimerítve, sőt inkább ez csupán egy-
egy vonatkozás a vallási jelenségek és tények rengeteg 
halmazából. 

Üdvös hatású vallási erénynek tekinti Jakab az imád-
kozlást, amely egyfelől a kegyes lélek természetszerű meg-
nyilatkozása, másfelől pedig az Istennel való érintkezés leg-
közvetlenebb módja. Az élet külömböző bajai, szenvedései 

Theol. Szaklap XIII, évf, 1 2 
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éppenúgy, mint örömei, derűs napjai, egyaránt imádkozásra 
serkentik a keresztyént. Mostoha, nehéz időkben hol zokog-
ha tnék el nyíltabban siralmainkat, hanemha Isten előtt és a 
vidám órák röpke tovalebbenését miként szemlélhetnők 
nyugodtan, hanemha abban a tudatban, hogy mindez az Isten 
ajándéka. Ha t ehá t köztetek valaki akár a mások gonoszsága 
miatt , akár bármi okból szenved: imádkozzék; viszont, ha 
víg hangulat, jő kedv közben felejt régi bút, bánatot és 
rózsás színben int feléje a kecsegtető jövő : pendüljön a szíve 
húr ja hálaadó énekre és magasztalja az Urat. Mert öröm 
és fájdalom egyformán ok és alkalom az imádkozásra (5 l 3). 

Az átalános, közös bajok özönéből, tapasztalat i példával 
való igazolás véget t kiszakaszt az apostol egyet, nevezetesen 
a betegséget és az imádkozásra való buzdítás kapcsán 
elmagyarázza, hogy betegség esetén mi a vallási teendője a 
keresztyénnek (51 4-1 6 . ) Ε fej tegetés középponti gondolata, 
amely körül az egész ok ta tás mozog — a hit imádsága, 
ij ευχή τϊ:ς nίστεως, vagyis az ezzel azonos tartalmú δέησις  
δικαίου ενεργούμενη, tudniillik az igaznak ha tha tós könyörgése. 
Ez azt jelenti, hogy a valóságos keresztyéni imádság kútfe je 
a hit, ós üdvös hatású könyörgés csakis az Istennel kien-
gesztelődött hívő, azaz igaz keresztyén szívéből fakad. A hit 
pedig 1 β szerint nem egyéb, mint az Isten i ránt érzett és csele-
kedetbelileg is igazolt osztatlan, feltétlen bizodalom, viszont 
igaz (δίκαιος a p*!? evangéliomi értelmében) az, aki a szabad-
ság tökéletes törvényének (12ÍS) megfelelő és azzal egyező 
életet él hitben. Eszerint meghallgatást és tel jesülést egyedül 
az olyan imádság remélhet, amely hitből e r e d ; ellenben ahol 
az imádkozó alany nem a hit, hanem p. o. valami szükség, 
érdek vagy megszokás: ott hiábavaló minden számítás és 
megszégyenül minden önző várakozás. .Jellemző továbbá, 
hogy az igaz ember hathatós könyörgéséről azt mondja, 
miszerint az soka t ér, sok eredmény elérésére van ereje, 
7ιολν ισχύει, ρ. ο. a szóban forgó esetben könnyebbűlést, enyhü-
lést, felépülést nyúj t a betegnek; azonban nem érhet el 
mindent, amit aka r vagy kíván. Ha tehát még oly görcsös 
zokogással r imánkodik is valaki a kegyelem aj ta ja előtt, 
vagy haszinte bizonyosra veszi is, hogy kérése teljesítetlenül 
nem maradhat : mindez hiábavaló, hogyha nem hittel imád-
kozik ; mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, 
amelyet a szél h a j t és ide s tova hány. Az ilyen ember ne 
gondolja, hogy kapha t valamit az Úrtól. Aki bizodalinatlan-
kodik, haboz az Isten színe előtt, az inkább ne is kérjen 
semmit. A hit azonban meghallgatás reménységében, bízvást 
könyöröghet Istenhez, aki mindenkinek készségesen és szemre-
hányás nélkül megadja, amit bölcsesége szerint üdvösnek és 
szükségesnek ítél. 



J a k a b apostol theo log iá ja és e th iká ja . 179 

Egyéni erények. 

A keresztyéni erkölcsi élet alapja (το αίτιον του τελείου έργου, 
Oecumen.), az egyéniség kiváló dísze a bölcseség, σοφία, ugyanaz 
ami amelynek birtokában emberi létünk összes viszontag-
ságai elviselhetőkké válnak, sőt az Istentől elibénk tűzött 
czélboz vezető ösvényeknek, a tökéletesedésre nevelő eszkö-
zöknek bizonyúlnak. Ez az erény Isten adománya, minek 
következtében többó-kevésbbé mindenki részesül benne, 
aszerint amint a Teremtő a szellemerkölcsi képességeket 
jónak látta osztogatni kinek-kinek. Ezzel a talentommal 
tehát sáfárkodni kell. Aki parlagon heverni hagyja, vagy 
ügyet sem vet rá, mintha semmibe sem venné az értékét, 
arra nézve a bölcseség holt tőke, földbe elásott kincs, amely-
nek hiányát akkor érzi a legjobban, amikor éppen a leg-
nagyobb szüksége volna rá. Jakab konkrét példák szem előtt 
tartásával tárgyal erről a pontról is, és kicsoda tagadhatná, 
hogy azóta szintén voltak és ezután is minden időben lesznek 
a gyülekezetekben olyanok, akikben emilyen vagy amolyan 
okok folytán megfogyatkozik a bölcseség kegyelmi ajándéka 
ós emiatt nem τέλειοι ν.αί ολόκληροι s nem tudják felismerni 
Istennek paedagogiai eszközeit és czélját (1 4). Viszont mások-
nál a bölcseség világító fénye sötétül el, minek következtében 
kérkednek az igazság ellen és hazudoznak, mintha valami 
ihletésszerű motívumok késztetnék őket a szólásra (314); 
pedig ez a bölcseségféle képesség a bűnös föld talaján az 
érzéki lét terén sarjadzik ki és gonosz szellemek tenyésztik 
s hatása romboló, kárhozatos (15. v.). Erről az álbölcsel-
kedésről tehát ehelyütt többet nem is szólva : a keresztyén 
embernek azt a bölcseséget kell állítania ós értékesítenie, 
amely becsesebb a drágagyöngyöknél és a színaranynál és 
amelynek kezdete az Úr felelme. Akiben ez nincs meg és e 
fogyatkozás miatt az élet forgatagában megállani és kitar-
tani képtelen: az bizodalommal, hittel kérje Istentől és meg-
kapja (1 5). 

Az igazi bölcseség jellemző tulajdonsága az, hogy 
természetfeletti, égi eredetű ή ϊχνω&ει> σοφία (3,7), amennyiben 
Isten ajándéka és nem földi érdem eredménye; továbbá szűzi 
tisztaságú, άγνί, amelyhez semmi érzéki vagy tisztátalan folt 
nem tapad1). Áldásos nyilvánúlásai szempontjából békességes 
εϊρψιγ.ή, azaz bármi viszálkodástól mentesen mindig a békesség 
létrehozásán ós megmaradásán fáradozik, sőt még az ellen-
séggel szemben is nagylelkű, és áldozatra kész; aztán méltá-
nyos, &τιει-λής, vagyis a mások megítélésében kíméletes, a 
közös emberi gyarlóságok kárhoztatásában mérsékelt, sőt 

') Oecumenius: χαΆαρά xai αρνπαρός, υηδενΰς των ααρχιχών άντιχομένη. 
13* 
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ha szükséges, elnéző ós engesztelékeny; azonkívül alkal-
mazkodó, meg lehet győzni, fel lehet világosítani a tények 
mivoltáról s nem zárkózik el az igazság megismerése elől, 
hanem haj t a jó, igaz és önzetlen beszédre, ενπειΟής. Innen 
van az, hogy az igazán bölcs ember nem házsártos, nem 
veszekedő, hanem türelmes, részrehaj la t lan; a társadalmi 
téren hasznavehető, jóravaló, példás; egyéni életében pedig 
megelégedett, boldog. Erre mutat rá Jakab a μεστή ελέους 
και καρπών αγαθών jellemzéssel, mely szerint a bölcseség, 
illetőleg a bölcs keresztyén nem magának él, hanem másoknak 
a javáér t fárad, emberbaráti szeretetből készséggel osztja 
meg az Istentől nyert javait a szűkölködőkkel, nem tesz 
külömbséget pogány, zsidó vagy keresztyén között, hanem 
ahol ínséget nyomort lát, oda siet a segítséggel, αδιάκριτος, 
nem hiú dicsvágyból, nem külső te tszés és elismerés hajhá-
szásából, hanem őszintén, ανυπόκριτος. Ugyan kicsoda ne vágyód-
nék a bölcseség ily nagy és gazdag erkölcsi tőkéjét bírni; 
avagy, ha már megnyerte, azt állandóan megtartani. 

A másik egyéni erény, amelyre Jakab buzdít, a külső 
és belső tisztaság (4S). Amazt a kezek tiszta voltában, emezt 
a szív szűzi szeplőtlenségében példázza. Mindazzal, amit az 
ember a kezeivel másoknak ós önmagának ártalmára, kárára 
elkövet, megtisztátalanít ja az egész testét, amennyiben a 
tagok egymással szervi egységben vannak és azoknak külső 
műveleteinél a legfőbb orgánumok gyanánt a kezek szere-
pelnek. Eszerint az érzéki cselekedetek, a hiú élvezetek, a 
kapzsiság és átalában a világ szerelme mind olyan bűn, 
amelynek cselekvésénél a kezek a végrehajtó eszközök. Mily 
visszás dolog azonban az, hogy az ember a kezeit egyfelől 
a világ szolgálatába szegődteti, mégis másfelől Istenhez emeli 
föl esdeklőleg, avagy összekulcsolt kezekkel imádkozik irga-
lomért, segedelemért. A keresztyénnek nem szabad így csele-
kedni, sőt törekednie kell egyik részről a teste tisztaságára, 
amennyiben a külső a belsőnek tüköré és az egyéni móltóság 
megőrzése szigorúan megköveteli az emberi szervezet tisz-
tán ta r tásá t minden vonatkozásban, másik részről azonban 
buzgón kell vigyáznia a szíve feddhetetlenségére, ártatlan-
ságára, amit Jakab a zsoltáríró szavaival élve hangsúlyoz. 
Csakis ártatlan kezű és tiszta szívű ember közelíthet Isten-
hez, ennélfogva a külső t isztaságnak belső szeplőtlenséggel 
kell párosúlnia. Ez utóbbi a világiasságtól való elkülönülés 
és a szív töredelmessége nyomán keletkező szent élet révén 
érhető el. Ezzel a csupán intelmi szempontból érintett , de 
külömben nem részletezett gondolattal az apostol az erköl-
csiség szent és komoly feladatainak méltó megoldásához 
szükséges alapkelléket kívánta a hívek előtt felmutatni. 
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A bármely jellegű és czélzatú kísértések, hányattatások 
és küzdelmek közepett szilárdan megálló ós kitartó keresz-
tyénnek tündöklő erénye az állhatatosság, υπομονή, amit Jakab 
a hit próbáratételével, illetőleg bebizonyúlásával (δον.ίμιον 'της 
πίστεως) kapcsol egybe (13). Ezt az egyéni erényt nagyra-
becsülték már az ős pogány világban is és úgy tekintették, 
mint a gyakorlati és szellemerkölcsi erények diadalra jutá-
sának biztosítékát. Aki állhatatos bírt lenni a czél eléréséig, 
azó volt a babér. A υπομονή főnév semasiologiai tar talmát 
azonban sem a türelem, sem a kitartás, sem az állhatatosság 
nem meríti ki külön-külön, hanem mindez együttvéve alkotja 
a lényegét, melynek fokmérője, kritérionja Jakab szerint a 
hit1). Pál apostol leveleiben a mindig mély jelentőségű 

• υπομονή változatos alkalmazásával több ízben találkozunk, 
de Jakab csupán akkor említi ( l . g k j 5i ,) i amikor a hit har-
czában való lankadatlan türelemre inti olvasóit, vagyis mikor 
az állhatatosságot olyan okok kívánják meg, amelyek a hit 
próbára tevéséből származnak. Ilyen okok közelebbről a 
világ és bűn külömböző kísértései és ostromai, amelyek ellen 
eréllyel, elszántsággal és a győzedelem kivívásáig vitézkedni 
kell. Aki közben ellankad, vagy akiben a lelkesedés és el-
határozás csökken, annál nem lesz meg a kitartást igazoló 
tanúbizonyság. Viszont a próbakiállás — a törhetetlen ιπομονή 
eredménye. Ezt Jakab úgy fejezi ki, hogy boldognak mondja 
azt az embert, aki állhatatosan megbirkózik a kísértésekkel, 
mer t ha bebizonyúl róla, hogy a tűzpróbát kiáltotta, meg-
kap ja az élet koszorúját, amelyet az Úr igért az Őt szere-
tőknek (1,2). Amiképpen Idvezitőnk mondá Mt 10 22 ; 24 l 3 : 
ό νπομείνας εις τέλος, οίτος σωθήσεται2). J a k a b t e h á t a h i tbe l i 
állhatatosságot az Isten iránt való szeretetnek, mint keresz-
tyéni alaperónynek bizonyságául tekinti, ami azt jelenti, hogy 
akik Istent szeretik, azok képesek és készek kitartani és 
állhatatosan ki is tartanak mind a végig, a czélig, az örök 
élet koronájának elnyeréséig. 

Az egyéni erények közé sorozható a Jakab ethikai fel-
fogása szerint az öröm (12 χαρά LXX pro és Í1B>B>) is. 
melyet Pál apostol a Lélek gyümölcsének nevez (Gal 52 2) . 
Ez a kegyelmi adomány akkor ölt cselekvőleges jelleget, 
azaz akkor válik erénnyé, amely bebizonyítja erejét, hatását, 

') Schneckenburger elemezése szerint: Si submissionem (ró vnü —) 
urgeas, patientiam ac tolerantiam malorum, sin jö μίνειν, constantiam et 
firmitatem, perseverantiam ac calamitatum ferendarum fortitudinem ab ílle-
cebris desciscendi inconcussam hoc vocabulo habebis expressam. 

Cicero, de inv. 2, 54: patientia est honestatis aut utilitatis causa re rum 
a rdua rum ac difficilium voluntaria ac diuturna perpessio, perseverantia est 
in ratione bene considerata stabilis et perpetua permansio. 2) Sapient. Salom, 5, 16. 17: δίκαιοι fii ς τον αΙώνα ζώσι — ληψονται το 
βααίλίιον της ινπριπιίας κιά το ύ'ιάδημα τον κάλλους Ικ χιιρός χνοίον. 



182 D. F.rdős Józse f . 

amikor a keresztyén embert bajok, fájdalmak, kedvetlenség, 
mostoha viszonyok veszik körül, úgyhogy a tömkelegből 
kivezető útat nem t u d j a megtalálni. Ilyenkor mi sem volna 
természetesebb, mint a lehangoltság, levertség (/.ατψρεια 49), 
aggódás, bánat, keserűség, ami legtöbbször a legtöbb embernél 
hangos szavakban is szokot t kifejezésre jutni. J akab lélektani 
éles megfigyeléssel szemlélte a körülöt te nyüzsgő embertömeg 
létért vívott harczát s megállapította azt a tényt, hogy a 
földi viszontagságokat egészen más lelkülettel tűri a keresz-
tyén ember, mint a k á r a zsidó, akár a pogány. Ennek a 
jelenségnek az okát abban találta fel, hogy a keresztyén 
hívő, a reá váró feladatokat más szemmel nézi, más szem-
pontból mérlegeli, mint a világ szellemétől elbódított ember, 
és éppen ezért a szellemerkölcsi végczélt is nem a múlan-
dóság tőrein, hanem a földi lét véges határain túl, az örökké-
valóságban reméli elérni és így reá nézve minden kísértés 
és megpróbáltatás csak eszköz és út, mely ama mennyei 
czélhoz egyre közelebb vezet. Annakokáért a negativ élet-
nyilvánúlások ellensúlyozása, úgyszólván legyűrése, ós az 
azokon való diadalmaskodás végett ajánlja az örvendezést. 
Ez így első hallásra legalább is különösen és szokatlanul 
hangzik; mert ugyan kicsoda tudná örömnek, még pedig 
teljes örömnek tartani azt, ha különféle kísértésekbe esik? 
Jakab azonban jól tud ja , hogy kikhez és mit beszél. Az ő 
hallgatói és levele olvasói keresztyének, akiknek teleologiai 
tudalma szerint a bűn felett a kegyelem, a halál felett az 
élet diadalmaskodik és így bizonyosra veszik azt is, hogy a 
szenvedést és megpróbáltatást mindenestől elnyeli, megszün-
teti az az öröm, melynek kútfeje az Istenben bízó és így 
meg nem csalatkozó hívő lélek. Ám, emellett lélektani tétel-
ként megáll a költő eme mondása: „Legédesebb perczünkbe 
is vegyül egy cseppje a mondhatlan fájdalomnak"1), azonban, 
amit a skeptikus lélek tolmácsaként ehez hozzáfűz, hogy 
„talán se j t jük , hogy az ily perez — virág s így hervatag," 
az az igazi keresztyén hívő tapasztalata szerint ellenkezőleg 
módosúl, amennyiben a fájdalomnak az élet édes perczeibe 
vegyülő cseppje a hívő bensejóben megtisztúl, megnemesűl, 
átszellemül örömmé, úgyhogy rá nézve minden megpróbál-
tatás tel jes örömmé válik, amely nem hervad el mint a virág, 
sőt állandó, tartós marad, miként a tűzkohó hevében meg-
próbáltatott színarany. Ezt az ethikai elemezést csakis a 
magasabb szellemi megismerésre képesí te t t keresztyén hívők 
tudják megérteni és az életben is megvalósítani, minthogy 
nekik az öröm úgy is mint Isten ajándéka, úgy is mint való-
jukat ékesítő erény — elidegeníthetetlen tulajdonuk. 

') Madách. 
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Keresztyén társadalmi erények. 
Ez a tételczíin talán nem egészen találó, mégis mutatis 

mutandis többé-kevésbbó alkalmazható annak az erénycso-
portnak a jelzésére, amelyet a Jakab ethikai világnézletének 
ismertetéseképpen még elmondani szándékozom. 

Az δ korában a keresztyén társadalom berendezkedése, 
ténykedése és irányzata oly egyszerű, igénytelen és eszményi 
volt, hogy a mai értelemben vett alkotmányozó feltótelek és 
szervezeti kellékek teljesen mellékeseknek mutatkoztak, mint-
hogy a hívők a keresztyénség erkölcsi tartalmát tökéletesen 
kifejezve látták az evangéliomban és apostoli levelekben, 
illetőleg a Krisztustól ós apostolaitól rájok szállott parado-
seisben. Pál apostol ugyan társadalmi szempontból is adott 
egyes utasításokat a gyülekezeteknek és enemű elvei a 
keresztyén közösség alapjaiul szolgálnak mind máiglan, 
mindazonáltal az δ sociális formulázásai szintén sokkal 
vázlatosabbak, mint a paragrafusokba szedett későbbi, főleg 
modern statutumok. Az apostoli gyülekezetekben, mint helyi 
önkormányzatú, független önállóságú közösségekben a kebel-
beli fegyelem gyakorlása és az erkölcsiség tisztasága felett 
kellőleg őrködtek az egyes presbyteriumok, élükön minden 
egyes gyülekezetben a vezető presbyterrel, vagyis az ezzel 
azonos hivatású és jogú episkopossal mint lelkipásztor-
elnökkel és ezeket az egyes tagozatokat a Krisztusban, mint 
egyedüli Főben vetett hit s a szívekben munkálkodó szeretet 
kapocsa fűzte össze egységes élő szervezetté. A világi és 
állami hatalommal való viszonylatukban meg elegendő norma-
tivum volt az engedelmeskedés elve, azzal a hozzáadással, 
hogy a hit dolgaiban és az evangéliomi igazság megtámad-
tatása vagy veszélyeztetése esetén inkább kell engedelmes-
kedni az Istennek, mint az embereknek ( A p Cselb.^). Ily 
egyszerű életelvek és szellemerkölcsi törekvések mellett ami 
ártatlan életű és evangéliomi gondolkozású Jakabunk csakis 
azt óhajthatta, hogy az δ gyülekezete tagjainak és a dia-
sporabeli atyafiaknak társas élete összhangzó legyen az 
igazság beszédével (118), a szabadság tökéletes törvényével 
(1 2ft), a szívekbe beoltott igével (1 21), tudniilik az evangéliom-
maí ós híven tükrözze vissza azt a hasonlíthatatlanúl és 
páratlanul szent életet, amelyet példaképűi szemlélhettek és 
bírtak a Jézus életében. Innen van az, hogy a Jakab levelé-
ben érintet t társadalmi erények voltaképpen a keresztyén 
ember egyéni erényei is egyszersmind s csupán a felebará-
tokkal való társas érintkezés révén válnak kifelé ható 
erényekké. 

Ez erények forrása a szeretet, az emberi szívbe beírt 
legősibb erény, amely a felebarátok iránt tanúsított önzetlen 
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jóindulat tényeiben nyilvánul. Mózes szövegezte meg először 
a szeretet parancsát ( Z e r l 9 8 ) , melyet Idvezítőnk a leg-
fenségesebb értelmezéssel hirdetett a világ népeinek (Mb 
54H.44). Jakab ezt a jézusi tudományt igyekszik a keresztyé-
nek elméjébe bevésni és szívökbe beplántálni, hogy tetteiket 
ehhez a kánonhoz szabják, hivatásukat e szerint töltsék be 
(2g). Ezt a régi, de szünetlenül meg-megújuló parancsolatot 
királyi törvénynek νόμος βασιλικός nevezi, talán, amint néme-
lyek vélik, azért, mert ez a többi törvényeknek összfogla-
lata s mintegy királya, avagy azért, mert ezt a királyok 
királya, az örökkévaló Isten jelentette ki ós szent Fia tudo-
mányában s példájában mutat ta fel tökéletes valóságában 
az embereknek. Az apostol feleslegesnek tar t ja , hogy e 
törvény követelményeit részletesen felsorolja, hiszen aki ez 
ellen akár gondolatban, akár cselekedettel csak a legkisebb 
részben is vétkezik, az az egész törvény áthágásában bűnös 
és aki e törvény szerint tudna jót cselekedni és nem cselek-
szik, bűne az annak. Szükségesnek látta azonban, hogy a 
szeretet törvénye ellen elkövetett vétségek egyikére rámu-
tasson és ez a személyválogatás, amiből ered a részrehajlás, 
ridegség, ellenszenv, gyűlölködés és más ezekhez hasonló 
bűn. Azt adja t ehá t intésfii, hogy beszédben és cselekedetben 
egyaránt aképpen forgolódjanak a keresztyének, mint akiket 
a szabadság törvénye fog megítélni. 

A szeretet egyes nyilvár.úlásai között fő erény az 
irgalmasság (2 l 3) , amelyben természetszerűleg megvan az a 
bátorságos bizodalom, hogy az Isten szigorú ítéletének kár-
hoztató súlyától nem fél, sőt dicsekszik az ítélet ellenében. 
Míg ugyanis a könyörtelenségre kérlelhetetlen ítélet vár, 
addig a könyörületesség győzedelmeskedik a legkeményebb 
Ítélet hatalma felet t is. Ha irgalmatlan valaki, még arra sem 
hivatkozhatik, hogy neki hite van, mert a hitnek csak akkor 
van értéke, ha cselekedetei vannak. Ilyen hitről tanúskodó 
cselekedet az irgalmasság, mely a szegények, ügyefogyottak, 
árvák és özvegyek önzetlen felsegélésében bizonyítható be 
a legközvetlenebb módon. 

Keresztyén társadalomban nagy jelentőségű és értékes 
erény a szerénység, illetőleg az apostol terminológiája szerint 
az alázatosság (1 9 ]t, 4 6.10). Arra nézve azonban, hogy ezzel 
az erénnyel kiknek kell ékeskedni, vagy hogy kikhez méltó 
az alázatosság ? ahány ember, annyiféleképpen vélekedhetik. 
Figyelemre méltó tehát a Jakab felfogása, mely szerint úgy 
a szegény, mint a gazdag egyaránt ugyanazon szempontból 
bírálandó el és mindeniknek egyformán alázatosnak kell 
lenni. Ezt a té tel t a következő tömör analysis eredményéfii 
mondja k i : A szegénysorsú, vagyontalan, alárendelt, csekély 
fizetésű, szolgai foglalkozásra alkalmazott keresztyén ember, 
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bármily alacsony körben mozog is a társadalomban, mégis 
az Úr színe előtt magas állást, foglal el, mint hívő, mer t az 
Úr nem külső rang, múló vagyon ós világi fény, hanem a 
belső lelkület, tartalom ós jel lemtisztaság szerint mérlegeli 
az ember erkölcsi értékét. A szegény, koldus ember, nem 
azért, mert éppen szegény, hanem azért, mert keresztyén és 
a Krisztus tu la jdona: romolhatatlan dicsőségnek a részese, 
amellyel mint kegyelmi nagy ajándékkal dicsekedhetik. 
Viszont a jómódú, vagy éppen dúsgazdag keresztyén ember, 
még ha oly előkelő társadalmi állása van is, gondolja meg, 
hogy az ő múló földi gazdagságának az Isten országához 
való viszonyában és keresztyén volta tekintetében semmi 
jelentősége sincs és így nem lehet semmi oka sem ar ra , 
hogy felfuvalkodjék és kérkedjék . Eszerint úgy a szegény 
az ő alantas állapotában, mint a gazdag a maga kényelmé-
ben és társadalmi rangjában teljesen ugyanazon szempont 
alá es ik; vagyis az alacsony sorsú atyafi az δ szellemerkölcsi 
móltóságával bízvást dicsekedhetik, viszont a gazdag csakis 
az δ alacsonyságával büszkélkedjék. Ez elemzés még vilá-
gosabb megérthetése végett az apostol mintegy megjelenít 
szemünk előtt egy egyszerű családból való palaestinai zsidót, 
aki Krisztus hívévé lett és min t buzgó keresztyén atyafi 
bérér t szolgál most ennél, m a j d annál a gazdánál. Ugyan 
ju tha t -e egy ilyen embernek eszébe, hogy dicsekedjék, vagy 
éppen k é r k e d j é k ? Az δ kenyere és itala az alázatosság. És 
ezt természetesnek is találja mindenki. Ám, itt van egy 
gazdag jeruzsálemi zsidó is, aki talán milliomos és nagy 
társadalmi tekintélyben részesül. Szintén tagja a keresztyén 
gyülekezetnek, mint áttért hívő. Vagyoni helyzetével összefér 
a nagy lábon élés, sőt a dicsekedés is. Azonban nagyon való-
színű, sőt bizonyos, hogy ez nem az alacsonyságával kérke-
dik. A keresztyén társadalom ké t ellentétes ré tegét ábrázoló 
eme két atyafi viselkedése, i rányzata és példája nem hagy-
ható szó nélkül, viszont az evangéliomnak ki kell egyenlíteni 
azoka t az egyenetlenségeket, amelyek a társadalom szegény 
és gazdag elemei között kiélesedhetnének és socziális torzsal-
kodásoka t idézhetnének elő. J a k a b tehát fe lmutat ja az arany 
középútat , mintha a textus értelmezéséül ezt mondaná: Te, 
szegény keresztyén atyafi, gondold meg, hogy vagyontalansá-
god kárpótlásáúl nagy lelki és erkölcsi tőkével áldott meg az 
Úr; ne feledkezzél meg tehát soha a te lelki és erkölcsi hivatásod 
nagyságáról, sőt ezzel mint mennyei ajándékkal dicsekedjél a te 
alázatos voltodban. Te pedig gazdag keresztyén atyafi, sohase 
téveszd szem elől, hogy néked mint hívőnek nem lehet biza-
kodnod a földi javak sokaságában, sőt folytonosan ki vagy 
téve annak a veszélynek, hogy a kegyelem állapotából a 
múló kincsek szerelme és csábításai folytán kiesel és a 
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világ zsákmányul e j t : annakokáert igyekezzél elnyerni azt 
a nagyságot, amelynek birtokában a szegény megtalálja 
dicsekedésének indokát és légy alázatos; mert akik az Isten-
től megállapított erkölcsi világrendnek nem engedelmesked-
nek és Lelke által vezéreltetni nem akarnak : azokat üres 
kézzel, sivár szívvel hagyja haladni a maguk útján, míg az 
alázatosoknak kegyelmet ad (4fi). Szóval, úgy a szegény, 
mint a gazdag, vagyis a keresztyén társadalom minden tagia 
alázatosságban járjon ós éljen az Ur színe előtt és az Úr 
mind ide alant, mind oda fent megkoronázza őket, tudniillik 
mint alázatosokat, szent Lelkének enyészhetetlen üdv-
javaival (4,„). 

Szép, de hovatovább ritkuló társadalmi erény a szelíd-
lelkűség, a benső, összhangzatos kedélynyugodtság (πρα'υτης 
= 7ιραότης, rokon jelentésű t/'455 melyet már az ántik 
görög írók, Xenophon, Platón, ísokrates szintén gyakran 
magasztaltak és az ős keresztyénség ethikájában nagyjelentő-
ségű felebaráti erénynek tekintettek. Értelmezésére nézve 
eltérő nézetekkel ta lálkozunk; így példáúl Kálvin szerint 
Jakab hoc verbo significat modestiam et facilitatem mentis 
ad discendum compositae, mások meg a bölcseség gyümölcsé-
nek és vele egyenlő természetű erkölcsi nyilvánúlásnak, 
illetőleg szeretetteljes érzületnek t a r t j á k ; azonban a gondo-
latkapcsolat tekintetbe vételével inkább a kegyes lélek 
csendességét és az Isten igéje iránt megnyilatkozó fogékony-
ságot akar ja az apostol a hívők egyik főéletelvéűl megállapítani 
a //octcTTjQ hangsúlyozásával ( l j i i 3,3). Miután ugyanis előzőleg 
azt az intését, mely szerint minden ember késedelmes legyen a 
haragra — azzal okolja meg. hogy a szenvedélyes, haragos 
ember nem azt cselekszi, ami Isten előtt igaz, hanem olyan 
dolgot művel, ami törvénytelenség, bűn; majd pedig folytató-
lagosan a gonoszság eltávolítását, a rossztól való irtózást 
sürget i : erre következőleg a valódi keresztyéni élet helyes 
berendezéséhez megkívántató fölfeltételűl azt köti ki, hogy 
a hívők szelídséggel fogadják el a szívükbe beoltott igét, 
amely megtarthat ja leikeiket. Ebben a gondolatkörben az 
apostol (1 19-21) a szelídségnek úgyszólván középponti jelentő-
séget tulajdonít, amennyiben az ellentétes erkölcsi nyilvá-
núlások szerinte a szelid lélekben kiegyenlítődnek. Az όργι] 
és ίΐραΐτης, aztán λαλεϊν (ev όργϊ]) és όέχεοΰαι εν πραντηιι, mint 
szintén a harag hatása, tudniillik őixaiocvvψ &εοϋ ovv. εργάζεται 
és a λόγος ψφντος, mely megtarthat ja a lelkeket — mind 
megannyi antithesisek, amelyeket a szelid lelkület, az Isten-
nel, önmagával ós másokkal békességben élni tudó kegyes 
ember leküzd azzal az erővel, amelyet nyer a szívébe szelíd-
séggel befogadott igének munkálkodása folytán. 

Fokozva ez erény extensiv hatását a πρα'υτης σοΐ[ίας (31 3), 
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aminek az értelme az, hogy a szelídlelkűség a bölcseségből 
ered, t ehá t a nyilvánulása és ténykedése bölcsesógről tanús-
kodik. Szelid ember kerüli a veszekedést, czivakodást, izgató 
jeleneteket, mert az okosság azt java l ja néki, hogy cseleke-
deteit az ő tisztességes, szép életéből, bölcseségnek szelídsé-
gével igazolja. Itt is a szelídség az a társadalmi erény, mely 
a belátás és higgadt megfontolás bizonyítéka. Talán felesleges 
is megjegyezni, hogy ez a nemes lelki tulajdonság teljesen 
mentes a t tól az érzelgős, nyájaskodó, modern társadalmi 
modorosságtól, amely álarcz alatt hamisságot, szívtelenséget, 
hitetlenséget rejteget, noha külsőleg jámborságot, szeretetet , 
igazságérzetet színlel. Jakab nem is emberi példaképekre 
gondol, midőn a szelídlelkűség erényét a keresztyén társa-
dalom egyik kiváló ethikai alapfeltételéül hirdeti, hanem 
irányítja a hívők figyelmét a legfenségesebb erkölcsi esz-
ményképre Jézusra, aki így tett bizonyságot önmagáról: 
„Tanúijátok meg éntőlem, hogy én szelid és alázatos szívű 
vagyok" ( M t 11 29). Ez a jézusi szelídség és alázatosság, mint 
keresztyéni ikererény, méltó kifejezésre ju t a Jakab erkölcsi 
világnézletében. 

Még ké t ilyen egyéni erényről szólok, amely a Jakab 
felfogása szerint tulajdonképpen társadalmi vonatkozású 
erkölcsi tényezővé válik. Ε kettő a békesség és a békességes 
tűrés. 

Ami a békességet illeti, az apostolnak erre vonatkozó 
t é t e l e καρπός δικαιοσύνης εν είρήντ] σπείρεται ιοίς ηοιονσιν ειρήνην 
(318) közvetlen gondolatbeli rokonságban van az Idvezítő eme 
k i j e l en t é séve l : μακάριοι ο'ι ειρηνοποιοί, ότι (αυτοί) νιοι ϋεον 
•λλη&ήαονται (Mt 59.). Α békesség ellentéte a háborúságnak 
és minden gonosz cselekedetnek (3 l6), eszerint az a nemes 
hajlam ós buzgó törekvés, amely bármi rombolási és bóké-
telenkedő irányzattal vagy jelenséggel ellentétben az alkotó, 
gyarapító, áldásos és maradandó értékű eredmények létrehozá-
sában gyönyörködik. Ezt az erényt virágként ápolni, elvként 
hirdetni, megleyósét és hatását tettekkel bebizonyítani keresz-
tyéni hivatás. Úgy kell élni minden hívőnek, mintha a békes-
ség magvetője volna. A keresztyén társadalom nagy szántó-
földjét a békesség magvaival kell bevetni, hogy aztán ezekből 
a magvakból kicsírázzék, meggyökerezzék és sudárba szök-
kenjen a békesség ama díszes termőfája, melynek gyümölcse 
az igazság. Ilyen képleges módon szemlélteti Jakab a békes-
séget, az azt munkálókat és annak áldását. A ποιοϋντες 
ειρήνην és az ezzel azonos ειρηνοποιοί jelzés tehát azokat illeti 
meg, akik ama legnagyobb* békefejedelem a Krisztus nyom-
dokiban járva és Ot híven követve, az Istennek szeretettől 
sugalt akarata szerint békességben, azaz erkölcsi benső össz-
hangban és zavartalan épségben futják földi pályájukat és 
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életükkel igazolják, hogy a romolhata t lan erkölcsi é r t ékek 
és j avak bir tokosai . Ez é r t ékek és javak közül instar omnium 
felemlíti J a k a b az igazság gyümölcsét, vagyis a békességnek 
mint vetésnek az eredményét, azt a k a r v á n mondani más 
szavakkal , hogy akik a békességet munká l j ák , azoknak a 
békesség á ldása , tudniillik az igazság j u t osztályrészül. Ez 
az igazság e th ikai lag nem egyéb, mint az ember tá rsa ink i ránt 
megnyilatkozó objektivitás, pár ta t lanság, mely azt t a r t j a és 
val l ja igaznak, ami valósággal igaz az Isten igéje és az erkölcsi 
törvény szerint . Eképpen lesz a békesség a népek, nemzetek 
életének, egymáshoz való viszonyának és az egyetemes test-
vériségnek lételeme, a tmosphaerá ja . 

Utójára hagytam J a k a b n a k a békességes tűrésről elmon-
dandó fe l fogását . A μα·/.ρο'Ημία (510) nem azonos fogalom a 
ύπομονίν&\ (1 3 ) , sem a v.a/.onάΰειαval (510), mert amaz a ki-
t a r t á s á ta lánosabb fogalmát, emez a szorongat ta tások , bajok 
elszenvedését , míg μα/.ροϋιμία úgy a sérelmekkel és bántal-
makkal , min t az ezeket előidéző emberekke l szemben tanú-
sí tot t békességes tűrést jelenti . Az apostol abból a t apasz ta -
latból indul ki, hogy a természeti mos toha viszonyokat , a 
mindennapi próbákat , kese rveke t még csak el tudják szenvedni 
a hívők, m e r t megnyugosznak az Úr végzésében, akitől jó 
adomány és tökéletes a j ándék száll alá és aki a rosszat is 
j avunkra t u d j a fordí tani : ámde ha az emberek gonoszsága 
és tökélet lensége miatt kell szenvedni : ekkor már elszakad 
a türelem fonala és a zakla to t t kebelből kitör a zúgolódás. 
Ez állandó tüne t a tá rsada lmi életben. Indokolt t ehá t a buz-
dító szóza t : „Legyetek békességes t ű r ő k atyámfiai a z ú r n a k 
eljövetelóig" (57). Mivel azonban ez az időpont naptári lag 
bizonytalan ós az erőtelen hívőknek úgy tűnik fel a helyzet, 
mintha az Úr szabadítása a veszedelmek és viszontagságok 
között késedelmezne, vagy talán el is maradna, holott a gono-
szok ugyancsak sietnek örvénybe sodortatni mar ta lékúl 
szánt ember tá rsa ika t : evégből a ján l j a az apostol a békességes, 
azaz hosszantar tó lag nyugodtsággal és reménykedő várással 
való tü re lmet , ami a keresztyén hívőre, mint erkölcsileg a 
szeretet királyi törvénye szerint élő emberre nézve mindig 
az Isten által megállapí tot t czélhoz vezető út és mód. Hogy 
pedig a békességes t ű r é s sikerét e lmaradhata t lanul meglátja 
a hívő, ezt az apostol ké t példára való hivatkozással világítja 
meg. íme a földművelő, szántóvető ember nyugodtan, bizoda-
lommal várja , míg az őszi és tavaszi te rmékenyí tő eső 
érlelésre készíti elő a termést , melyet aztán ő, mint a föld 
drága gyümölcsét az a ra táskor be t aka r í tha t a csűrébe. Ekép-
pen kell a keresztyénnek is a hánya t t a t á sok és küzdelmek 
közepet t türelmesen várni az Úr szabadításáig, meggondolván, 
hogy az ő békességes tűrésének áldása hasonlí thatat lanúl 
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becsesebb lesz, mint amilyen a földműves reménykedésének 
megvalósulásaként az ara tás eredménye. Ehez az exemplifi-
cat ióhoz fűzi még nem ugyan a μαγ.ροΰυμί«, hanem inkább a 
vele kapcsolatos v.av.onádtia erényére való buzdítás végett 
a p ró fé ták ra és a Job pá t r iá rkára való emlékeztetés t , amiből 
lá tható , mily temérdek méltat lanságot és jogta lanságot kel le t t 
elszenvedniük a kegyeseknek ember tá rsa ik , nemzetségbeli 
véreik, barátaik és hitfeleik részéről. Ezek a példák napként 
tündökölnek a keresztyének előtt. Kövessók. 

A keresztyén socziális élet számtalan feltételei, kívá-
nalmai és törekvései többé-kevésbbó kapcsolatba hozhatók 
ezekkel a fentebb fe l tüntete t t e rényekkel s a p rak t ikus érzékű 
J a k a b talán azért is feleslegesnek t a r to t t a a részletezést. 
Amit az eddigiekhez még hozzáadni szándékozott , a r ra rámu-
ta tok a következő szakaszban. 

D e o n t o l o g i a . 

A kötelesség fogalma Jakab szerint a hívő hivatásérze-
téből ós a keresztyéni élet nyilvánúlásából vezethető le. Aki 
a szabadság töké le tes törvénye, tudniillik az evangéliom 
mellet t megmarad ós teljesíti az t : az boldog lesz az ő csele-
kedetében (125). A kötelesség tehá t objekt ive az evangéliom 
szükségképpen való következménye minden keresz tyénre 
nézve, a subjekt iv szabadság fel tétele mellett. Ez elvhez 
képpes t Jakab azoka t az ethikai mozzana toka t hangoztat ja , 
amelyek a gyülekezeti tagok életében leggyakrabban ismét-
lődnek. Innen van az, hogy a bűnnel vonatkozásban levő 
je lenségeket tiltólag, az erény tényei t parancsolólag vési be 
a h ívők elméjének ós szívének táb lá jára . 

A kötelességek között külömbség vagy fokozat n incs ; 
úgy kell teljesíteni azokat , ahogy éppen kínálkoznak, most 
ezt, ma jd amazt, amint az evangéliomi élet alkalmai és 
szükségletei igénylik. Eszerint vannak kötelességeink Isten, 
önmagunk és embertársaink iránt. Ε három viszonylatban 
tel jesen megfelelhetünk annak a hivatásnak, amely nékünk 
mint ke resz tyéneknek osztályrészül ju to t t . 

a) Az Isten i ránt tartozó kötelességeink teljesítése az 
(3 hozzá való közeledéssel kezdődik (48). A keresztyén ember 
lelkének emez ethikai megnyilvánulása nem csupán szándék; 
vagy elhatározás, hanem valóságos tény, ami a megtérésben 
határozódik. Az apostol a prófé ták bűnbánat ra hívó ós intő 
szózatai szellemében (Ésa, 57 15, Zak 1 3) fordul a hívekhez, 
hogy t i sz ta kézzel és ár tat lan szívvel j á ru l j anak Isten színe 
elé, aki irgalommal közeledik a megtérő lelkekhez és erővel, 
bátorsággal , bizodalommal vértezi fel őket a küzdelemre. 

Ezzel kapcsola tos az Isten i ránt való engedelmesség 
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(47), vagyis az Ő általa megállapított és az evangóliomban 
kijelentett erkölcsi világrend kötelező érvényének elismerése 
és megvalósítása. Ez a kötelesség az Isten akarata iránt 
tanúsítandó alázatosságot, készséget, szolgálatot feltételez, 
ami viszont az Isten szeretéséből mint kútfőből ered. 

Ehez járujon a hitből fakadó, hittel teljes imádkozás, ή 
ευχή της πίστεως (1 fi, 515), melyben feltárja az ember az Isten 
előtt mindazt, amire lelki-testi, földi és mennyei tekintetben 
szüksége van. Az. aki haboz, kételkedik, hogy vájjon beteljesűl-e 
a kérése, az inkább ne is imádkozzék, mert Isten csakis a 
féltetlen, teljes bizodalomból és odaadó hűségből származó 
könyörgést méltat ja meghallgatásra, míg a kétszínűtől és 
ingadozótól elfordul. 

Az Istennel benső lelki közösségben élő keresztyén 
ember imádságának csodálatos ereje van. Erre való tekintet-
ből javalja Jakab, hogy ha valaki beteg, hívassa magához a 
gyülekezet presbytereit és imádkozzanak felette, megkenvén 
őt olajjal, az Úrnak nevében, és a hitből való imádság—úgymond 
— megtar t ja a beteget és felsegéli őt s még ha bűnt köve-
tett is el, meg fog az néki bocsáttatni (514. 15). Nyilvánvaló, 
hogy amikor Jakab itt, a gyülekezet beteg tagja mellett, 
vagy felett (bi' αίτόν semmiesetre sem = pro eo, vagy pro 
salute eius) mondandó könyörgéssel mintegy kapcsolatosan 
az olajjal való megkenést is megemlíti, ezt csupán a beteg 
meggyógyúlására irányúló alkalmi ténykedésnek tekinti, 
anélkül, hogy a hívő ember könyörgését a betegnek olajjal 
való megkenésével akarná, vagy czélozná kiegészíteni, avagy 
éppen hatályossá tenni. 

A beteg hívőnek bekövetkező gyógyulását és felépülését 
bizonyára nem az olajjal való megkenésnek, hanem a hit 
imádságának tulajdonítja .Jakab apostol. 

Ε tétel elemzésénél figyelembe kell vennünk azt is, hogy 
az olajjal való megkenés ősi keresztyén szokás volt, amennyi-
ben azt már a tanítványok is alkalmazták a betegek gyógyí-
tásakor (Mk 6 1 3 ) oly módon, mint ahogy Idvezítőnk az Ο 
csodás hatású gyógyításainál szintén használt hasonló szereket. 
Kinek jutna azonban eszébe, hogy akár az olajnak, akár más 
ilyen gyógyszernek lehessen tulajdonítani azt a gyógyulási ered-
ményt, amely egyedül Isten munkája, aki, noha emberek 
által közvetített eszközök útján, adja vissza a betegnek az 
erőt és egészséget. Ezzel távolról sem érintjük vagy csökkent-
jük az egyes kipróbált gyógyszerek hatásában való bizodalmat, 
hanem csakis rámutatunk arra a tapasztalati tényre, amely 
szerint még a legkitűnőbb orvosi szerek is csődöt mondanak 
számos olyan esetben, amikor a hívő könyörgés következ-
ményéül kedvező fordulat áll be a beteg ember állapotában. 
Jakabnak sem volt tehát, aminthogy nem is lehetett a gon-
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dolata az, hogy az olajjal való kenéstől tegye függővé a hívő 
presbyterek imádkozásának sikerét, vagy hogy ez utóbbit 
amaz előbbi nélkül elégtelen eljárásnak tar tsa . Sőt tulajdon-
keppen úgy van a dolog, hogy a szöveg szerint az αλείψαντες 
ε.λαΰι) kifejezésen nincs is semmi hangsúly, mert a lényeg az, 
hogy a beteg felett való imádkozás hitből fakadó legyen és 
az Úr nevében történjék. Az άλείψαπες ελαίιο csupán közbe-
vetett, mintegy zárójeles mondatrész, ami későbbkorú másoló 
közbeszúrása is lehet. Talán így akart az ismeretlen codex-
másoló az őskeresztyén korszakbeli jámbor czélzatú gyógyít-
gatási kísérletezések valamelyes támasztékáúi argumentumot 
interpolálni a kánonba. Legalább sem az őskeresztyén iratok-
ból. sem a hagyományból nem lehet kimutatni azt. hogy az 
Idvezítő akár a presbytereket, akár más gyülekezeti hívő 
tagokat, mint olyanokat, gyógyítási képességgel ruházott volna 
fel ; ebben az esetben a nem presbyterek ós nem hívő emberek 
ki volnának rekesztve azoknak a hivatásos és képes orvosok-
nak a köréből, akiket a testi betegségek gyógyításának tehet-
ségével áldott meg az Isten. Viszont kicsoda állíthatná azt, 
hogy a Jakab levelében csupán az apostolok korabeli pres-
byterek csodagyógyítási charismájáról van szó, ami azonban 
már a későbbi időkben megszűnt. Mindez azt igazolja, hogy 
a szöveg szerint, az olajjal való megkenés nem vallási czél-
zatú symbolikus cselekmény, amennyiben annak mint kizáró-
lagosan a lankadt testi szervezet üdítése, erősbítése végett 
alkalmazott gyógyszernek semmi vonatkozásban sincs szer-
tartási jelentősége, hanem igenis van még pedig csodás hatása 
a hitből eredő imádkozásnak, amely a 15. vers szerint, a gyógyu-
lásra még reményt nyújtó beteg hívőt a bűntudat súlyától mente-
síti, Istenhez fölemeli, a testi fájdalmak enyhítése, sőt elosz-
latása után megtar t ja az élet számára.1) 

β) Az Istenhez való közeledés, az iránta tartozó engedel-
messég és a hozzá intézett imádkozás, közvetlenül a vele 
való szellemerkölcsi benső viszonyból reánk háramló köte-
lességek,amelyek azonban szoros kapcsolatban vannak azokkal 
a feladatokkal, amelyeket a keresztyen embernek közelebbről 
a saját erkölcsi épsége és móltósága érdekében kell meg-
oldania. 

Ilyen kötelesség a tévelygés kerülése, μι) πλανΰοΰε (116), 
ami abban határozódik, hogy Istenről tökéletlenül, hamisan ne 
gondolkozzunk, mintha Ο azért tenne próbára erőnket, hitün-
ket, hogy minket kísértetbe vigyen, sőt inkább ismerjük meg 
igazán az 0 idvezítő tényeit és saját tapasztalatunk nyomán 
tegyünk vallást arról, hogy mindaz, ami ide alant jó és töké-
letes, Ü tőle, a világosságok Atyjától onnan felülről száll 

') V. ö. Soltész E. Beteg hívek lelki gondozása. Debreczen, 1903. 
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alá reánk. Ugyanezt az intést, nyomatékosan ismételi Pál 
apostol 1 Kor 6n , 153 3 Gal 6 7 . Ezzel függ össze minden 
undokság és a gonoszság sokaságának eltávoztatása (1.,,), 
vagyis a testi ós erkölcsi tisztátalanságtól való őrízkedés ós 
egyidejűleg a tisztaság megőrzése, ami azt jelenti, hogy az 
ember egész lényében, azaz testestől-lelkestől olyan ártatlan 
és szeplőtelen legyen, hogy méltóan fogadhassa be a szívébe 
beplántált igét; továbbá a töredelmes bűnbánat (49. l0, 5 J , 
mely a világ szerelmének romboló következményei láttára 
és a féktelen élvhajhászat elmaradhatatlan gyötrelmei által 
felidézett, kárhoztató ítélet súlya alat t ébred föl a lélekben, 
amikor megalázkodva, sírva, gyászba borúivá eseng a bűnös 
a kegyelem után, hogy megbékélhessen önmagával és Istennel. 
A bűnösség ez őszinte elismerése és az érzület, gondolkozás, 
akarat megváltozása azt eredményezi, hogy az ember többé 
nem oszt ja meg a lényét a világ ós az Isten között, hanem 
teljes szívből, teljes elméből és minden erőből oda szenteli 
magát az Isten kizárólagos szolgálatára és dicsőítésére. 

Szilárd elhatározást és állhatatos kitartást feltételez a 
sátánnal szemben való ellenállás, αντίστψε τψ διαβόλψ (47), 
amennyiben a sátán, mint a bűnös világ fejedelme szakadat-
lanul ingerli az embert az Isten ellen való zugolódásra és 
engedetlenségre. Ebben a gonoszság ősi typusa ellen vívott 
küzdelemben a győzedelem osztályrészese a hívő keresztyén, 
mert lehetetlen, hogy az erkölcsi jó és igaz valaha a gonosz-
ság és hazugság martalékául essék. A sátán pirulva kény-
telen visszahúzódni és elfutni az Isten Lelke által vezérelt 
és támogatot t hivő elől1), viszont a hívő lélek a sátán felett 
aratott diadalom tudatában annál „bátorságosabban menekül 
Istenhez és alárendeli magát az Ο általa megállapított er-
kölcsi törvénynek. 

Az Isten igéje bennünk való munkálkodásáról és építő 
hatásáról azzal teszünk bizonyságot, hogyha azt nem csupán 
hallgatjuk, hanem cselekesszük (1 22). Aki azt gondolja, hogy 
az ige hirdetésének, magyarázásának vagy olvasásának 
puszta hallgatásával eleget tesz ez iránti kötelességének, az 
az ember megcsalja önmagát és elveszítheti azokat az erkölcsi 
ós lelki javakat, melyek az ige közvetítésével válnak a hívők 
tulajdonaivá. A keresztyéneknek cselekedniük kell az igét, 
egyen-egyen az ige cselekvőinek ήοιηταΐ λόγου kell lenniök, 
mert az ige nemcsak hallgatást, hanem főképpen cselekvést 
kíván. Ennek az intelemnek az az értelme, hogy az igét, 
tudniillik Istennek kinyilatkoztatott akaratát minden keresz-

') Hermas, Mand. 12: δύναται ό διάβολος παλαϊοαι, χατατιαλαίσαι δε ου 
δύναται, éav ονν άι·τίατης αντω, νιχηβ·(1ς φζνξετχι αττό οον χατγσχνυμένος. 

Kálvin·, quamvis continuos insultus repetat , Semper tarnen exclusus 
discedit. 
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tyén embernek teljesítenie kell, mert ez mint igazság beszéde, 
erkölcsi értékű és lényegéhez méltó eredményeket, gyümöl-
csöket vár ós követel azoktól, akik általa idvezűlni óhaj tanak. 
Aki μόνον ακροατής, az kielégítheti a tudásvágyát, értelmi 
szükségletét, de emellett az érzelmi ós lelki világa sivár, 
meddő marad; a ποιητής λόγοι azonban szünetlenül tapaszta l ja 
és érzi azt a vigasztaló és boldogító örömöt, mely az Isten 
beszédének önkéntes, készséges, mintegy természetszerű köve-
téséből ós cselekvéséből ered és árad a munkás keresztyéni 
életre. Az ige cselekvését szorgalmazza és követeli a felelősség 
érzése és tudata, ami fokozódik annak a ténynek meggondolása 
folytán, mely szerint a keresztyén embert a szabadság törvé-
nye, nevezetesen az evangéliom fogja megítélni (212). Ezzel 
a kijelentéssel Jakab nem akar ja csökkenteni az ószövetségi 
írás tekintélyét, mert ennek tar talmát implicite érvényesülve 
látja az evangéliomban, sőt inkább a keresztyén ethikai 
tudalomba azt a kötelességet igyekszik beplántálni, amely-
nek elmulasztása esetén senki sem mentegetheti magát azzal, 
hogy nem volt elég ereje vagy bátorsága az ige cselekvésrée. 
Az evangéliom éppenúgy törvény, mint a Mózes és a pró-
féták írása, azzal a fogalmi megkülömböztetéssel, hogy az 
igének akár szóval, akár cselekedettel való teljesítése nem 
a betű szolgaságából, hanem a szabadság elve szerint és 
szeretetből történik. Ezért kell a keresztyén ember egész 
erkölcsi lényének és életnyilvánúlásának a szabadság törvé-
nyéhez igazodni és szeretet által vezéreltetni. 

Ez a gondolat felmagasztosul és megszentelődik az 
erkölcsi tökéletesség és épség állapotában. A keresztyénnek 
ugyanis önmaga iránt tar tozó kötelessége, hogy tökéletes és 
ép, τέλειος και ολόκληρος legyen, semmi tekintetben sem maradván 
hát ra a végezel felé való pályafutásban (14). Ám, a keresz-
tyén ember, ha minden lelki erejét összeszedve, ál lhatatos 
kitartással iparkodik a hit és erkölcsiség végczélja felé egészen 
a diadalomig: akkor valósággal tökéletesnek bizonyul, abban 
az értelemben, amelyben van a szöveg szerint a τέλειος ad-
jectivum a τέλος substantivummal. Ilyen vonatkozásban szól 
Jakab έργον τέλειον·τό\, amit az ernyedetlen kitartással párosult 
és mind a czél eléréséig szünetlenül áldásosán működő 
türelem bizonyíthat be és muta tha t föl. Ez a tökéletes, azaz 
befejezett erkölcsi cselekedet majd a végczél elérésekor is-
merhető fel és állapítható meg, amely körülmény azonban a 
hívőt nemhogy lankasztaná, sőt fokozódó mértékben buzdítja 
és lelkesíti a hitpróbák, erőkifejtések, világgal bűnnel, sátán-
nal való vívódások közepett, tudván, hogy aki, mindvégig 
ál lhatatos marad, az idvezűl. Mt 24 13. 

γ) Érdekes korszerű tilalommal kezdődik a Jakab leve-
lének harmadik része, mely így hangzik: „Ne legyetek sokan 

Theo!. Szaklap XU1. évf. 1 3 



194 η . E r d ő s Józse f . 

tanítók atyámfiai, tudván, hogy nagyobb ítéletet fogunk kapni." 
It t az apostol az egyes hívők figyelmét a felebarátokkal való 
gyülekezeti és társadalmi viszonyukban követendő okos 
magatar tásra kívánja ráterelni. Az őskeresztyén gyülekeze-
tekben ugyanis, a zsinagógai hagyományos gyakorlat analó-
giájára eltűrték azt a szokást, hogy akik magukat az Isten 
Lelkétől megvilágosított t agoknak ta r to t ták , azok a vallási 
áj tatossági összejöveteleken előállbattak bibliaolvasás, taní tás , 
vagy vigasztaló és hiterősítő buzdítás végett. Az apostol 
azonban már észlelte, sőt tapasztal ta, hogy ez a gyakor la t 
helytelen, indokolatlan, sőt következményeiben káros és 
romboló a hitéletre is, a közmorálra is. Eltekintve azoktól 
a félszegségektől, rendetlenségektől és összevisszaságoktól, 
amelyeket ez a zsidó el járás a pogányokból megtért keresz-
tyének között, kiváltképpen Korinthusban előidézett és amelyek 
miatt Pál apostol indíttatva érezte inagát ennek az elfajúlt 
és elharapózott rabbiskodásnak a megrendszabályozására 
(1 Kor 14): íme közvetlenül magoknál a zsidókból lett hívők-
nél is már sürgetően szükségessé vált, hogy ezt az ósdi, 
elavult módszert valahogyan kiküszöböljék a gyakorlatból. 
Ezért tehát Jakab egészen szelíd és tapintatos, de egyszers-
mind apostoli határozott hangon óvja az atyafiakat, hogy a 
tanítói szereplésre szertelenül ne áhítozzanak s ne iparkodjék 
mindenki a mások taní tója lenni, mert az ilyen viselkedéssel 
a hivatatlan kontár alakok a hivatásos tanítók helyzetét 
megnehezítik ós ezeknek felelősség terhe alatt végzett mun-
kájá t oly mérvű elbírálás tárgyává teszik, hogy utójára még 
a valóságos hivatást érző atyafiak is idegenkedni fognak a 
tanítói foglalkozástól. Ez az őskeresztyén korbeli háttér 
azóta sok ízben és sokképpen előtérbe tolódott és még ma 
is mintegy újjal muta tha tunk rá egyszer-másszor egyik-másik 
atyafira vagy atyafiakra, akiknek a fülébe jogosan kiált-
hatnók oda alkalmi és indokolt intésül ezt az apostoli tilalmat 
követendő parancs gyanánt . 

Szinte közmondásszerű, átalános értékű paszussá vált 
Jakabnak a társadalmi és mindennapi érintkezési modor 
lényegét kifejező eme té te le : „Legyen minden ember gyors 
a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra" 
(119), aminek az az értelme, hogy az ember figyelmetesen 
és készséggel hallgassa meg mindazt, amire akár a gyüle-
kezetben, akár a társaságban, akár másokkal való magán ós 
hivatalos érintkezésében alkalma nyílik, aztán a hal lot takat 
hányja-vesse meg elméjében, gondolja és érezze át, értse 
meg, ós elhamarkodva hebehurgyán, csupán szereplési visz-
ketegségből ne szóljon bele a tárgyalás vagy megvitatás 
menetébe, hanem csakis akkor és úgy szóljon, amikor és 
amint a dolog rendje és érdemleges volta megkívánja. Aki 
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húzódozik az Isten igéje hirdetésének hallgatásától és mégis 
lépten-nyomon bírálgatja megróvja a mások tetteit, az sok 
kellemetlenséget és bajt idéz elő a gyülekezetben. Viszont 
bármily jellegű tanácskozásban, valamint a társaságos életben 
józan belátásról, hivatásos diplomatát jellemző önmérsék-
lésről, fegyelmezettségről tesz bizonyságot az, aki csakis a 
maga idejében és a kellő helyen szól, mint ahogy okos és 
belátó emberhez illik. Hasonlatos értelemben kell érvénye-
sülni amaz intésnek, hogy az ember késedelmes legyen a 
haragra, mert — mint az apostol hozzáfűzi — a harag az 
Isten igazságát nem munkálja (20. v.). Gyarló voltunknál és 
vérmérsékletünknél fogva ugyanis a ra j tunk ejtett sérelem 
vagy jogtalanság miatt hirtelen haragra lobbanunk és nyom-
ban készek volnánk a megtorlásra, kiki a maga módja szerint, 
A harag azonban rossz tanácsadó és ezért kell vele késedel-
mezni, hátha végképpen le is csilapúl magától a felbőszült 
indulat. De, ha a hazugság, a bűn és a sátáni űzelem. amely 
álnokúl a becsületünk, igazságunk, lételünk ellen tör, nyil-
vánvalóvá válik és mi az ügyünknek önzetlensége, jellemünk 
feddhetetlensége, győzedelmünk bizonyossága felől meg va-
gyunk győződve: akkor igenis méltán helye és oka van a 
haragnak, amely az igazság nevében büntetést kíván. Ily 
esetekben a jakabi tétel kiegészítéséül szem előtt tartandó 
Pál apostol eme mondása: Am haragudjatok, de ne vétkez-
zetek; a nap le ne menjen a ti haragotokon ( E f é z 426). 

Ismétlésekbe esném, ha felsorolnám mindazokat a köte-
lességeket, amelyeket részint a hamartiologiai, részint az 
aretologiai elemzések rendén már érintettem. Hiszen Jakabnak 
minden mondása, minden intelme, óvása, tilalma, parancsa 
és útalása voltaképpen megannyi kötelességet hárít a keresz-
tyén emberre Záradékul tehát még csak azt a korunkban is 
aktuális programmtextust újítom fel, amelyet ő levelének 
szintén a záradókában kiált a keresztyén egyház minden 
öntudatos tagjához: „Atyámfiai, hogyha közöttetek valaki 
eltévelyedik az igazságtól és megtéríti őt valaki, tudjátok 
meg, hogy aki bűnöst térít meg a tévelygése útjáról, az 
annak lelkét fogja megmenteni a haláltól és bűnök sokaságát 
fogja befedezni" (519 .20). Ezzel a kijelentéssel Jakab az emberi 
lélek értékének erkölcsi alapgondolatát és a keresztyén 
szeretet boldogító munkáját hangsúlyozza, amely gondolat 
és munka kiváltképpen az evangéliomi missió terén és révén 
valósítható és valósítandó meg. A keresztyén ember ugyanis 
még nem tölti be a hivatását azzal, ha csupán a saját maga 
lelki békességéről és boldogságáról gondoskodik, avagy azon 
kívül még adakozik, imádkozik, buzgólkodik; mindez többé-
kevésbbó az önzés leplezéséül is tekinthető. Néki ki kell 
lépni az egyéni hitélet elszigeteltségéből és a keresztyéni 
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nemes altruismus magasztos elvének szolgálatában föl kell 
keresnie eltévelyedett felebarátját, hogy megmentse annak 
legdrágább kincsét, tudniillik a lelkét a haláltól. Amiképpen 
a pásztor gondoskodó odaadással keresi és nem nyugszik, 
amíg meg nem találja a nyájától elmaradt vagy eltévedt 
juhot, és annak a megtalálásán s megmentésén inkább örvend, 
hogynem mint az el nem tévelyedett nyájbeliek egész soka-
ságán : aképpen kell minden valóságos és hű keresztyénnek 
odaadó fáradozással teljesíteni a lélekmentő missiót, abban 
a boldogító tudatban, hogy a mennyei Atya nem akar ja , hogy 
egy is elvesszen az övéi közül. Ami pedig az így végzett 
missió ama következményét illeti, mely szerint a keresztyéni 
szeretet ily méltó megnyilalkozása bűnök sokaságát fogja 
befedezni, arra nézve az apostol mondásának értelme az, hogy 
a tévelygés útjáról megtérített bűnösnek, mint immár meg-
tér thívőnek előbb elkövetett hibáit és ballépéseit a keresztyén 
gyülekezet és társadalom többé fel nem róvja, számon nem 
tartja, hanem megbocsátja, őt magát pedig az erkölcsileg ép 
és egészséges tagok sorába befogadja. 

A kölcsönös keresztyéni szeretet, az egységesítő hit ós 
az élő reménység szellemében híven, czéltudatosan teljesített 
evangéliomi missió áldásáúl valósúl meg egykoron az egy 
nyáj egy pásztor jézusi gondolata. 

1). Erdős József, 
egyetemi tanár. 




