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A Bábei-Bibelvita. 

A Delitzsch felolvasása nyomán keletkezett polémia az 
első fázis végír jutott. A tárgyalás be van fejezve. A vitát 
ismcl ;méí elölről kezdő iratok és czikkek termelése ugyan 
mé ' ' sem szűnt meg. A szaklapok hasábjain állandóan 
s • .t- az ismert jelsző s alig múlik el hét, mely ne 
r; brosúrával az eddigiek számát. De e megkésett 
η, -k jelentőségük többé nincs. A kérdés tisztázását 
elő jzdítják, anyag, forma, szempont tekintetében a máris 
halló • - ..ól el nem térnek s így csak arra jók, hogy a perlekedők 
hosszú lisi Ij 'tba egy-egy idáig nem figuráló nevet vezessenek 
be. A másfél esztendő, mióta a vita folyik, nagyon is elegendő 
volt, hogy a tárgyalt probléma minden részlete minden oldalról 
kellő megvilágítást nyerjen. Az összes érdekelt felek képviselői 
bőségesen elmondották, amit elmondani szükségesnek tartottak. 
Assyriologusok és ó-testamentomi kutatók, történészek és theo-
logusok, liberálisok, közvetítők és orthodoxok, keresztyének és 
zsidók, szakemberek és laikusok valamennyien állást foglaltak 
Delitzsch előadásának minden tételével szemben, a megegyezés 
és eltérés határvonalait megvonták, érveiket magok mellett, az 
ellenfelek ellen részletesen kifejtették. A vita megindítója 
replikázott, félreértéseket corrigálva, előbbi állításokat módosítva, 
újakat harezba víve. Mindaz megtörtént tehát, ami a tárgyalás 
kereteibe tartozik. A polémia így a második stádiumba lép. 
Következik az összegezés, az eredmények constatálása és a 
belőlök folyó consequentiák megvonása. 

Erre a feladatra vállalkoznak az alábbi sorok. Resummálják 
a vitát, számot adnak arról, ami mint bizonyos vagy valószínű 
vagy téves került ki a küzdelemből és végül megállapítják a 
tanúságot. A hangsúly természetesen ez utóbbin nyugszik. A 
tudományos polémia értelmetlenné válik, ha nem rejlenek 
mögötte elvi természetű következmények, melyeket az egyik fél 
érvényre juttatni, a másik megakadályozni törekszik. Elszigetelt 
locális differentiákért nem érdemes háborút viselni. Az elvi 
következmények adják meg a polémiának a létjogosultságot, az 
elvi következmények a centrum, amely körött a csatározás 
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2 Hornyánszky Aladár . 

lejátszódik. Ezeknek horderejétől függ a polémiának fontossága, 
maradandó hatása, a haszon, melyet a háborúskodásba fektetett 
tó'ke hoz. A következményeket felismerni, azokat helyesen 
mérlegelni tehát annyit jelent, mint a polémiát a szivén találni. 
A Bábel-Bibelvita lényege is nem egy-két adat helyes vagy 
helytelen voltán fordul meg. A központi kérdés: micsoda elvi 
consequentiákat von maga után ez a hosszadalmas összeütközés 
a tudomány és a gyakorlat számára ? A felelet dönti el a vitának 
értelmét, értékét, jelentőségét és jövendő' sorsát. Ha nincs mit 
válaszolni a kérdésre, a hallgatás maga szigorú Ítélet a meddő 
szóharcz felett. Elültetett ág volt messzenyuló levelekkel, de 
gyökér nélkül. Ha ellenben van felelet a kérdő jelre, úgy azt 
világosan ki is kell mondani és nem mindenkinek jótetszésére 
bízni, hogy azt gondolja, amit éppen akar. A vitában résztvevők 
néhány odavetett megjegyzéstől eltekintve elmulasztották a 
consequentiákról bővebben és rendszeresen nyilatkozni. A 
mulasztást érthetővé teszi a harczczal járó elfogultság. Az 
ütközetben nehéz a jelen pillanattól eltekinteni és a távolabbi 
jövőre gondolni. Másrészt magyarázatul szolgálhat a német 
tudományos kutatás terén manapság uralkodó sajátságos egy-
oldalúság. Hol minden figyelem az egyes adatok felderítésére 
concentrálódik, ott az összefoglaló és általános iránti érdeklődés 
és érzék szükségszerűen elsorvad vagy háttérbe szorul. De a 
vita nagy terjedelméből, elkeseredett hangjából és hosszadalmas-
ságából eléggé ki lehet érezni, hogy nem alárendelt következ-
mények körül folyt a háborúság. 

I. 

1. A problémának, mely Delitzsch nevével kapcsolatosan 
szerepel ma a köztudatban, története nem Delitzsch Frigyessel 
és nem az 1902. esztendővel kezdődik. Ki csakis az utolsó 
másfél év idevágó productumait kisérte figyelemmel, annak azt 
a hamis képet kellett nyernie a polémiáról, mintha az csupa új, 
idáig ismeretlen és soha nem hallott állítás körül forogna. 
Delitzsch nem tartotta szükségesnek hallgatói és olvasói előtt 
feltárni, őket nyomatékosan figyelmeztetni, hogy csekély kivétellel 
mindabban, amit velők közöl, ő nem felfedező, hanem egyszerű 
referens, nem mester, hanem tanítvány. Hasonlókép jártak el 
azok, kik mellette vagy ellene perbe szálltak. Abban a tekintélyes 
irodalomban, mit a vita létrehozott, csak szórványosan akad 
néhány czélzás, mely az előző munkásságra utal. A hadjárat 
Delitzschnek és kizárólag őneki szól. „Delitzsch felfogása" a 
parole, mely az érdeklődőket a barátok vagy ellenségek táborába 
osztja. így a vita már a legelső kérdéseknél helytelen szempont 
alá került. A közönség előtt úgy tünt fel, hogy váratlan jőve-
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vényekkel kell leszámolni, pedig régi ismerősökről volt szó. Az 
összes felelősség egy ember fejére zúdult, kinek legfőbb bűne 
pedig csak abból áll, hogy olyat állított, mit előtte már sokan 
állítottak. A tévedést el fogja oszlatni az előzmények elmondása. 
Kimutatása annak, hogy az előadott tételek közül mi minden 
volt discussio tárgya, mielőtt Delitzsch a felolvasó asztalhoz 
lépett. Az anyag nagy terjedelme persze nem engedi meg az 
összes részletekre való kitérést. Meg kell elégedni a legkiemel-
kedőbb mozzanatokkal, melyek azonban mindazt magokban 
foglalják, mi a tisztánlátáshoz szükséges. 

A mult század közepéig a régi Babyloniáról csak annyi 
volt ismeretes, amennyit az ÓT és egy-két görög író megőrzött. 
Ezeknek szűkszavú adataihoz nem szabad különösebb igényeket 
kötni. A külső történetről alig nyújtanak valamit.1) Ugyanily 
fukarok, ha valaki a vallás, a szokások, intézmények, mondák 
vagy elbeszélések felöl kér tőlük felvilágosítást. A babyloniai 
mythologia köréből Eusebius (f 340 Kr. u.) excerpáló munkássága 
tartott fenn néhány részletet. Nem közvetlen forrásból, hanem 
azon görög művek révén, melyek néki még rendelkezésére 
állottak. Alexander Polyhistort (Kr. e. ca. 100—50), Apollodort 
és Abydenost nevezi meg, mint akiktől a kivonatokat vette. 
Ezek viszont Berossusra hivatkoznak, a babyloniai papra, ki 
Kr. e. 275 táján élt s kinek elveszett műve a Βαβυλωνιγ.α czímet 
viselte. A töredékek között a figyelmet leginkább az özönvíz-
történet köti le. A babyloniaiaknál Berossus szerint az a rege 
járta, hogy Xisuthros idejében rettenetes áradás látogatta meg 
a földet. Mielőtt a baj elközelgett volna, megjelent Xisuthrosnak 
álmában Kronos és tudtára adta, hogy legközelebb az egész 
emberiséget özönvíz fogja elpusztítani. Egyúttal meghagyta neki, 
vigyen „minden írást" Sisparába, ássa ott el, azután építsen 
egy hajót, menjen be rokonaival, vigyen magával ételt, italt, 
továbbá állatokat, madarakat és legyen az utazásra készen. 
Xisuthros megfogadta a parancsot, épített egy 5 stádium hosszú, 
2 stádium széles hajót és bement családjával és bevitte mindazt, 
amit az Istenség mondott . . . . Miután az áradás elmúlt, 
Xisuthros néhány madarat bocsátott ki, de minthogy ezek se 
táplálékot, se nyugvóhelyet nem találtak, visszatértek. Pár nap 
múlva ismét próbát tett velők, újból kibocsátotta őket és azok 
bizonyos idő múlva agyagtól szenyes lábakkal jöttek meg. 
Mikor harmadszor is útnak eresztette őket, nem jöttek többé 
vissza. Xisuthros erre szétbontotta a hajó deszkáit, kinézett ós 
látta, hogy a hajó egy hegyen fennakadt. Kiszállt feleségével, 
leányával és a kormányossal, megcsókolta a földet, oltárt épített 

') cf. Herodot I. 177—200. 
1* 
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és azután hirtelen azokkal együtt, kik vele a szárazra léptek, 
eltűnt. A hajón maradtak hosszas várakozás után keresésre 
indultak. Megtalálni ugyan nem sikerült a keresetteket, de a 
magasból egy hang hallatszott, mely felszólította ó'ket, legyenek 
istenféló'k, mint Xisuthros és a vele levők, kik kegyességük 
miatt az Istenek lakhelyére jutottak. A föld, melyen tartózkodnak, 
Arménia földje, de menjenek vissza Babyloniába, ássák ki az 
írásokat és terjeszszék azokat az emberek között. A hajóból 
kijövó'k engedelmeskednek, visszatérnek Babyloniába „és sok 
várost alapítottak, szentélyeket megújítottak és Babylont is 
újból felépítették."1) Ezen elbeszélés és a bibliai özönvíztörténet 
rokon vonásait külön kiemelni felesleges, annyira szembeötló'k. 
Feltűntek azok már a múltban és magyarázatot követeltek. A 
magyarázat látszólag egyszerű volt és megnyugtató. Mi Eusebius 
excerptumában az írás tudósításával egyezik, az bizonyára a 
Genesisbó'l került Berossus szövegébe.2) Valószínűnek látszott, 
hogy a babyloniai pap járatos volt az ó-test.-i iratokban és hogy 
már ő szó'tte bele a bibliai részleteket saját népe mythosába. 
A következtetés persze azon a bizonytalanságon épült fel, mely 
Berossus töredékét övezte. Mit a világ Babyloniáról, annak 
szellemi életéről és szellemi életének hatásáról tudott, alig volt 
több a semminél. Berossus alakját homály takarta. Szava-
hihetőségére, megbízhatóságára hiányzott minden bizonyíték. 
Forrásait ő maga nem mondja meg s így megengedhető volt a 
felvétel, hogy azok jórészt az ÓT-ban keresendők. A következtetés 
az akkori ismeretek szűk korlátai között természetes. Ma könnyű 
rámutatni, mily kevéssé találta el az igazságot. Eusebius a 
Chronikonban Alexander Polyhistor kalauzolása mellett a 
teremtésmythos fragmentumát is közli, mely szintén Berossus 
munkájából származik. Babyloniai elbeszélés és ó-test.-i tudósítás 
között a hasonlóság itt nem oly világos, mint az özönvíz-
történetnél. Egyes vonások közösségének indokolásául itt is 
elegendőnek látszott ugyanaz a suppösitio, melyen a másik két 
elbeszélés viszonyának eldöntése nyugodott. 

Évezredes tabula rasa után félszázaddal ezelőtt új élet 
fakadt az egykori Babylonia és Assyria talajából. Megindultak 
az ásatások, rendszeres felkutatása az eltemetett emlékeknek. 

') Berossus e töredékét Alexander Polyhis tor n y o m á n Eusebius a 
Chronikonban közli. A szöveg teljes fordí tásá t 1. Schräder , Keil inschrif ten 
u. das AT. 3. Aufl. 1902 ρ. 543—544. Kivonatos ismertetését Dillmann, 
Genesis6 1892 ρ. 133, Gunkel , die Genesis 1911 ρ. 62. Ugyancsak Eusebius 
Abydenostól is közöl egy f ragmentumot , mely szintén Berossusra megy 
vissza (Gunkel p. 63) s me ly csak lényegtelen eltéréseket mu ta t a fenti 
elbeszéléstől. 

2) Dilim. p. 134. Sayce, Alte Denkmäler im Lichte neuer Forschungen 
p. 14. 15. 



A Bábel-Bibelvita. 9 

Bottá 1843—45-ben feltárta a chorsabadi magaslatot. Néhány 
évvel később (1849—51) Layard a kujundsiki halom bensejét 
tette vizsgálódás tárgyává. Következett a franczia expeditió 
(1852—54) Babylon területén, az angol Loftus és Taylor vállal-
kozása (1853—54) AVarka, Senkereh és Mukajjar környékén. 
Mit a föld bomlasztó hatalma nem tudott megsemmisíteni, az 
most ismét napfényre került. Városok alapfalai, paloták funda-
mentumai, alabastromba vésett reliefek, téglákra rótt feliratok. 
Mindé maradványok fogyatékosságuk daczára is gazdag fel-
világosítást adtak arról, miről odáig oly keveset lehetett mondani. 
Első sorban a kétfolyamvidéki világbirodalmak külső történetéről. 
A királyok az emlékeken magok beszélik el életük folyását. 
Feljegyeztetik, mikor vették át az ország vezetését. Száraz 
statisztika formájában évről-évre beszámolnak hadjárataikról, 
hódításaikról. Elősorolják a szélrózsa minden irányában fekvő 
népeket, kisebb-nagyobb tartományokat, melyeket adó alá 
hajtottak, megsarczoltak vagy deportáltak. Különös kedvteléssel, 
a szigorú pontosság látszatával összegezik a zsákmányt, az 
elesettek, kivégzettek és fogságba vittek számát. Ékiratos tudó-
sításaikhoz rendesen illusztrácziókat csatolnak. Az utókor ne 
csak szóval értesüljön az ő tetteikről, de kőbe vésett képek 
által is. A háború menetének minden részlete gazdag variatiókban 
megtalálható e reliefeken. Kezdve a csapatok elindulásától a 
hadvezér diadalmas visszatéréséig. Ez emlékek fellelése a régi 
Kelet históriájának legfontosabb fejezetét tette hozzáférhetővé. 
Babylon és Assyria történetét most már reális alapra lehetett 
fektetni. Megnyíltak az eredeti kútfők, melyeknek hiányát oly 
sokáig érezte a kutatás. Ha a teljességet illetőleg az anyag sok 
kívánni valót hagyott is hátra, a kezdet messze túlszárnyalta a 
valaha táplált reményeket. Az eredmények azonban nemcsak az 
assyriologiának szóltak. Részt követelt a haszonból az ó-test.-i 
tudomány is. Nyilvánvaló volt, hogy a történet, földrajz, ethno-
graphia szempontjából elsőrangú segédforrásra tett szert az írás 
tanulmánya. Izráel és Juda közel 3 évszázadon át állt közvetlen 
politikai összeköttetésben a Tigris és Eufrát partján lakó 
hatalmakkal. Ebbe az időszakba ^esik a próféták működése. A 
történeti könyvek, a prófétai iratok lépten-nyomon reflektálnak 
az éjszaki ellenségre. De megjegyzéseik sokszor túlságosan szűk-
szavúak; homályosak vagy ellenőrizhetlenek. Más tudósítások 
pedig nem segédkeznek a bizonytalanság eloszlatásán. A meso-
potámiai ásatások végre meghozták, mire oly nagy szükség volt. 
Az ő támogatásuk mellett az ó-test.-i közleményeket ellenőrizni 
és kiegészíteni lehetett. Hol az írás csak egy-egy nevet őrizett 
meg, ott az ékiratok gyakran hosszas történettel szolgáltak. 
Népek, melyekről az ÓT-nak nincs mit jelentenie, most változatos 
sorsuk aprólékos eseményeiben is ismertekké váltak. Kétes 
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prófétai czélzások a világpolitikai constellátio feltárásával 
egyszerre érthetó'kké ló'nek. És a domborművek nem egy 
részlethez nyújtottak minden beszédnél világosabb commentárt. 
A görög források morzsái helyett most gazdagon terített asztal 
kínálkozott az éhezó'knek. Az ÓT magyarázói nem mulasztották 
el a váratlan felfedezéseket az í rás szolgálatában értékesíteni. 
Exegeták, historikusok ez idó'tó'l kezdve bőven felhasználták 
mindazt, mi megbízható eredménykép az ízráeli történet számára 
felhasználható volt. 

A két nép szellemi kapcsolatáról a talált ékiratok alapján 
egyelőre nem lehetett nyilatkozni. A szerencsés kezdeményező a 
fenti ásatások után két évtizedig váratott még magára. Layard 
Ninive felkutatásánál Assurbanipal könyvtárának egy részére 
bukkant. Az össze-visszatört tábladarabok, számszerint mintegy 
20,000, a British-Museumba kerültek. Jó idő múlva az assyr 
osztály őre, George Smith, vállalkozott, hogy ez irtózatos zűrzavarba 
némi rendet hozzon. Az egyik töredékcsoportban a babyloniai 
özönvíztörténet eredetijét sikerült megtalálnia. 1872. dec. 3-án a 
Society of Biblical Archaeology előtt bemutatta a babyloniai 
szöveg fordítását, figyelmeztetve azon frappáns egyezésekre, 
melyek ezen mythos és Gn. 6—9 között észlelhetők.1) Az 
ékiratok elbeszélése eposz formájába van öntve, hőse Hasisatra 
(vagy Atrahasis). Az ő korában határozták el a felső hatalmak, 
hogy özönvizet küldenek a földre. De Ea, egyike az Isteneknek, 
megsajnálta a Surippak városában lakó Hasisatrát, feltárta előtte 
a tervet és meghagyta neki, készítsen egy hajót és vigyen bele 
minden élő lénybó'l néhány darabot. A hajó nagyságát is előírta: 
a hossza 300 rőf, a szélessége és magassága 60—60 rőf legyen. 
Ha Surippak lakói esetleg tudakolnák, miért építi a hajót, ne 
árulja el a valódi okot. Csak annyit mondjon, hogy messze 
tengeri útra készül, felkeresni Eát, az ő urát, hogy ezentúl annak 
közelében lakjék. Hasisatra úgy tett, mint Ea rendelte. Elkészí-
tette a hajót, pontosan megvizsgálta minden részét, majd 
kátrány nyal bekente belsejét és külső falait. Azután mindent 
bevitt, ami csak belefért: aranyat, ezüstöt, szolgákat, szolga-
lányokat, négylábú állatokat és madarakat, végül családjának 
tagjait. A mondott időben egy hang felszólította: Menj be a 
hajóba és zárd el az ajtót. Hasisatra bement és a hajó vezetését 
a kormányosra bízta. Reggelre rettenetes fergeteg jött. Meny-
dörgés töltötte be a levegőt, forgószelek vágtattak, a zsilipek 
megnyíltak és a vízi szellemek elárasztották a földet. A meg-
semmisülés e perczeiben „testvér nem gondolt testvérre, az 
emberek nem ismerték többé egymást." Az általános fölfordulástól 

' ) Kaulen, Asszyria és Babylonia a 4-ik kiadás után fordította Szabó 
Árpád 1891 p. 47. Hőmmel , Geschichte Baby lon iens u. Assyriens 1885 ρ. 126. 
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magok az Istenek is megrémültek. Ebek módjára kuporodtak 
a menyei rács mellé. Istar jajgatásban tört ki és a többiek 
vele sírtak. 6 naj> és 6 éjjel tartott a vihar és ezalatt minden 
élet elpusztult a földön. A 7-ik napra lecsendesültek a fellázadt 
elemek, az áradás megszűnt. Hasisatra benn a hajóban sírva 
gondolt a künn történtekre, „hogy az emberek tanyája iszappá 
változott." Mikor kinyitotta az ablakot s újból megpillantotta a 
világosságot, leült és könyek csorogtak végig arczán. A hajó 
Nizir országa felé úszott. Itt idó'zött 6 napon át. A 7-dik napon 
Hasisatra egy galambot bocsátott ki. Az ide-oda repült, nyugvó-
helyet azonban nem talált és visszatért. Azután egy fecskét 
eresztett útnak, az is nemsokára megjött. Midó'n végül egy 
hollót küldött ki, az látva a víz apadását nem tért többé vissza. 
Hasisatra erre feltárta az ajtót s a hajóban levó'kkel kiszállott. 
Majd oltárt épített, azon áldozatot mutatott be és kellemes 
szagú nádat és cyprusfát helyezett a tűzre. Az Istenek mohón 
szívták magokba az illatot, mint a legyek sereglettek az áldozó 
köré. Eljött Istar is és keserű szavakban tört ki Bel ellen, ki 
az özönvizet a földre hozta és részvétet nem érezve az emberek 
romlását felidézte. Midó'n Bel is megjelent, megütközéssel 
szemlélte a hajót. Mértéktelen haragra gyulladt, hogy az általános 
pusztulásból néhányan mégis megmenekültek. Az Istenek közül 
valaki bizonyára elárulta a titkot. Ea igyekszik a felháborodott 
Beit lecsendesíteni: Ha az emberek közül bűnös valaki, szenvedjen 
az illető, de nem igazságos dolog egyetemes ítélettel a hivó't és 
kegyest is sújtani. Ne bocsásson többé Bel özönvizet a földre, 
hanem küldjön oroszlánokat és azok irtsák ki a vétkeseket. 
Jöjjön éhség vagy dögvész, az kevesbítse az emberek számát. 
Igaz, az ő révén szabadult meg Hasisatra a haláltól, de ő csak 
álomban figyelmeztette kedvenczét a közelgő veszedelemre. Bel 
e szavakra megbékült. Megáldotta Hasisatrát és hozzátartozóit 
és kijelentette: Hasisatra és felesége idáig emberek voltak, most 
legyenek az Istenekhez hasonlók. Lakjanak ezentúl messze 
távolban, a folyamok torkolatánál. így is történt. Az Istenek a 
távolba helyezték őket.1) 

Smith közleménye érthető feltűnést keltett a tudományos 
világban. De mozgásba hozta a laikus közönséget is. Az angol 
napilapok behatóan foglalkoztak a mindenkit érdeklő thémával. 
A sajtónak Delitzsch felolvasásánál játszott szerepe csak meg-
ismétlése annak, mit az angol hírlapirodalom 30 évvel ezelőtt 
Smith előadása után producált. Az általános benyomás angol 
körökben az volt, hogy a babyloniai mythos révén az emberiség 

') Kaulen , ρ. 2 1 1 - 2 1 6 ; Gunkel, Schöpfung u. Chaos 1895. ρ . 4 2 3 - 4 2 8 
(Zimmern fordí tásában) ; Schräder , Keil inschrif ten u. d. AT. 2. kiadás 1883 
ρ. 55—79 (Haupt excursusa); 3-ik kiadás 1903 ρ. 544 s köv. 
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megbecsülhetlen bizonyíték birtokába jutott az írás hitelre-
méltósága mellett. „Az ékiratos özönvíztörténet nagy értéke 
abban rejlik — írta néhány esztendó'vel késó'bb Smith —, hogy 
önálló pendantjaként lép fel a bibliai tudósításnak és ennek 
javára a legrégebbi tanúságot szolgáltatja".1) A felfedezést ép 
ezért osztatlan öröm kisérte. Minden oldalról sürgó'sen óhajtották, 
vajha a Genesis egyéb részleteire is hasonló fény derülne. Az 
intensiv érdekló'dés arra indította a Daily Telegraph főszerkesztőjét, 
Edwin Arnoldot, hogy a lap költségén expeditiót szervezzen a 
ninivei ásatások folytatására és annak vezetésével Smitht bízza 
meg. Speciális czélja a vállalatnak a Genesis elbeszéléseivel 
rokon babyloniai legendák felkutatása illetve a British-Muzeumban 
levő ilynemű töredékeknek kiegészítése volt. Smith eleget tett 
a felszólításnak és fél esztendó't töltött a távol keleten.2) Talált 
is a vízözön- és a teremtéstörténethez tartozó néhány becses 
fragmentumot.3) Röviddel a visszatérés után a British-Museum 
20.000 M-nyi költséget bocsátott rendelkezésére és Smith újból 
felkereste az ásatások helyét ugyanazon czéllal, mint az elsó' 
alkalomkor. A második expeditió 1873. novembertó'l 1874. 
juniusig tartott. A két útról magával hozott anyagot, miután 
előzőleg már egyes részeket önállóan publicált, összefoglalva 
The Chaldean Account of Genesis-ben tette közzé (1875).4) 

Smith már 1872-ben, felfedezései elején, meg volt győződve, 
„hogy a Genesis összes régibb elbeszéléseire a babyloniai és 
assyr romhalmazok alatt oly soká eltemetett feliratok új és 
meglepő fényt fognak vetni". Ez a szempont irányította további 
kutatásait, expeditióit. A Chaldean Account of Genesisben 
igazolni kívánta, hogy feltevésében nem tévedett. A Gn 1—11-ben 
foglalt közlemények parallelái csakugyan fellelhetők a babyloniai 
emlékeken. Izráeli hagyomány szerint az emberiség őstörténete 
a teremtés, a paradicsomban való időzés, a bűnbeesés, az egész 
emberi nem megromlása, a vízözön, a bábeli torony építése és 
az ott végbement szétszóródás egymásutánjában játszódott le. 
Ugyanígy szól a két folyamvidéki traditio is. A babyloniai 
legendák ugyanazon sorrendben helyezkednek egymás mellé, 
mint a biblia tudósításai. Az elbeszélések tartalma is nagyjában 
feltűnően megegyezik. Az Eufrát és Tigris partján ha nem is 

') Chald. Genesis 1876 ρ. 234. 
2) 1873 e le jé tő l ugyanazon év juliusáig. 
ή Chald. Genesis ρ. 7. 
4) A m u n k á t németre Chaldäische Genesis czímmel Delitzsch Hermann 

fordította (1876), excursusokat Delitzsch Frigyes adot t hozzá. Smith 1876-ban 
harmadik expedit iót vezetett a régi Assyriáha. Ez útról nem tért többé vissza . 
Meghalt pes t isben Aleppoban. Hogy az egykori he th i ta város Karkhemis az 
Eufrá t mellett f ekvő Dserabissal azonos, azt Smi th e harmadik expedit ionál 
állapította meg. 
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szószerint úgy, de hasonlóan beszélték el a legrégibb kor 
eseményeit mint a Jordán környékén a Libanon tövében. Hol a 
hasonlóságot nem lehet még elegendőképen kimutatni, ott az 
ékiratok töredékes volta a hibás. A jövőnek bizonyára sikerülni 
fog a fogyatékosságot pótolni. Fontos, hogy a babyloniai legendák 
sokkal terjedelmesebbek mint az írás közleményei. Anyaguk is 
gazdagabb. Dibbarra tetteiről, Izdubar kalandjairól, melyek oly 
nagy helyet foglalnak el a babyloniai hagyományban, az írás 
vagy semmit vagy alig valamit őrizett meg. Az eredetiség és 
függés kérdéséről Smith nem akar nyilatkozni. „Megelégszem 
annak kiemelésével — írja munkája végén —, hogy a hagyo-
mányok tartalma nemcsak a babyloniai feliratok, de a biblia 
szövege szerint is az Eufrát völgy szomzédságához és pedig 
különösen Babyloniához fűződik . . . . De a további kutatások 
eredményét kell bevárnunk, hogy e mondák vándorlásának és 
változásának történetéről valami biztosat állíthassunk".1) 

Abból, amit Smith munkája felölel, a már elmondott 
özönvíztörténeten kivül két részlet érdekel itt közelebbről. Az 
egyik a teremtés, a másik a bűnbeesés története. Mindkettőnek 
jelentékeny szerep jutott a Bábel-Bibelvitában és mindkettőt 
Smith tette legelőször megbeszélés tárgyává. Az ékiratokon 
olvasható teremtésmt/thos ouvertureje nem a szellemnek a vizek 
felett lebegése, sem az isteni parancsszó, hanem zűrzavar, harcz 
és félelmetes háborúság. Mindeneket megelőzőleg egyedül 
Tihámat létezett, a mindenségnek anyja, a chaotikus víztömeg, 
melyet tengeri szörnyeteg formájában ír le a babyloniai phantázia. 
Ekkor keletkeztek az Istenek. Lahmu és Lahamu, Ansar és 
Kisar és a többiek, amint egymás után következnek. De 
Tihamat fellázadt az új Istenek ellen Az ok, mely őt e lépésre 
indította, nem mondható meg. A táblának azon része, mely az 
összeütközés miértjéről referált, hiányzik. Csak az előkészületekről 
értesül az olvasó. Tihámat csodás lényeket teremtett, óriási 
kígyókat, sárkányokat, skorpio- és halembereket, ezek voltak az 
ő segítő társai. (I. tábla.) Az Isteneket a veszedelem láttára 
rettegés fogta el. Anuhoz fordultak, védné meg őket, Anu 
azonban nem mert a kétes harczra vállalkozni. Egyedül Bel-
Marduk mutatkozott hajlandónak, Tihfimattal szembeszállni. De 
egy feltételt kötött ki. Ismerje el őt az Istenek collégiuma a 
legkiválóbbnak és biztosítsa neki a sorsmegállapítás jogát. (II. t.) 
Az Istenek tanácsra gyűltek össze. Miután fényes lakomát 
tartottak (III. t.), beleegyeztek, hogy Bel-Marduk legyen ezentúl 
vezetőjük és hogy az ő szava bírjon legnagyobb súlylyal minden 
kérdés eldöntésében. Bel-Marduk már most felkészült a harczra. 

') Chaiu. Gen. ρ. 254. 255. 
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Ijjat, nyilat, puzdrát, villámot és hálót vett magához, kirendelte 
a szeleket, hogy ezek támogassák őt a küzdelemben. Felszállott 
tűzlovaktól vont szekerére és megindult Tihámat ellen. A 
lázadók Bel-Marduk közeledtére megrémültek. Tihámat szidal-
makat szórt az Isten ellen, de ez hálójában megfogta őt, feltárt 
torkába belehajtotta a szeleket, nyilat lőtt beléje és megölte. 
Azután a segitő szörnyetegeket tette ártalmatlanná. Majd vissza-
tért Tihámathoz, a hullát két részre vágta, az egyik felet meny-
bolttá, a másikat földdé alakította. A boltozat elébe reteszt tolt, 
őröket is állított oda, meghagyva nekik, hogy a vizeket ki ne 
ereszszék. (IV. t.) Utána elrendezte az égi testeket a boltozaton, 
kijelölte az állatkör helyét. (V. t.) A továbbiak vagy egészen 
elvesztek vagy csak nagyon töredékesen maradtak meg. A VI. 
tábla hiányzik. Sejteni lehet, hogy a halak és madarak létre-
jövetele volt rajta elmondva. Erre enged következtetni az a 
néhány fragmentáris megjegyzés, mely a VII. táblán olvasható 
s mely a négylábúak, a háziállatok és vadállatok teremtéséről 
beszél. Az emberről nem hallani semmit. A róla szóló táblát 
talán ugyanazon sors érte, mint a halak és madarakról szólót. 
A befejezés egy dicsőítő ének Bel-Mardukra, a mindenség Urára.1) 
így az ékiratos tudósítás, amennyire az még kibetűzhető. Smith 
különös figyelmét természetesen a teremtésnek actusai kötötték 
le. Itt vannak azok a részletek, amelyek a Gn. 1. fejezetével 
közvetlenül párhuzamba állíthatók. Iparkodott is adatot és 
gyanítást, sejtést és bizonyítékot a kettő hasonlóságának fel-
tüntetésére értékesíteni. Az eredmény, amelyre jutott, az volt, 
hogy bármily hiányosak legyenek is a feliratok, a teremtés 
előadásánál az izráeli és babyloniai hagyománynak tartalmi és 
sorrendi megegyezése teljesen evidens. A mythos egyéb 
anyagával azonban nem tudott mit elkezdeni. Felismerte, hogy 
Tihámat és az ó-test.-i tehom egy és ugyanaz, (p. 64.) További 
kapcsolatot nem talált. A Tihámat és Bel-Marduk. között lefolyt 

') L. Gunkel, Schöpfung u. Chaos ρ. 401—417 (teljes fordítás 
Zimmerntől) ; Schräder , Keilinschr. u. d. AT. 3. kiadás p. 490 -497 . Kaulen 
ρ. 218—223. Az eposnak fenti ismertetése elüt attól, a mit a Chaldäische 
Genesis ρ. 61—93-ban mond . Smith közleményei m a j d többet m a j d kevesebbet 
tar talmaznak. Töredékek v a n n a k felvéve, melyek nem tar toznak az eposhoz, 
viszont hozzátartozók h iányzanak vagy másu t t vannak elhelyezve. Leginkább 
felötlik, hogy Smi th minden különösebb ok nélkül T i h á m a t lázadását és 
legyőzetését nem a teremtés p rae lud iumának , hanem a bűnbeesés története 
egy jelenetének k íván ja tekinteni. „Jelenleg legalább abban a véleményben 
vagyok, hogy a gonosz ha ta lommal folytatot t háború n e m , mint azelőtt 
hittem, a teremtést megelőzte, hanem a bűnbeesés t követte. Igaz, határozott 
bizonyítékot erre nem tudnék felhozni' ' , (p. 87.) L tólag ny i lvánva ló , hogy az 
ő régebbi hite j á r t a he lyes nyomon. Ismétlések elkerülése végett czélszerűnek 
látszott az epos tar ta lmát ügy adni, amin t azt n e m s o k á r a Smith után 
(1. Kaulen) a kuta tás megállapí tot ta s amin t az két évtized óta közkézen forog. 
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harcznak az ÓT-ban nincsen parallelája, ez volt a végszó, 
melylyel Smith e fejezet tárgyalását lezárta. Fordítva áll a dolog 
a bűnbeesés történetével. Ennél meg a babyloniai emlékek hagyták 
cserben a keresó't. A Gn 2. 3-ban foglalt elbeszélés az eddig 
ismert ékiratos feljegyzéseken sehol sem fordul eló'. De Smith 
vállalkozott annak beigazolására, hogy ez a történet a 
babyloniaiaknál is otthonos volt. Ha már nem tudta az egész 
épületet reconstruálni, legalább a legkülönbözó'bb helyekró'l vett 
törmelékekkel igyekezett kimutatni, hogy az épület valamikor 
mégis létezett. A kígyó nem más, mint a babyloniai Tihámat, 
a tengeri szörnyeteg, a zűrzavar és rendetlenség szelleme, az 
Istenek ellenlábasa. Az Éden kertje Gandunijas tartománynak 
felel meg, melyet szintén 4 folyó vize öntözött. Az élet fája 
azonos Anu szent berkével, hol az ó'rízést Gn 3,24-gyel egyezö'leg 
szintén a 4 világtáj felé forgó kard és a két kerub teljesítette. 
Mind ennél fontosabb azonban Smith számára az a kép, melyet 
a British-Museum gyűjteményéből sikerült előteremtenie. Középen 
fa áll szétnyúló ágakkal, alul lelógó gyümölcscsel. Két oldalt 
egy-egy alak ül, a jobb oldalinak fején szarvak láthatók. 
Mindketten a fa felé nyújtják ki karjokat. A kép bal szélén 
kacskaringós vonal húzódik, a kígyó. „Tény az, hogy ezeken a 
régi képeken egyetlen egy jelenet sincs tisztán a képzeletből 
merítve, hanem hogy valódi vagy ilyennek gondolt események 
és legendái alakok azok, amelyeket a művészek megörökítettek. 
Ép azért e képből kétségtelen, hogy a Genesiséhez egészen 
hasonló formájú bűnbeesés-történet már ősidőktől fogva 
Babyloniában is ismeretes volt". (Chald. Gen. ρ. 87.) 

Az assyriologus Smith közleményei legközelebbről az 
ó-test.-i tudományt érintették. Neki kellett első sorban nyilat-
koznia és a kívülről felvetett probléma sorsáról saját területén 
döntenie. A Chaldäische Genesis az ó-test.-i kutatók körében 
nem aratott teljes sikert. A szerző lelkesedése, sokszor briliáns 
éleslátása, egy-egy frappáns felfedezés és a megkapó előadás 
sem tudta elfeledtetni a kézen fekvő hiányokat. Smith munkája 
telve volt egy geniális úttörő hibáival. Meggyőződésének igaz-
ságába vetett hite nem állott arányban az adatokkal, melyekkel 
rendelkezett. Az anyagnak kellett az ő felfogásához simulnia és 
nem az ő felfogásának az anyaghoz. Feltette, hogy megtalálja a 
babyloniai Genesist és csakugyan megtalálta. A kedvencz 
gondolattól táplált elfogultság mindenütt akadt nyomokra és 
bizonyítékokra. Hol az összehasonlítás akadályokba ütközött, 
ott, bár jóhiszeműleg, erőszakos változtatásokat is hajlandó volt 
megengedni. Ha érezte, hogy egy-egy pillér nem elég szilárd a 
tetőzet hordására, nem saját magában, hanem a feliratok 
fogyatékosságában kereste az okot. És bizott a jövőben, jobban 
mint szabad lett volna, Nem volt nehéz a gyenge oldalakat 
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felismerni és a munka egészéről az itélet megalkotni. Több volt 
benne az ötlet, mint a megbízható eredmény. Az alaptételt az 
ó-test.-i tudomány nem fogadhatta el. Hogy a bibliai Őstörténet 
a maga teljességében és egymásutánjában az ékiratokon is 
fellelhető, azt Smith minden ügyessége se tudta valószínűvé 
tenni. A kérdés csak az lehetett, hogy vájjon esetleg egyes 
legendák azonossága vagy hasonlósága constatálható-e ? A 
probléma súlypontja az egészről a részekre ment át. A Chaldäische 
Genesisnek itt több szerencséje volt. A skeptikusok és bizal-
matlanok pártját ellensúlyozta a hivek és követők tábora. A 
két nép teremtés- és bűnbeeséstörténetéről nem egy ó-test.-i 
kutató egészen úgy gondolkozott, mint Smith. A legmesszebb-
menő hatást azonban a vízözöntörténet érte el. Ez a történet 
szolgáltatott egyúttal közvetlen alkalmat a további discussióra 
is. Az egyező vonások puszta egybevetésével a kérdésnek csak 
bevezető része volt elintézve. A megoldandó csomó ezután 
következett. Smith homályban hagyta, hogy minő összefüggés 
van a két traditio között, hogy hol keresendő az elbeszélés 
szülőhazája, hol az új otthon, hová idővel elszármazott? Az 
ó-test.-i kutatók többségének szemében az ásatásokból szerzett 
tanúság, Babylonia ősrégi története, emelkedett cultúrája, e 
culturának az apróbb tartományokra súlyosodó hatása, az 
ékirati tudósítás magas kora, magának az elbeszélésnek tartalma 
és topographiája, az izráeli hagyománynak Mesopotámiához 
fűzödése Babylonia prioritásának javára billentette a mérleget. 
A babyloniai szellem termelte, az izráeli csak átvette a vizözön-
legendát. Hogy mikor és milyen módon? — arról különböző 
vélemények kerültek forgalomba,1) De e differentia nem bírt 
jelentőséggel. A lényeges az volt, hogy az ó-test.-i tudomány 
elismerte, hogy a biblia egyik fontos szakasza kétségtelenül 
idegenből, Babylonia földjéről származott. Ez az írás tanul-
mányozásának történetében új fejezet kezdetét jelentette. Az 
izráeli traditio kilépett az izolált állásból és közvetlen kapcsolatba 
jutott egy másik nép tradi ti ójával. Megszületett a Bábel-Bibel-
kérdés, mely azóta nem került le többé a napirendről. Minden 
ó-test.-i kutatónak határozottan számot kellett vetni avval, hogy 
az izráeli hagyomány mily mértékben eredeti és mily mértékben 
idegen befolyás alatt álló? így Smith fáradozása a tévedések és 
hiányok, a túlzás ós elfogultság daczára is alapvető fontosságú. 
Elvégre mégis ő volt az, ki a kutatást az új irányba terelte. 

Az ó-test.-i exegeták fentjelzett állásfoglalása megtalálható 
Buddenak Biblische Urgeschichtej ében is (1883). Budde is 

») L. Goldziher, Der Mythos bei den Hebräern 1876 ρ. 3 8 0 - 3 8 5 . 
Di l im. ρ. 135. Stade, Geschichte des \yolkes Israel 1887. I. 632. Wildeboer, 
Die Literatur des Alten Testaments 1895. p. 12. 
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visszautasítja Smith indokolatlan alaptételét. Az egyes elbeszélések 
rokonságának vizsgálatánál pedig nagy reserváltságot tanúsít, 
nagyobbat, mint nem egy munkatársa. Hogy a bábeli torony 
építéséről és az ott végbement nyelvzavarról szóló közlemény 
(Gn. 11) babyloniai mythosra menne vissza, azt már a Bábel 
szó héber etymologiája (v. 9.), ami az ó-test.-i elbeszélés alapja, 
egyenesen kizárja (p. 385—388). A babyloniai bűnbeesés-
történetről nem lehet komolyan beszélni. A Smith közölte kép 
értelmét semminemű feljegyzés nem világosítja meg. A kép 
maga pedig nyilván ellentmond annak, hogy valaki rajta a 
Gn. 2. 3-ban foglalt történetet keresse. Mindkét alak kinyújtott 
kézzel van ábrázolva; mindketten teljesen fel vannak öltözve; 
mindketten ülnek; a kígyó nem előttök, de a háttérben látható. 
Ε vonások ép nem egyeznek a bibliai elbeszélés vonásaival 
(p. 74—79). A negatívum mellett azonban van Budde munkájában 
positivum is, mely a tárgyalt problémát egy lépéssel előbbre 
vitte. Smith a Chaldäische Genesisben bemutatta mindazon 
ékiratos töredékeket, melyek a babyloniai teremtéstörténetről 
szólnak. Azok alapján igyekezett bizonyítani, hogy babyloniai és 
izráeli hagyomány fedik egymást. Az anyag hiányossága rögtön 
szembeötlőit és Smith következtetésének megbízhatóságát sokak 
számára kétségessé tette. A teremtés actusai közül mindössze 
csak hármat tudott az ékiratokon felfedezni. A babyloniai 
teremtéslegendát Berossus is megőrizte s e tudósításnak kivonata 
Alexander Polyhistor közvetítésével fenmaradt Eusebius Chroni-
konjában. Berossus e fragmentumát Budde részletes vizsgálatnak 
vetette alá a Biblische Urgeschichte 473—485. lapjain. A baby-
loniai pap közleménye szerint abban az időben, midőn a 
mindenség még homály és víz volt, csodálatos lények léteztek: 
emberek két szárnynyal, négy szárnynyal és két arczczal, egy 
testtel de két fejjel, mások emberi alakkal de kecskelábakkal 
és szarvakkal. Voltak ökrök emberfejjel, kutyák négy testtel, 
lovak kutyafejjel és egyéb mindenféle csodás állatok. Ezek felett 
egy nő uralkodott, kinek neve chaldul Thamte, görögül Thalassa. 
Az asszonyra rátört Bel, kettéhasította és egyik feléből a földet, 
a másikból az eget formálta, a szörnyetegeket pedig megsemmi-
sítette. (Ez az elbeszélés — fűzi hozzá Eusebius — természeti 
jelenségek allegorikus magyarázata akar lenni: a mikor ugyanis 
a mindenség még csupa víz volt, akkor Bel széthasította a 
sötétséget, az eget elválasztotta a földtől és a mindenség rendjét 
megállapította. A szörnyetegek nem tudták a világosságot 
elviselni és elpusztultak.) Bel látva a földet, hogy az telve 
növényzettel, de emberek nem lakják, megparancsolta az egyik 
Istennek, vágja le az ő fejét és a kiömlő vért keverje össze a 
földdel, hogy embereket és állatokat lehessen készíteni, melyek 
a levegőt elbírják. (Valóban ezt meséli Berossus — jegyzi meg 
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újból Eusebius — Alexander Polyhistor tanúsága szerint. Azt 
állítja, hogy ezen Isten levágta a saját fejét és hogy a többi 
Istenek a kiömlő' vért egybekeverték a földdel és abból embereket 
formáltak. Ez volna az oka annak, hogy az emberek eszes 
lények, az isteni értelem részesei.) Bel hozta létre a napot, 
holdat, csillagokat és az 5 bolygót is.1) így a töredék. Budde 
első sorban a szöveg megbízhatóságát kivánja tisztázni. Berossus 
szavahihetőségére az eredeti babyloniai emlékek teljes világot 
vetettek. Az özönvíztörténet ékiratos recensiojából a leghatáro-
zottabban kitűnik, hogy az előző kutatás helytelen nyomon 
haladt, hogy a babyloniai pap járatos volt népe hagyományaiban, 
azokat pontosan ismerte és művében hitelre méltóan reproducálta. 
A teremtéstörténetnél is nyugodt lehet mindenki, hogy Berossus 
a babyloniai legendát híven származtatta át az utókorra. Nem 
lehet ezt mondani azokról, kik művét kivonatolták. Eusebius 
szövege magán viseli a tendentia bélyegét. A közbeszúrt meg-
jegyzésekből nyilvánvaló, hogy a caesareai püspök czélja a 
babyloniai hagyomány együgyűségének pellengérre állítása volt. 
Ezért Berossus tudósításának csak azon részletei érdekelték, 
melyek a bizonyításra a legalkalmasabbaknak látszottak. A 
többit összevonta, elhagyta, mint reá nézve lényegtelent. Innen 
a zavar, a szakadozottság, a sok hiány és fogyatékosság, mely 
az elbeszélésnél jelenleg tapasztalható. De e megcsonkított 
excerptum is elegendő, hogy a hozzáértő fontos tanúságot 
merítsen belőle a Genesis első fejezete számára. A teremtést 
bevezető közleménynyel, a szörnyetegekkel és azoknak meg-
semmisítésével Budde se tudott semmit elkezdeni. Nem is 
reflectál rájok. Fejtegetéseit a chaossal kezdi. A babyloniai 
traditioban mindeneket megelőzőleg csak az Istenek léteztek 
és mellettök önállóan a chaos. Mutatis mutandis hasonlókép 
beszéli a Genesis is. Mi a chaosnak véget vet, az a világosság 
— Berossusnál úgy mint a Genesisben (1. mű). A kosmos, az 
ég és a föld, a chaos szétválasztásával jő létre egyik elbeszélés-
ben épúgy mint a másikban (2. mű). A bibliai tudósítás ezután 
a szárazföld és tenger kialakulását közli (3. mű). Eusebius 
excerpáló tolla a részlet felett tovasiklott, de a „puszta föld" 
említése világos útmutatás, hogy a babyloniai hagyományban is 
szó volt a szárazföld teremtéséről ugyanazon helyen, ahol az 
írásban. Berossus töredéke a továbbiakban a „növénytermő" 
földről beszél, miből ismét az következik, hogy előzőleg a 
növényzet létrehívásáról kellett szónak lennie (4. mű). Az égi 
testek teremtését (5. mű) mindkét elbeszélés ismeri. Igaz, hogy 
Eusebius szövegében legvégül történik róluk említés. De ez 

*) Budde a görög szöveget csak k ivona tosan közli. A te l jes fordítás 
Smith, Chald. Gen. ρ. 3 8 - 4 2 és Gunkel, Schöpfung u. Chaos p. '17—20. 
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Eusebius pontatlanságának tudandó be, amint azt az ékiratok 
is bizonyítják. A halak és madarakról (6. mű) Berossus 
fragmentumában semmi se olvasható. Indokolt a feltevés, hogy 
ismét az excerpátor mulasztása oka a hiánynak. Az állatok és 
emberek (7. és 8. mű) létrejöveteléró'l szóló résznél a szöveg 
egészen zűrzavaros. Berossus szavai és Eusebius megjegyzése, 
melyben a szavakat megismétli, ellenmondásban vannak egy-
mással. Budde arra az eredményre jut, hogy az isteni vér és a 
föld csakis az emberek teremtésének szolgálhatott anyagául és 
így a dolog természetének megfeleló'leg a babyloniai teremtés-
történetben is eló'bb az állatok jöttek létre s csak azután az 
emberek. A sorrend tehát itt is ugyanaz, mint az írás elbeszélé-
sében. A conclusio, melylyel Budde a vizsgálódást lezárja, az, 
hogy a babyloniai legenda, amennyire azt reconstruálni sikerül, 
és Gn. 1 közleménye tartalmilag megegyező és hogy a bibliai 
teremtéstörténetnek a babyloniaitól való függése nem tagadható. 
Ez analyzis értékes adalék Smith munkájához. Az ó-test.-i 
exegeta segítségére jött az assyriologusnak. Kiegészítette a 
bizonyítékokat, melyeket az ékiratok töredékei nem nyújtottak 
elég bőven. Egyes rokon vonások helyébe az egésznek azonos-
ságát tette. Mind a 8 műről igyekezett igazolni, hogy azok a 
babyloniai elbeszélésben épúgy megvoltak, mint az izráeli 
hagyományban. Mindennek daczára a teremtéstörténet problé-
máját Budde se tudta végleg megoldani. A babyloniai legenda 
első része, a Tihámat és Marduk, Thamte és Bel közötti össze-
ütközés az ő fejtegetése után is ó-test.-i parallela nélkül maradt. 

Az ásatások kezdete óta nemcsak a theologusoknak, de az 
assyriologusoknak érdeklődése is különösen azokra az emlékekre 
irányult, melyek az Ó-Testamentommal állottak több-kevesebb 
kapcsolatban. „Az ékiratok megfejtőinek figyelme mindenekelőtt 
a történeti tartalmú fiatalabb feliratokra összpontosult, legfő-
képpen azon assyr királyokéira, kik a júdeai és izráeli király-
sággal egy korban éltek. Tiglathpileser, Salmanassar, Sargon, 
Sanherib, Asarhaddon és sok más régi uralkodónak közvetlenül 
az Ó-T-ra vonatkozó és a régi történetnek nem egy idáig 
homályos szakaszát váratlanul m'egvilágító feljegyzései voltak 
azok, melyek a kutatók erejét hosszú időn keresztül csaknem 
kizárólag lekötötték és a munkálkodást az assyr irodalom egyéb 
téréin háttérbe szorították".1) A történet vizsgálatával együtt 
járt a földrajzi és ethnographiai adatok confrontálása. Ezt 
követték a többi körök. Minő hasonlóság, rokonság vagy össze-
függés van a babyloniai és izráeli vallás, gondolkodás, cultura, 
mondák, elbeszélések, legendák, intézmények és szokások 
között ? Mit ez irányban évtizedek buzgalma napfényre hozott, 

') Smith, Chald. Genesis ρ. 2. 
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azt Schräder egybeállította a Keilinschriften und das Alte 
Testament-ben. A munkának 2-ik kiadása 1883-ban jelent meg.1) 
Schräder versről-versre haladva végig megy az ÓT szövegén és 
mindenütt, ahol az ékiratok valami felvilágosítással szolgálnak, 
arról részletesen beszámol. így nem rendszeresen feldolgozva, 
de szétszórtan szóba kerülnek mindazon elemek, melyeket ó' az 
ÓT-ban és az assyr-babyloniai közleményekben közöseknek 
tekint. A munka legfontosabb szakaszai azok, melyek a kőt nép 
vallásának érinkezési pontjairól referálnak. Schräder ezekre 
különös súlyt helyez és gazdag anyagot bocsát olvasóinak 
rendelkezésére. A vízözön- és teremtéstörténetről úgy vélekedik, 
mint eló'dje Smith. Megtoldja Smith állításait avval, hogy az 
ó-test.-i sabbatk-ot szintén babyloniai eredetűnek tekinti. A 
babyloniaiak is ismerték a nyugalom napját. Nekik is voltak e 
nap megszentelésére vonatkozó szabályaik, melyek megegyeznek 
nz írás megfelelő szabályaival. A héberek bizonyára még 
Ur-Kasdimból hozták magokkal ez intézményt új hazájokba 
(p. 18—22.)2) Hogy Jalwe Izráel Istene kezdettől fogva, azt a 
feliratok legalább is bizonytalanná teszik. A név Jahu formában 
megtalálható a syr-hamathi feliratokon is. Schräder egyelőre 
még nem mert határozottan dönteni az eredetiség kérdésében. 
Lehet, hogy a hamathiak lzráeltől kölcsönözték ez Istennevet. 
Viszont az sincs kizárva, hogy Jahu eredetileg babyloniai vagy 
assyr Istenség és hogy a kétfolyam vidékéről vándorolt nyugatra 
a héberekhez és áramokhoz, (p. 23—25.) A babyloniai bűnbeesés-
történetről nem lehet oly határozottan nyilatkozni, mint sokan 
ajánlatosnak tartják. Az az állítás, hogy a babyloniaiak ugyan-
úgy beszélték el az első emberpár bukását, mint az izráeliek, 
idáig nem igazolható. A legfőbb argumentum, a kép a középen 
látható fával és oldalt ülő két alakkal, a bizonyításra nem 
alkalmas. De elhamarkodott volna azt hirdetni, hogy a babyloniai 
hagyományban egyáltalán hiányzott a bűnbeesés legendája. Sőt 
nagyon is valószínű, hogy volt ily tartalmú elbeszélésük, melyet 
azonban idáig nem sikerült még felfedezni (p. 37). Babyloniából 
származnak az ó-test.-i kerubok és pedig azoknak nemcsak 
képzete, de neve is. Azonosak a babyloniai bikakolossusokkal, 
melyeknek formája, hivatása ugyanaz, mint az ó-test.-i. mythikus 
lényeké, (p. 39. 40). 

Schräder munkája alapján könnyedén tájékozódást szerez-

') Az első 1872-ben, a harmadik 1903-ban. Előbbit nem ismerem. 
Utóbbit Winckler és Z i m m e r n dolgozták át oly lényegesen, hogy azt többé 
alig lehet Schräder m u n k á j á n a k tekinteni. 

2) Sayce az Alte Denkmäler stb. 21. és 22. oldalán azon véleménynek 
ád kifejezést, hogy a baby lon ia i legenda szer int is a te remtés valószínűleg 
7 n a p r a volt beosztva, a 7-ik napon tör tént a sabbath beigtatása épügy 
mint a hogy Gn. 1—2, 4 -ben olvasható. 
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het az érdeklődő, hogy már 20 esztendővel ezelőtt mily messze-
menő kapcsolatot hirdettek assyriologusok és utánnok az ó-test.-i 
kutatók tekintélyes része Babylonia és Izráel szellemi élete 
között. Előbbi volt a forrás, melyből utóbbi meglepő sokat 
merített. Izráel kezelője annak a tőkének, melyet Babylonia jutta-
tott neki. A szellemi birtok legkülönbözőbb ágaiban feltűnő sok-
szor kölcsönző volt és nem önálló producens. Idegenből kapta 
mérték- és súlyrendszerét. Onnan importálta astronomiai isme-
reteit. Babyloniai mintára osztotta be a napnak és éjnek szakait. 
Vallásos gondolkozása telítve távolból hozzászakadt képzetekkel. 
Cultusa saturálva babyloniai intézményekkel. Babyloniai mytho-
sokra visszamenő elbeszélések voltak jórészt szellemi tápláléka, 
így tanították könyvben és kathedrán, szóval és Írásban. Egy 
jelentős kérdésre azonban hiányzott a felelet. Eldöntetlen maradt, 
hogy mikor, mily körülmények között történt e mélyenjáró 
befolyásolás ? Izráel története nem nyújtott alkalmas támasz-
pontokat, melyekből az időt a valószínűség szerint meg lehetett 
volna állapítani. Az exilium alatt a két nép közvetlen érintke-
vésben állott egymással. Magok az ó-test.-i iratok tanúskodnak, 
hogy ez érintkezés nem mult el nyom nélkül Izráel számára. 
De eltekintve attól, hogy a babyloniai hatás már az exilium 
előtti izráeli irodalomban is erősen érezhető, azt, hogy a mono-
theista judeaiak egy sereg politheista mythost sajátítottak volna 
el a gyűlölt ellenségtől és azokat egy-két évtized alatt saját 
gondolkozásukhoz idomították volna, semmikép se lehet plausi-
bilissé tenni. Ugyanez áll az assyr korra. A VIII. és VII. szá-
zad Izráel történetében a próféták szereplésének ideje. Ez időszakot 
harcz jellemzi minden ellen ami idegen. Nem hihető, hogy a 
nemzeti öntudat ébredésének napjaiban Babylonia idegen porté-
kákkal tudta volna Izráelt elárasztani. Az Ur-Kasdimból kivándorló 
Ábrahám is aligha lehetett a két nép szellemi életének összekötő 
kapcsa. A patriarcha alakja annyira mondai színezetű, hogy a 
vele való operálás a csomót nem hogy megoldja, de jobban 
összebogozza. A kérdés kérdés maradt. Azok szemében legalább, 
kik a nehézségek felett nem tudtak egyhamar elsiklani. Az 
1888-ik esztendő a problémába fordulatot hozott. Az egyptomi 
El-Amarna vidékén felláchok ásás közben ládákra bukkantak 
telve táblácskákkal. Rövid vizsgálat elegendő volt annak meg-
állapítására, hogy a táblák III. és IV. Amenophis (1400 Kr. e.) 
idejéből valók és hogy részét képezték az egyptomi állami 
archívumnak. Csaknem csupa levél a pharaohoz intézve. Syriai, 
kanaani hivatalnokok jelentést tesznek bennök uralkodóiknak. 
Ázsiai fejedelmek Egyptom királyához fordulnak ügyes-bajos 
dolgaikban.1) A levelekben használt irás a babyloniai ékirás, a 

*) A tel l -e l -amarnai leletről lásd C. Niebuhr, Die Amarnazei t . Aegypten 
Theo!. Szaklap. Π. évf. ο 
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nyelv Babyloniának nyelve. Utóbbi körülmény nagy horderejű 
adatot jelentett a kutatás számára, Nyilvánvaló ló'n belőle, hogy 
Babylonia műveltségének az ó-kor népei között játszott szerepe 
sokkal régibb keletű és szélesebb körű volt, mint idáig gondolták. 
Már a Kr. előtti II. évezredben egész Előázsia a babyloniai 
cultura hatása alatt állott. A hatás oly messzire terjedt, hogy a 
közeli és távoli, kisebb és nagyobb tartományok diplomátiai 
érintkezését is ő szabályozta. Ő szolgáltatta a nyelvet, ő szolgál-
tatta az irást. Ε felfedezés megmutatta az utat a fenti kérdés 
megoldására. A tell-el-amarnai levelek ismerete után érthetővé 
vált, hogy mi módon kerülhettek a babyloniai elemek Izráel 
birtokába. Izrael nem első kézből kapta Babyloniától mindazt, 
amit onnan eredettnek lehet tekinteni. A közvetítést a kanaaniták 
eszközölték. Századokkal előbb, mintsem Izráel a határon meg-
jelent, közöttök már közkézen forgott a mesopotámiai szellemnek 
annyi mindenféle productuma. Babyloniai számítás szerint 
számítottak, babyloniai mértékkel mértek, babyloniai mythosokat 
regéltek. Mint a bevándorolt és letelepült izraeliek mesterei 
azután a kanaaniták a saját tulajdonukkal együtt a kivülről 
kapottat is átszármaztatták utódaikra. És a gyermek Izráel 
beletanulva a kanaani kulturába, magába szívta a babyloniainak 
levegőjét is. Az elsajátítás ilyen módja mellett csak természetes, 
hogy a befogadás minden rázkódás és ellenkezés nélkül ment 
végbe. De kielégítő magyarázatot nyer az a gyakran hangoztatott 
észrevétel is, hogy a bibliai és babyloniai elbeszélések a meg-
egyezések mellett markáns eltéréseket is mutatnak. Izráelnek 
fél ezredéven át volt elegendő ideje, hogy az ősöktől öröklött 
hagyományt a maga sajátos fejlődésének megfelelőleg lényegesen 
átalakítsa. 

Vissza kell térnünk ismét a teremtéstörténetre. Smith és 
utána Budde az útnak csak felét járták meg. Megfejtettek annyit, 
hogy mily azonos vonások találhatók Gn. l-ben és a babyloniai 
legendában. De Gn. 1 mit se szól arról a harczról, mely a 
teremtést megelőzőleg a chaos szörnyetege és az Istenség között 
lejátszódott, s mely oly terjedelmes részt foglal el a babyloniai 
közleményben. Az azonosság bizonyítása ekként csonka maradt. 
A befejezés quadrált, a bevezetésnél nem volt mit összehasonlítani. 
Gunkel érdeme, hogy a hiányt pótolta és Tihämat lázadását az 
izráeli traditióban is igazolta.1) Ugyan nem az írás első peri-
kopája, de ó-test.-i költők és próféták gyakran beszélnek Jahvénak 
egy rettenetes küzdelméről. Nem részletesen, hosszú elbeszélésben, 
csupán odavetett megjegyzésekben, Az ellenfél neve többszörösen 

und Vorderas ien um 1400 ν . Chr . nach dem Tontafe l funde von El -Amarna 
1899. Schräder , Keilinschr. u. d. Alte Tes t amen t 3-ik kiadás ρ. 1 9 2 - 2 0 3 . 

*) Gunkel , Schöpfung u n d Chaos 1895. 
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változik: Rahab, Livjathan, Tannin. Az eseményből, a róluk 
közlött leírásból azonban világos, hogy a három név mögött egy 
és ugyanazon alak rejlik. Mindhárman azonosak a chaossal, 
Tehommal, a babyloniai Tihámattal. A chaos fellázadt, de Jahve 
szétzúzta őt és „mint egy dögöt meggyalázta". A szörnyetegnek 
voltak segítőtársai is. Ezeket erős karral szétszórta és ártal-
matlanná tette. Egy és más helyből az is kitűnik, hogy az 
összeütközés a teremtés előtt történt. Jahve megküzdött a 
chaossal, legyőzte és azután a mindenséget formálta. A fenmaradt 
anyagból e vázat érdekes részletekkel lehet kiegészíteni.1) Mi 
volt oka a lázadásnak? hogy nézett ki a szörnyeteg? milyenek 
voltak segítő társai? mint vonult Jahve a lázadók ellen? miként 
végzett velők? De az elmondottak is elegendők, hogy bárki a 
babyloniai mythost felismerje bennök. Jahve helyébe Bel-Mardukot 
téve mintha a babyloniai elbeszélőt hallaná az olvasó. Tárgy, 
szereplő személyek, idő, végkifej lés mindkettőnél megegyezik. 
Nem lehet kétséges, hogy a babyloniai teremtéslegenda bevezető 
szakasza szintén otthonos volt Izráelben. Sőt a megőrzött 
töredékekből nagy vonásokban még a történetet is meg lehet 
rajzolni, melyen az elbeszélés az izraelieknél keresztülment. Mint 
sok egyéb terméke a babyloniai szellemnek a teremtésmythos 
is előbb a kanaaniták körében terjedt el. Tőlük vették át a 
benyomuló jövevények. Az izráeliek között kezdettől fogva igen 
kedvelt és gyakran megismételt elbeszélés volt az Istenségnek a 
chaos ellen folytatott háborúsága. Erre enged következtetni az 
a sok variáns, mely a legenda izráeli recensiójánál észlelhető. 
Itt Tehom, ott Rahab, amott Livjathánról regélték egy és ugyan-
azon eseményt. Itt sárkánynak, ott kígyónak képzelte a szörnye-
teget a népies phantázia. Idővel e variánsokat különböző sors 
érte. Tehomot háttérbe szorította a három szerencsésebb vetély-
társ. „Az elbeszélés elmondásánál ez utóbbiakat szerepeltették, 
bár előbbinek ugyanannyi jussa volt hozzá". Eredeti élénk színei 
fakulni kezdtek. Az egykor élő alak lassanként holt anyaggá 
változott. Nem tünt el ugyan teljesen a teremtés éléről, de a 
chaos personificátiója a chaos materiájává lett. így olvasható 
Gn. l-ben is. Tehom itt már nem veszedelmes ellenfele Jahvénak, 
hanem tehetetlen anyag, melyből az isteni szó az eget és földet 
létrehívja.1) 

Legvégül Hammurabi türvém/codexéröl kell még röviden 

') Gunkel a következő helyekre hivatkozik: Rahabró l szól Jes. 51 9 . 1 0 . 
Zs. 89,10 stb. Job 26,,2 . J 3 . 9,13 . Zs. 8 7 , J e s . 30,7 . Zs. 40. , . L iv ja thánró l szól 
Zs. 74 , 1 2 - 1 9 . Jes. 27! Job 402 δ—41„6 . Zs. 10425 stb. Job 3 , 8 . Tanninról szól 
Jes. 27, 51 9 . Job 7,,2 . Zs. 44,2 0 74^ . Ez. 29,3 stb. 32,2 stb. Jer. 51,34 . 

2) A teremtéstör ténetre vonatkozólag lásd még Zimmern , Biblische u. 
babylonische Urgeschichte 1901. Schräder, Keil inschr. u. d. Alte Testament . 
3. kiadás 4 8 8 - 5 1 4 . Holzinger, Genesis 1898. p. 22. 
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említést tenni1). A de Morgan vezetése alatt álló franczia expe-
ditio 1897. óta folytatott ásatásokat a persa birodalom egykori 
fővárosában, Susában. A legbecsesebb lelet, mivel az itt végzett 
kutatás dicsekedhetik, az a 2 m. magas diorittömb, melyre az 
első babyloniai király, a 2200 táján uralkodó Hammurabi vésette 
az általa hozott törvényeket. A mellső oldal felső részén egy 
relief látható. Samas Isten a trónon ül, egyik kezében íróvessző, 
a másikban tábla, előtte Hammurabi áll és fogadja az Isten ki-
oktatását. A relief alatt és az oszlop hátsó oldalán columnákba 
osztva olvasható az a körülbelül 282 paragraphus, melylyel a 
király népe jogszolgáltatását szabályozta. Intézkedései a polgári 
élet minden viszonyaira kiterjednek. A házassági és örökösödési 
jog, a vagyonbiztonság, becsület- és életvédelem, letétek, adós-
ság, zálogolás, felelősség, polgári kötelességek, büntetések, tör-
vényszéki eljárás, gyermekek és szülők, szabadok és rabszolgák 
közötti viszony külön-külön szóba kerülnek. Ε corpus juris a 
legrégibb az effajta emlékek sorozatában. Mi iránta az ó-test.-i 
kutató érdeklődését különösen felkelti, az a körülmény, hogy 
Hammurabi codexe és a Thóra szabályai lépten-nyomon fedik 
egymást. „Az egyes jogi köröknek átvizsgálása a Hammurabi 
codexében és Izráel thórájában alakilag és tartalmilag megegyező 
szabványoknak oly számát eredményezi, hogy e jelenség sem 
véletlen találkozásból, sem hasonló viszonyok hatásából meg 
nem magyarázható. Mert ily hasonlóság nem volt még sem a 
régi Izráel, mely a nomád állapotból a földművelő állapotba 
ment át, sem a királyok korabeli Izráel között egy részről és a magas 
kulturfokra emelkedett babyloniai birodalom között, hol a föld-
művelés mellett a kereskedelem, ipar és tudomány teljes virág-
jában állott, másrészről. A parallelák túlnyomólag a Szövetség-
könyvre vonatkoznak, kevésbbé a Deuteronomiumra és leg-
kevésbbé a Papi codexre. Ez onnan érthető, mert a Szövetség-
könyv csaknem kizárólag polgárjogi anyagot tartalmaz a vallásos 
és kultikus előírások háttérbe szorításával és Hammurabi Codexe 
is határozottan polgári törvénykönyv kiván lenni."3) 

Ezzel az előzmények ismertetését lezárhatjuk. A további-
akban könnyű lesz meggyőződni, hogy mi uj Delitzsch felolvasá-
saiban és mi puszta megismétlése annak, miről már ő előtte is 
tudott a kutatás. 

Hornyánszky Aladár. 

1) L. Winckler. Die Gesetze Hammurab i s , das äl teste Gesetzbuch der 
Welt 1903. (Der al te Orient 4. J a h r g a n g 4. Heft.) 2. Auflage. Oettli, Das 
Gesetz Hammurab i s u. die Thora Is rae ls 1903. 

2) Oettli. p. 85. 86. 



Hunτί'ζειν (-fa')ai) tl^ το ονομά τιΐ'ος. 
— Máté ev. 28 , 1 9 ; I. Kor. 1 , 1 3 1 5 ; v. ö. Róm. 6, a. — 

Szándékosan adtam jelen értekezésemnek ezt a czímet. A 
magyar „keresztelni, megkereszteltetni, s innét keresztség" 
távolról sem adják vissza a „βαπτίζειν (-εσΰαι), βάπτισμα" eredeti 
értelmét. 

A „βαητίζειν (-εσΟαι), βάπτισμα a βάπτω igétől származik 
s voltakép így kellene fordítanunk: „bemeríteni, bemeríttetni, 
bemerítés". De mi, valamint a „keresztény" szót, úgy a 
„keresztség" szót is a magyar róm. katholikus egyháztól vettük 
át. A keresztényt ugyan, egész helyesen, kieorrigáltuk „keresz-
t y é n i r e s ezzel teljesen megfelelő módon értelmeztük az eredeti 
„christianus" szót, de a „keresztelés"-nél még mindég ott kisért 
a „kereszt", a mihez pedig a „βάπτισμα"-τΐΆ]ί édes kevés köze 
van. Érezték ezt eleink, innét, hogy ők a „keresztség" helyett 
a „beavatás"1) szót is használták s ez a kifejezés, bárha nem 
is szó szerint, lényegileg igen találóan jelzi az eredeti értelmet. 
Mert a „βάπτισμα" átvitt értelemben egy bizonyos t. i. a 
természeti, óvilági körből a szellemi, újvilági körbe való 
áthelyezés, röviden a keresztyén közösségbe való belépés, tehát 
a beavatás actusát jelezte és jelzi. 

A keresztség tehát már a szómagyarázat szerint is: 
„bemerítkezés vagy bemeríttetés valakinek nevébe". Ez a 
„valaki" Máté ev. 28,19 szerint az Atya, Fiú és Szt. Lélek; 
I. Kor. 13,15, valamint Róm. 6,3 és még egy irat, t. i. az Ap. 
cs. (8, ,6 és 19,5) szerint pedig a Krisztus, közelebb az ő halála 
vagy röviden csak az Úr Jézus. 

De ugyancsak a keresztségre vonatkozólag az újszövetségi 
iratokban még egy más terminus technikust is találunk s ez: 
„βαπτίζειν (-ía')at) εν vagy énl τω ονόματι τίνος." Okát kell 
adnom, hogy mikor a keresztség grammatico-historiai s ez 
alapon biblico-theologiai értelmét akarom tisztázni, miért veszem 
alapul_ csakis a czímfeliratban foglalt kifejezést ? 

Újabb időben mindazon tudósok, a kik (pedig sokan 
vannak!) különös előszeretettel foglalkoznak az újszövetségi 
körbe tartozó kérdések monographikus feldolgozásával, figyelmüket 
első sorban épen a keresztség dolgára irányítják. Nem szándékom 

') Előfordul még a 40-es évekből való Vári-Szabóféle Heidelbergi Káté 
magyaráza tban is. 
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őket rendre elősorolni, de hogy a kérdés jelen állását meg-
világosítsam s a máig levont következtetésekhez fűzhessem 
saját kutatásaim eredményét, lehetetlen, hogy legalább a legújabb 
jelenségekkel ne számoljak. 

A keresztség dolgát jelenben kettős, t. i. egyrészt nyelvi, 
másrészt dologi szempontból igyekeznek tisztába hozni. A fel-
vetett kérdés ez: mit jelent a „βαπτίζειν (-εσΰαι) εν, επί τ ψ ονόματι 
és εις τυ όνομα" először is philologiai, azután pedig biblico-
theologiai, illetőleg vallástörténeti szempontból? 

Az első szempontból újabban Boehmer J. és Brandt W., a 
második szempontból pedig, de inkább csak előkészítőleg, az 
ószövetségi istennév s általán a név-bölcselet vallástörténeti 
alapon való fejtegetésével Giesebrecht Fr. foglalkoztak kérdésünkkel. 
Mindkét szempontot egyaránt figyelemre méltatva s vizsgálódásait 
kizárólag csak a keresztség őskeresztyén értelmének és jelentő-
ségének kiderítésére szorítva eddigelé e nemben legalaposabb 
munkát végzett Heitmüller W. göttingai theol. tanár. Munkája: 
„Im Namen Jesu. Eine sprach- u. religionsgeschichtliche Unter-
suchung zum Neuen Testament speziell zur altchristlichen 
Taufe" czímen csak pár hő előtt jelent meg." Méltó párja s 
szövegkritikai szempontból (bárha a leglényegesebb pontban 
vagyis a keresztség-szerző igék hitelessége szempontjából merő-
ben ellentétes álláspontot foglal el) Riggenbach Ede baseli theol. 
tanárnak ugyancsak ez év folyamán megjelent „Der Trinitarische 
Taufbefehl Matth. 28,19 nach seiner ursprünglichen Textgestalt 
und seiner Authentie" cz. monographiája. 

Ε tudósok már a kutatás módszerét tekintve is igen 
eltérnek egymástól. Boehmer, hogy a keresztség-szerző igék 
eredeti értelmét megállapíthassa, az ószövetségi alapokra, közelebb 
a héber nyelv megfelelő formáira megy vissza; Brandt ellenben, 
minthogy az új-szövetség korában a héber nyelvet már nem 
beszélték, kiindul az akkori zsidó, köznyelvből vagyis az aram 
nyelvformákból s ezekkel kapcsolatosan tekintetbe veszi a 
rabbinistikus formulákat is. Heitmüller viszont a más két tudós 
feltevését egyként hamisnak declarálván, exegetikai alapelvként 
állítja fel, hogy az újszövetségi nyelv, eltekintve azon részletektől, 
a melyek nyilvánvalólag semitikus talajból sarjadtak, az akkori 
görög világnyelv egyik idiomája. Az újszövetségi írók — úgy-
mond — legnagyobb részt a hellenistikus zsidóság köréből 
valók s mint ilyeneknek anyanyelvük nem az aram, hanem a 
görög, még pedig a közönséges társadalmi görög nyelv volt. 
Kivételesen tudott talán egyik-másik aramul is (v. ö. Αρ. es. 
21,40; 22,2.)i de ők mind görögül beszéltek s görögül gondol-
kodtak. Bibliájuk is a Septuaginta volt s annak nyelve vált 
vérükké s az u. n. semitismusok — illetőleg a jelen esetben 
hebraismusok — is a Septuaginta csatornáján át kerültek irataikba 
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s épen azért nyelvtörténeti szempontból, a mi semitismus és 
hebraismus fordul elő' náluk, voltakép az is már semitikus 
graecismus. Épen azért Heitmüller a más két tudóstól eltéró'leg, 
a keresztségszerzó' igék eredeti értelmének megállapításánál, 
mint természetszerű alapból egyfeló'l az egykorú profán görög-
ségbó'l, másfeló'l a Septuagintából (odaértve az apokryphusokat 
is) indul ki. Ε mellett azonban tekintetbe veszi még a legrégibb 
keresztyén irodalom termékeit is. 

Meggyó'ződésem szerint e látszólag különböző' módszerek 
voltakép nem zárják ki egymást, ellenkezőleg, minthogy a 
Septuaginta nyelve s általán az egész hellenistikus vagyis zsidó-
görög nyelv héber alapokra megy vissza, illetőleg a héber vagyis 
az ótestamentomi világnézetet s vallási gondolatokat öltözteti 
görög ruhába, egyiket a másiktól teljesen elkülöníteni szinte 
képtelenség. Épen azért leghelyesebb eljárás a bibliai — sőt, 
minthogy a keresztség épenséggel nem izolált jelenség — az 
általános vallástörténeti módszert kötni össze a philologiai 
módszerrel. 

Mielőtt azonban ezt megcselekednó'k, okát kell adnunk 
annak is, hogy a keresztség lényegének tisztázásánál miért 
vesszük alapul csakis a „ßcuizi'Ceiv (-ta')ai) εις τό ονομό τίνος" 
kifejezésmódot. Ismeretes dolog ugyanis, hogy az áj szövetségben 
a keresztség jelzésére a „βαητίζειν (εσ&αι) εν és επί τω ονόματι 
τίνος sőt viitQ τίνος" kifejezésmódok is előfordulnak, még pedig 
fj-vel egyszer (Ap. cs. 10,48), ffri-vel egyszer (Ap. es. 2,38) s 
iWg-vel szintén egyszer (I. Kor. 15,29). 

Nemcsak az a körülmény indít minket a követett eljárásra, 
hogy a leggyakoribb formula az „εις τό 'όνομα" (összesen négyszer 
fordul elő t. i. Mát. 25,19; I. Kor. 1,1 3 ,1 5; Ap. cs. 8, l 6 és 19,5 
s hozzá csatolható még Róm. 6,3 is), hanem kiváltképen az az 
elvi jelentőségű tény, hogy az „εις τό ονομα" formula kétségkívül 
a legeredetibb formula, a mennyiben — eltekintve a Mát. 28,19-
ben található, de hitelességében s így őseredetiségében is meg-
támadott keresztségszerzó' igéktől — a határozottan legrégibb 
keletű páli levelekben csakis az fordul elő. 

De ez inkább szövegtörténeti szempontból érdekes meg-
figyeléshez járul még egy másik, inkább vallás- és dogma-
történeti nyomós érv is. 

Teljesen meggyőző adatokkal beigazolt tény, hogy a mily 
mértékben alakul ki a Jézus Krisztusba vetett hit alapján a 
reá vonatkozó hitvallás, közelebb a keresztség egyházi dogmatikai 
jelentőségének tudata, ép oly mértékben válik a keresztség 
hivatalos egyházi tantekintély szempontja alá helyezett külső-
leges, sőt egyenesen theurgikus szertartásos cselekménynyé. A 
keresztség nem „bemerítkezés vagy bemeríttetés" immár a 
„Krisztus nevébe vagy halálába", más szóval nem szellem-
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keresztség, hanem eleintén egyszerűen a „Jézus Krisztus nevével 
vagy neve alatt", majd utóbb a trinitaristikus tanalak kifejlő-
désével a szentháromsági hitvallás letételének feltétele mellett 
Jézus Krisztus megbízásából végrehajtott mágikus hatású víz-
keresztség vala. S e nagy változás természetes következése volt, 
hogy az egyházi nyelvhasználatban, sőt már a későbbi eredetű 
újszövetségi iratokban is az „εις ιό 'όνομα" lassanként háttérbe 
szorult s helyét az „ív vagy επί τ<ϊ> ονόματι1' kifejezés foglalta 
el. S a hol megmaradt, ott is mindég az utóbbival egy értelem-
ben használták. Bizonyság erre az Újszövetség legrégibb 
hermeneutái, az Itala, a syr versio fordításai. Innét, hogy 
némely exegeta ma is ahhoz a nézethez ragaszkodik, hogy az 
εις τό όνομα és εν vagy επί τω ονόματι között lényegileg semmi 
különbség. Pedig ez alapos tévedés. S ép ennek kimutatása 
főczélom s ezzel a keresztség eredeti keresztyén értelmének s 
jelentőségének feltárása. 

Már ha tisztán nyelvészeti szempontból vizsgáljuk is a 
„βαητίζειν (·εσϋαι) εις όνομύ τίνος" kifejezést, nyilvánvaló, hogy 
itt csakis az „εις ονομα r." értelme iránt lehet kétség. A 
„βαητίζειν (-εοϋαι) mint magában véve érthető fogalom más 
egyebet, mint „bemeritkezést vagy bemeríttetést" nem jelenthet. 
Az is bizonyos, hogy az „dsu elüljáró acc.-szal egybekötve az 
irányt, helyet és kört jelöli, a hová a bemerítkezés vagy 
bemeríttetés történik. Ez a hely vagy kör igen különböző lehet. 
Az újszövetségben azonban ép tárgyunkkal összefüggésben az is 
nem egyszer egész világosan meg van határozva, teszem azt: 
εβαητίσθη εις τόν Ίορδόνψ (Márk l,g,10)· A mi tételünkben pedig 
ez a hely, kör vagy elem nem a víz, hanem a név m. p. Máté 
ev. 28, l 9 szerint az Atya, Fiú és Szt. Lélek neve; I. Kor. 1,13,15 
szerint a Pál neve; Róm. 6,3 szerint (s ez illustrálja leginkább 
a dolgot) maga a Krisztus Jézus, illetőleg az ő halála. 

Ebből pedig egy igen nevezetes következtetés foly s ez az, 
hogy Jézus Krisztus soha és sehol sem rendelte el a vízhereszt-
séget, hanem igenis elrendelte az Atya, Fiú és Szt. Lélek nevébe 
való bemeríttetést. S tiszta dolog az is, hogy a voltaképeni 
keresztség Pálnál sem a vízbe való bemerítés, hanem a Krisztus 
Jézusba illetőleg az ő halálába való bemerítés. Ezzel teljesen 
összhangzik, a mit Keresztelő János is mond a Messiásról, még 
pedig merev s ellentétes szembeállítással, hogy t. i. „0 (János) 
keresztel vízzel, a ki pedig utána jő, keresztelni fog Szt. Lélekkel". 
(Márk. 1,8). 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy tehát a vízkereszt-
ségnek a keresztyénség körében semmi jogosultsága. Ellenkezőleg: 
respektálta azt, mint hagyományos szokást maga Jézus Krisztus 
is, hiszen ő is alászállt a Jordán vizébe és megkeresztelkedett 
és később is elmondja — s ezzel mintegy nyilvánvalóvá teszi, 
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hogy tanítványai is felvették a vízkeresztséget —: „Megkeresztel-
kedhettek-e a keresztséggel, melylyel én fogok megkoreszteltetni?" 
(Mát. 20,22)· S respectálta a vízkeresztséget Pál apostol is, — 
de csakis, mint az igazi vagyis a szellemkeresztség symbolumát. 
Magában véve, mint jelnek a jelzett dolog nélkül ép úgy nem 
tulajdonított értéket, mint a hogy a körülmetélkedést is semminek 
tekinti a törvény megtartása nélkül. De az is bizonyos — s 
ebben megint csak összhangzik nyilatkozata a Keresztelő János 
kijelentésével -—, hogy ő a vízkeresztséget nem tartja Jézus 
Krisztus által szerzett és elrendelt szent cselekménynek. Ő az 
Úrtól nem vett megbízatást arra, hogy kereszteljen, hanem 
igenis, hogy a szellemkeresztséget folytassa tovább, vagyis, hogy 
az evangéliomot hirdesse. A vízzel való keresztelést ő egészben 
alsóbbrendű foglalatosságnak tekintette s azért valamint Péter 
(Ap. cs. 10,48) úgy ő is ezt a dolgot másokra, segédeire bízta, 
noha tény, hogy azért egy-két egyént ő maga is megkeresztelt. 

Már az eddigiekből is kitűnik tehát, hogy a kéttéle formula 
vagyis a „βατιτ., tv vagy hii τφ όν., és az είς το ÓV.," között 
lényeges különbség állapítható meg. 

Az első formula egyenesen a vízkeresztséget tartja szem 
előtt s leírja azt az eljárást, a mely szerint az végre lett hajtva 
s amely abból állott, hogy az illetőt vízbe merítették a letett 
hitvallás alapján a Jézus Krisztus vagy az Atya, Fiú és 
Szt. Lélek nevének elmondásával. Ez a mai praxis is, — ez a 
hivatalos egyházi keresztelés. 

A második formula ellenben megjelöli az eredeti keresztyén 
keresztség czélját és lényegét: a Jézus Krisztus vagy az Atya, 
Fiú és Szt. Lélek nevébe való bemerítést, a mi nem víz, hanem 
az evangéliom hirdetése, tanítás által történik. 

Ezt a fontos tényt nem nehéz megállapítani magának a 
keresztségszerző igéknek értelméből és összefüggéséből. 

Felveszem (bár sokan s igen nyomós okok miatt tagadják), 
hogy Mát. 28, l 9 adott szövege hiteles. Nos tehát figyeljük meg 
jól, mi van ott mondva. „ Πσρεν3έντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη 
βαπτιζοντες αυτούς εις το 'όνομα του πατρός stb." 

Äz egész mondatszerkezetből világos, hogy itt a vezérige a 
μαθητεύσατε. Azok, a kikhez Jézus szól már tanítványok (μα-
í)ηταί) s e tanítványok lelkére köti, hogy ők szerteszéledvén az 
összes népeket szintén tanítványokká tegyék (mert ennyit jelent 
a μαθητεύσατε s nem azt, hogy tanítsatok!). Most jön az út, a 
mód, az eszköz meghatározása. Hogyan, mi által tegyék 
tanítványokká? Talán a vízzel való megkeresztelés által? Talán 
úgy, hogy megkeresztelik őket vízzel, elmondván felettük a 
trinitaristikus formulát? Szó sincs róla. Az Űr azt mondja: 
„bemerítvén őket az Atya, Fiú és Szt. Lélek nevébe". A keresztség 
tehát lényege és czélja szerint nem vízbe, hanem névbe merítés. 
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Ezt a vízbemerítés, mint utólagos külső dolog már csak, mint tényt 
jelzi, symbolizálja. A keresztség — hogy itt mindjárt a Pál 
adatait is értékesítsük — közelebb a Krisztus Jézus nevébe 
vagy mint ugyancsak Pál mondja, halálába való bemerítés. 

Eljutottunk volna tehát az utolsó s egyszersmind a 
keresztség értelmének és jelentőségének feltárása szempontjából 
leglényegesebb ponthoz. 

Az a kérdés még ugyanis, hogy mit jelent az újszövetségben, 
közelebb a magyarázat alapjául szolgáló helyeken a név, a 
ιό υνομα? 

Hogy a kérdésre megfelelhessünk, ismernünk kell az 
„oVoiia" egész milieujét. Ε téren már nem lesz nehéz eligazodnunk 
egyfelől Giesebrechtnek az isten-név ótestamentomi, másfelől Heit-
müllernek általán a név-bölcselet egész történetére vonatkozó 
alapos kutatásai és fejtegetései után. Ε szűk körre szorítkozó 
tanulmány keretében igen természetes, hogy nem terjeszkedhetem 
ki az apróbb részletekre. Egyszerűen egybefoglalom a kész 
eredményeket s azok alapján döntöm el a felvetett kérdést. 

Az Origenes által úgynevezett névbölcselet voltakép nem 
egyéb, mint theoretikus és még inkább praktikus speculatio a 
szent s főként az isten-nevek felett. Ε speculatio nyomait úgy-
szólván az összes vallásokban megtaláljuk. Nem volt az 
ismeretlen a babyloniaiaknál, a persáknál és egyptomiaknál s 
épen az ezen népekkel való érintkezés következtében a zsidóknál 
sem. A keresztyénség keletkezése korában pedig a görög-római 
pogányság körében épen virágzóban vala. 

Minket közvetlenül csak a zsidó névbölcselet érdekelhet, 
mert kétségtelen, hogy a mit abból az Újszövetség magába 
felvett, legközvetlenebbül onnét érthető meg. 

A zsidó névbölcselet az Isten, az angyalok, a pátriárkák 
és más egyéb neveket nem mint üres szókat fogta fel. Az 
Isten-név szerinte a legbensőbb, mystikus viszonyban áll 
magának az Istennek lényével. Részt vesz az Isten mivoltában 
s hatalmában s representálja az Isten fogalmát teljes tartalma, 
léte s összes tulajdonságai szerint. Sőt az Isten nevének e 
bölcselet bizonyos értelemben egészen önálló létet, helyet s 
jelentőséget tulajdonít Isten mellett. Az Isten neve valóságos 
hypostasis, Isten mása. Azért, a mi Istenről, az áll az ő nevéről is. 

Isten nevét ismerni, használni annyit jelent, mint a leg-
bensőbb összeköttetésbe lépni Istennel léte s képességei szerint, 
mint részt venni az ő teljes hatalmában és tökéletességében. Ε 
névvel az ember az egész világ urává válik, általa mindenre 
képes, mindent tehet és elérhet. Különösen hatalmas fegyver az 
Isten neve ο világ hatalmasságai, a Sátán és a démonok ellen. 
Isten kimondott vagy írott nevével ki lehet űzni a tisztátalan 
lelkeket bárhonnét, az ember teste s lelkéből egyaránt. Ε név a 
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betegségek legfőbb orvossága s óvszer minden veszedelem és 
kár, sőt a gonosz kívánság, a bűn ellen is. Ε név kimondása 
tehát a szó szoros értelmében mágikus hatású s szentségi 
jellemű. A csodatevő vagy imádkozó Isten szent neve kimondá-
sával magát az Istent vonja le magához, vele lép összeköttetésbe, 
belép az ő hatalmi körébe. S ugyancsak megteheti a theurgus 
vagy mágus a név mystikus eszközének segedelmével, hogy más 
személyeket vagy tárgyakat is hasonló viszonyba, reális mystikus 
közösségbe hoz az istenséggel. 

Kétségtelen, hogy e zsidó névbölcselet lényeges mozzanatai 
szerint megtalálható az Újszövetségben s a későbbi keresztyén-
ségben is. 

Az apostolok a csodás dolgokat a legegyszerűbb módon, 
Jézus nevében végzik. Jézus nevében gyógyítanak minden 
betegséget, űzik ki a démonokat. Sőt nem is igazi tanítványok, 
akik Jézus nevében csodákat nem tudnak mívelni. 

A Jézus neve megszabadít minden tisztátalanságtól, kiűzi 
a gonosz lelkeket és közli a szent lelket s megtölt tárgyakat 
és személyeket isteni erőkkel. Mert a Jézus neve is magát 
Jézust representálja, a maga teljes lényege és hatalma szerint 
s ép azért benső közösséget létesít az illető tárgy vagy személy 
és Jézus s az ő szelleme között.1) 

Ezért a vízzel való keresztelésnél a voltaképi hangsúly 
nem magán az aktuson, hanem az aktus alkalmával elhangzott 
szavakon vagyis a Jézus neve nevezésén van. S ezt a gondolatot 
fejezi ki a „βαητ., iv és εαί τφ ονόματι Ywoí" formula. S 
tényleg az ó'skeresztyének mindaddig, míg a sztháromsági 
formula ki nem alakult, egész röviden csak a „Jézus nevével" 
kereszteltek s nem a trinitaristikus formulával s egyszerre 
gyakorolták az exorcismust és a hagiasmost. Úgy, hogy, ha nem 
ismernők a másik t. i. a jézusi és a páli keresztségi formulát, 
egész joggal kimondhatnók főként a későbbi egyházi keresztelési 
praxis alapján, hogy elvileg a pogány s zsidó és az őskeresztyén 
név-bölcselet és annak alkalmazása között semmi különbség nincs. 

Heitmüller ezt a következtetést le is vonja, ámde helytelenül. 
S ennek oka. hogy ő sem Jézus, sem Pál tisztán szellemi állás-
pontját nem ismeri el. Az általános vallástörténeti jelenségek őt 
nemcsak meglepték, hanem félre is vezették s innét, hogy ő 
minden áron erőszakolja nyelvészeti szempontból az ,,έν, e//t τφ 
υνόμ., és az εΙς τι) ov.,u kifejezéseknek azonos jelentését vagyis 
azt, hogy egyik mint másik, tehát a páli formulánál is a név 
puszta nevezése által mágikus úton létesül a benső egyesülés 
a név viselőjével s a közösség ennek teljes hatalmával. 

*) A névbölcseletre vonatkozó igazoló ada toka t lásd bővebben Heitmüller 
említett művében . 
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Pedig ez alapos tévedés. Nézetem szerint igaz, hogy Pál 
apostol is az adott korképzetekkel dolgozik, ő sem teremt új 
nyelvet, szavakat, hanem igenis új s tisztán szellemi vagy 
mondjuk valláserkölcsi az a tartalom, a mit a régi, a hagyo-
mányos nyelvformákba önt. Egész theologiájának központi 
fogalma a δικαιοσύνη öröklött sző, de a gondolat, melyet abba 
belevisz, a régi világ előtt teljesen ismeretlen vala. Miként maga 
a keresztyénség, új teremtés a keresztyén theologia is. 

A vízkeresztség Pál előtt is meg volt s annak gyakorlata 
ellen, miként maga Jézus, úgy ő sem tiltakozik, de mi mássá 
lesz az az ő felfogása körében. Kivetkőzteti teljesen külső 
természeti csodaszerű azaz mágikus mivoltából s mint a 
Szt. Lélek kegyelmi csodáját, mint mystikus szellemelvi közös-
séget a hívő s Krisztus közt, mint valóságos „Sacramentum 
initiationis-t és regenerationis-t" állítja szemeink elé. 

Igazi keresztség szerinte nincs szellemi előfeltételek, nincs 
szellemközlés, evangéliomhirdetés és szellembefogadás, hit nélkül. 
S ha ez tény, akkor a keresztségnél nem beszélhetünk mágikus, 
hanem csakis organikus ujjáteremtésről Nem a Jézus neve 
puszta elmormolása, hanem az evangéliom hirdetése alapján 
természetszerűleg támadt hit által a Krisztus Jézusba, az ő 
nevébe azaz lényébe és szellemébe, közelebb az ő halálában, 
vérében kiontott kegyelmi tengerbe való bemerítkezés, egyszóval 
a meghalt és feltámadott Úrral való mystikus benső és személyes 
szellemelvi egyesülés szerinte a keresztség igaz lényege és czélja. 
„Mert mi — mondja Gal. 3, 

26j 27 — a Krisztus Jézusba vetett 
hit által válunk Isten fiaivá". 

Ez a keresztség ciZ, 3i minek alapján mi Krisztus Jézusé 
és Krisztus Jézusban vagyunk, a mi által részt veszünk a vele 
való közösségben, a benne közlött kegyelmi erőkben, az ő teljes 
hatalmában. Igen, az apostol szerint az igazi keresztség — mint 
azt I. Kor. 6, n -ben világosan jelzi — a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében és a mi Istenünk szellemében (tehát nem a vízben) 
való megmosattatás az ő ember minden bűneinek szennyétől, 
megszenteltetés azaz az új szellemi közösségbe való felvétel és 
beavatás és megigazítás azaz Isten előtt a Krisztus Jézusban 
való igaznak nyilvánítás, fiúvá fogadtatás. 

Az ily keresztség aztán már Pál szerint is szentség, a 
mint az I. Kor. 10-ből világosan kitűnik. S az ily keresztség 
előfeltétele mellett (de csakis így!) igen is van jelentősége nála 
is a vízkeresztségnek. 

Ezzel azt hiszem legalább némi részben sikerült a keresztség 
eredeti tiszta értelmét és jelentőségét megvilágosítanom. A 
további consequentiák levonása nem tartozik jelen értekezésem 
körébe. 

Dr. Masznyik Endre. 



Az apostoli hitvallásért folytatott harez. 

Az apostoli hitvallás, mint Dr. Luther Márton kis kátéjának 
2. része, nagy és fontos szerepet játszik evangélikus egyházunk 
vallástanításában. Azután használjuk a keresztelésnél hitünk 
rövid összefoglalása gyanánt. Sok helyütt, főleg Németországban, 
a konfirmácziónál és a lelkészek felavatásánál is használják és 
rendes helye van a vasárnapi isteni tiszteletben. Bajorországban 
a bibliai leczke felolvasása után befejezi az oltári szolgálatot. 
Szászországban helyette egy éneket, mely a Credót tartalmazza 
(pld. „Wir glauben all' an einen Gott" vagy hasonlót) énekelnek. 

Fontos azután, hogy az apostoli hitvallás ev. egyházunk 
hitvallásai közt is helyet foglal. A Concordia-könyvben egyházunk 
különös symbolumai előtt az ú. n. általános symbolumok közt 
első helyen az apostoli hitvallás áll. Az apostoli hitvallásnak 
tehát úgy egyházunk hitvallásai közt, mint istentiszteletében 
előkelő hely és fontos szerep jutott. Ehhez hozzájárul még, hogy 
az ókori egyházban keletkezvén és a legtöbb keresztyén 
egyháznak is lévén symboluma, az ókori egyházzal való kapcso-
latnak és a keresztyén egyház egységének fontos tényezője. 
Mindez érthetővé teszi, hogy egyrészt az újabbkori szabadelvű 
theologiai irány hivei, kik az apostoli hitvallással teljesen egyet 
nem értenek, mint lelkészeknek sokszor lévén vele dolguk, vele 
összeütközésbe jutnak és ezen reájuk nézve nyomasztó helyzetnek 
véget vetni igyekeznek. Arra törekednek tehát, hogy az apostoli 
hitvallás mindennemű istentiszteleti használatát megszüntessék 
vagy legalább megváltoztassák. Ez természetesen a hitvallás 
támadására vezet. Evvel szemben másrészt azok, kik az apostoli 
hitvalláshoz ragaszkodnak, védelmére kelnek. így keletkeznek 
azután az apostoli hitvallás körüli harczok. 

A mult század utolsó tizedében kitört apostolikumi vita 
is így keletkezett. Eredete Lic. Schrempf Keresztély leuzendorfi 
evang. lelkész személyéhez fűződik. Sch. egy württembergi 
pietista családból származik. Fitestvére, mint a conservativ 
párti „Reichspost" szerkesztője, ott küzdött az evang. egyház 
positiv irányú harczosai mellett. Schrempf, mint a legtöbb 
württembergi theologus, Tübingenben, mint az ú. n. Stiftnek 
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tagja végezte theol. tanulmányait. Ő maga mondja, hogy már 
első semestereiben „rohamos gyorsasággal" szakított pietista 
múltjával. Ezen szakítás azonban nem a tübingeni theologiának, 
hanem Kant philosophiájának és a dán Kierkegaard befolyása 
alatt állt be. De ugyancsak a philosophia tanulmányozása volt 
az, amely őt megint positivabb viszonyba hozta a keresztyén 
valláshoz. Mikor 1884-ben elhagyta az egyetemet, mégis még 
„vallási dolgokban nagy kritikus, sőt skeptikus" volt. Nem 
csoda hát, hogy aggályai voltak, mikor az egyház szolgálatába 
lépett. Mint lelkiismeretes, sőt skrupulosus ember érezte az 
ellenmondást saját meggyőződése és hivatalával vállalt ama 
kötelezettség közt, hogy abban a szent íráshoz és az ev. egyház 
tanához kell magát tartania. Schrempf ezen aggályait őszintén 
fel is tárta egyházi főhatóságának egyik lelkésztagja előtt. Ez 
felületesen eloszlatta azokat, de hosszabb időre őt megnyugtatni 
nem tudta. Sehr, több évig viselte ezen terhet, de az ellentét 
elviseléséhez hozzá nem szokott, Az 1891. év jul. 5-én Máté 
6> 19-34· felett kellett prédikálnia. Lelkiismerete nem engedte, 
hogy híveinek hirdesse ezt az igét: „Keressétek először az 
Istennek országát és annak igazságát", míg ő maga külső 
okból a kereszteléseknél az apostoli hitvallást használja, amely 
az ő hitének meg nem felel. Azért elhatározta, hogy mindjárt a 
prédikáczió után leendő keresztelést az apostoli hitvallás nélkül 
végezi. Úgy is cselekedett és ezen eljárását valamint ama 
elhatározását, hogy a jövőben is így fog cselekedni, dékánusának 
bejelentette. A tárgyalások egyházi hatóságával folytak még, 
mikor gyülekezete körében is megtudták a dolgot és különböző 
hírek kezdtek róla elterjedni. Ekkor Schrempf augusztus 9-én 
a dolgot gyülekezete előtt is nyilvánosságra hozta. De gyülekezete 
most felszólította, hogy ne is prédikáljon többé nekik és a 
konsistoriumhoz fordult azon kéréssel, hogy küldjön nekik más 
lelkészt. Már augusztus 18. felfüggesztették Schrempfet állásától 
és 1892. julius 3. kimondták az ítéletet, hogy a király elhatáro-
zásából az elvállalt hivatali kötelesség elleni vétség miatt 
hivatalából elbocsátják.1) 

Schrempf elmozdítása után történt azután az, hogy 

' ) Schrempf esetét, m i n t az apostolikumi v i ta kiinduló pon t j á t csak 
röviden lehetett érintenünk. Az érdeklődő S c h r e m p f esetére vonatkozólag 
bővebb felvi lágosí tást találhat Schrempf idevonatkozó i ra ta iban: Akten zu 
meiner En t l a s sung aus dem Würt tembergischen Kirchendienst . Gött. 1892. 
1 mk. — Eine F rage an die ev. Landeskirche Wür t tb . ' s 1892. — Zur Pfar re rs -
frage (1893). Drei religiöse R e d e n (1893). Na tür l i ches Chr is tentum (1893). 
An die Studenten der Theologie in Tübingen (1893). A „Christi. Wel t" 1892. 
évf. (23. kül. 34. v. ö. S6. 38. száma) és 1893. évf. (10., 13., 16., 17. s z á n j -
ában bőven foglalkozik az esettel. Igen jól á l l í t j a össze az anyagot és 
igazságosan itéli meg Schrempfe t Zahn: Der Kampf um das Apostol ikum 
(Nürnberg 1893) cz. e lőadásában a 6. s k. l apokon. 
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Harnack- hoz, a berlini egyetem theol. tanárához egyetemi 
hallgatóknak küldöttsége jött azon kéréssel, vájjon tanácsolj a-e 
nekik azt, hogy Schrempf esetéből kifolyólag kérvényt nyújtsanak 
be az ev. egyház főtanácsához, melyben az apostolikumnak a 
lelkészek felszentelési fogadalmából és az istentiszteletből való 
eltávolítását kérnék. Harnack egyháztörténeti óráján felelt ezen 
kérdésükre és feleletét a „Christliche Welt" 1892. évi 34. 
számában nyilvánosságra hozta. Ezen felelet volt a mult század 
apostolikumi vitájának alkalmi oka. A vita alapja természetesen 
mélyebben feküdt és Harnack felelete csak az. alkalom volt, 
mely az ellentétek kitörésére okot adott. De ezen jelentősége is 
indokolja és a rá következő viták megértése szükségessé teszi, 
hogy a feleletet a következő fordításban közöljük: 

1. Én a kérdezőkkel osztom azon nézetet, hogy az ev. 
egyházhoz illenék, hogy az apostolikum helyébe vagy mellé oly 
rövid hitvallást tegyen, a mely az evangéliomnak a reformáczió 
korában és a következő időben elért értelmezését világosabban 
és jobban fejezné ki és egyúttal azon botlányokat is meg-
szüntetné, melyeket ama hitvallás szószerinti szövege sok komoly 
és őszinte keresztyénnek, laikusoknak és lelkészeknek, okoz. 

2. Én a kérdezőkkel Schrempf esetét adott, sőt kész 
alkalomnak tartom, hogy az apostolikum használatának és 
érvényének kérdését az ev. egyházakban ismét szellőztessék és 
ettől a jelenben való előrelátható sikertelenség miatt vissza ne 
riadjanak. Én azt hiszem, hogy az ev. egyházak egyetemes 
zsinatainak komolyabb és égetőbb feladatuk nincs is, mint az, 
hogy a hitvallások kérdését szabadon mérlegeljék. 

3. De ily törekvéseknél nem lehet ez a jelszavunk, az 
apostolikumot el kell törölni, mert az ilyen jelszó fegyverré 
válna a keresztyénség ellenségeinek kezében és igazságtalan is 
volna az apostolikum vallási értékével és tiszteletre méltó 
korával szemben, továbbá erőszakot jelentene az olyan ev. 
keresztyénekkel szemben, kik hitüket az apostolikumban teljesen 
és megütközés nélkül kifejezve látják és végül nem felelne meg 
azon állásnak sem, melyet a reformáczió egyházai a mult hit-
vallásaival szemben elfoglaltak és elfoglalni kénytelenek lesznek 
mindaddig, míg új, reformátori tetthez szükséges erőt vagy 
új reformátori személyiséget nem nyernek. 

4. Azért ez idő szerint csak oda irányulhat minden 
törekvésünk, hogy vagy az apostolikumot a liturgiái használatból 
eltávolítsák vagy legalább megadják a gyülekezeteknek a lehető-
séget, hogy ne kelljen nekik azt használniok vagy egy másik 
hitvallással helyettesítsék. 

5. Ezen törekvéseknek csak akkor lesz biztos kilátásuk 
sikerre, ha azon rövid hitvallást, melyet az apostolikum mellett 
vagy helyett használni akarnak, tényleg formulázni és létrehozni 
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tudják és ha ez alakjára és erejére nézve a régit felülmúlja. 
Még nagyobb mértékben mint az államban, az egyházakban is 
csak úgy szabad valamit tagadni, ha egyúttal építünk is. 
Minden más tevékenység csak árt; az új hitvallás puszta 
kívánása még nem elég, bármily őszinte és komoly is legyen az. 

6. Az apostolikumnak szószerinti értelmében való elfogadása 
nem lehet a keresztyén és theologiai érettség próbája. Ellen-
kezőleg egy érett, az evangéliom megértése és az egyháztörténet 
tanulmányozása által képezett keresztyén embernek az apostolikum 
több mondatán meg kell botránkoznia („ein gereifter, an dem 
Verständnis des Evangeliums und an der Kirchengeschichte 
gebildeter Christ [wird] Anstoss an mehreren Sätzen des 
Apostolikums nehmen müssen"). De megfordítva el is lehet 
várni az érett és képzett theologustól, hogy annyi történeti ér-
zéke legyen, hogy az apostolikum nagy értékéről és igazságbeli 
tartalmáról (Wahrheitsgehalt) meggyőződjék és annak alapgon-
dolataihoz positiv állást foglaljon el, amely neki lehetővé teszi, 
hogy az apostolikumban saját hitének egy régi bizonyságát is-
merje fel. 

7. A symbolum minden egyes mondatával szemben szó-
szerinti értelmében persze ily positiv álláspontot elfoglalni nem 
lehet. Itt következő három körülményt kell megfontolni: a) hogy 
maga az ev. egyház sem tartja meg a symbolum minden mon-
datának szószerinti értelmét („szentek közössége") b) hogy egy 
mondata Pál ap. tanának ellenmond („a test αάρξ feltámadása") 
és azért az egyház alapelvei szerint sem tartható fenn szószerinti 
értelmében és c) hogy az őszes egyes események, melyeket a 
keresztyén ember vall, nem mint puszta események, hanem azon 
láthatlan vonatkozások és értéknél fogva, melyeket a hit bennük 
felfedez, foglalnak helyet a hitvallásban. 

8. De ezen megfontolások még nem vezetnek czélra az 
apostolikum egy mondatával szemben („fogantaték szent lélektől, 
születék szűz Máriától"), mert itt olyasvalami szerepel mint 
tény, ami sok hívő keresztyén előtt hihetetlen és amit a többi 
egyházi értelmezésekkel („Umdeutung") kapcsolatban máskép 
értelmezni azért nem lehet, mert különben éppen az ellenkezőjét 
kellene belemagyarázni. Itt tehát tényleg bajban (Notstand) van 
minden őszinte keresztyén ember, akinek ezt a symbolumot mint 
hitének kifejezését kell használnia, de ama mondat igazságáról 
meggyőződni nem tud. A legegyszerűbb megoldásnak az látszik, 
hogy azok, akik ama mondatot el nem ismerik, lelkészek ne 
legyenek vagy ne maradjanak és azon laikusok, akik ugyanily 
helyzetben vannak, azon egyháztól, amely ezen symbolumot 
fenntartja, visszavonuljanak. Azokat, akiket lelkiismeretük kény-
szerít, hogy így cselekedjenek, tényleg nem is lehet máskép 
mint csak komolyan rábeszélni, hogy lelkiismeretük ellen ne 
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cselekedjenek, mert a lelkiismeret ellen valamit tenni ez a legnagyobb 
rémület. De azt már nem lehet mondani, hogy ily férfiak lelki-
ismeretességének általános törvénynek kellene lennie. Ha egyet-
len egy mondat miatt, amely legalább is nem áll a keresztyén-
ség középpontjában, azon képesség, hogy valaki a gyülekezetet 
— melybe született — építse és annak belső életében részt 
vegyen, megszűnne, akkor vallásos gyülekezet egyáltalában nem 
állhatna fenn. Mert hogyan volna lehetséges a történetben és 
istentiszteletben oly intézkedéseket létesíteni, amelyek minden-
ben mindenkinek meggyőződését fejeznék ki és senkit meg nem 
botránkoztatnának és hogyan volna elgondolható, hogy ezen 
intézmények a keresztyén ismeretnek minden — még a próbát 
is kiállott — változását követhetnék. Azért nem lelkiismeretlen-
ség, hanem lehetséges és erkölcsileg igazolható álláspont az, 
amelyet az elfoglal, aki az egyházban, még mint tanitó is meg-
marad, noha ezen mondaton és hasonló dolgokon megbotrán-
kozik. De ezen megmaradás csak akkor igazolható erkölcsileg, 
ha az illető theologus a) egyházának alapgondolatával egyetért, 
b) ott, ahol — még ellenfelénél is — megértésre számíthat, el-
térő nézetét nem titkolja és c) azon határok közt, melyeket hi-
vatása neki kiszab, eme bajos állapot (Notstand) megszünteté-
sén dolgozik. És ilyenben valóban találja is magát. Azért, amint 
egyrészt nem köteles, hogy ezért erejét egyházától, amely nem 
a törvény egyháza, megvonja; úgy másrészt köteles, hogy a 
maga részéről ezen bajos állapot megszüntetésén dolgozzék. 
Csak igy tarthatja meg jó lelkiismeretét. Munkája az ő hivatása és 
képessége szerint különböző lesz. A nyilvános agitáczióra szük-
séges jogot és erőt bizonyára csak kevesen fogják magukban 
megtalálni, ha magukat megvizsgálják. Sokszor meg a hangos 
agitácziónak épen ellenkező eredménye is van. 

9. Azon kérdésre, vájjon jövendő lelkészek, kik ezidő szerint 
még theol. hallgatók, tekintettel jövőjükre jogosultak-e arra, 
hogy az apostolikum eltörlésére irányuló mozgalmat kezdjenek, 
csak nemmel felelhetek és pedig a következő okokból: a) mert e 
jelszó az apostolikum eltörlése, egyáltalán helytelen (1. fent); b) 
mert akkor is, ha a feladatot azon határok közt hagyják, 
melyeket fent vázoltunk, nézetem szerint tanulók oly kérdések-
ben, milyen a szóbanforgó, egyáltalán nyilvános ítéletet ne 
mondjanak; c) mert ezen különleges kérdés tárgyalása oly 
keresztyéni és tudományos érettséget tételez fel, amilyenre a 
tanulók legfeljebb tanulmányi idejük végén tehetnek szert, vala-
mely agitáczió azonban biztosan a fiatal és legfiatalabb diáko-
kat is magával ragadná s így nagyon is aggasztó és nem örven-
detes látványt nyújtana, sokak lelkiismeretét zavarba hozná és 
nem kevesekben nemsokára kínos bűnbánatot ébresztene. (Lásd 
különösen még az 5. alatt megjegyzetteket is). 

Theol. Szaklap. II évi'. 3 
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Midőn a szándékot és óhajtást, amelyekből a kérdés kiin-
dúlt, tisztelem, végül még csak két tanácsot adhatok a kérde-
zőknek, amelyeknek követése által ők illőbb és biztosabb módon 
érhetik el azt, amit óhajtanak. Először a dogmatörténetnek és 
a symbolikának szorgalmas tanulmányozása, hogy úgy a hit-
vallások eredeti értelméről, mint ezen értelmük történetéről és 
— sokszor egészen új értelemig való — változásáról maguknak 
igazi tudást szerezzenek és hogy magukat látszólag vagy tény-
leg idegen gondolkodási módokba beletalálják és azoknak igaz-
ságbeli tartalmát kitalálhassák. Azután ragaszkodás az egyete-
men netán nyert, az úgynevezett vagy igazi hagyománytól eltérő 
vallásos meggyőződésűkhez, nehogy rövid időre a hivatalbalépés 
után az ismét elmosódjek vagy megtört lelkiismerettel félreté-
tessék, amiről egykor meggyőződtek. Agitációk nem használnak, 
legkevésbbé ha még nem eléggé érett személyektől indulnak ki. 
De ha mindnyájan, mint férfiak, az egyházi hivatalban hiven 
ragaszkodnak azon eszmékhez, melyeket mint ifjak magukévá 
tettek, akkor bizonyára aranykorszak virrad fel Jézus egyházára 
és ama bajos szükségbeli állapotok is, melyeket most el kell 
viselni, megszűnnek. 

Függelék: Az apostolikum lényeges tartalma azon hit val-
lásában áll, hogy a keresztyén vallásban ezen javak: „szent 
egyház", „bűnök bocsánata", „örök élet" ajándékoztatnak, hogy 
ezen javak birtoka az istenben, mindenható atyában, az ő fiában, 
a Jézus Krisztusban és a szent lélekben való hitnek vannak 
megígérve és hogy azokat Jézus Krisztus, ami Urunk megsze-
rezte. Ezen tartalom evangéliomszerű. 

Harnack, ezen a küldöttség kérdésére adott válaszának 
nyilvánosságra hozatalával megindult az apostolikumért folyta-
tott vita. Első sorban a lapok voltak azok, amelyek Harnack 
válaszára figyelmeztettek és abból azt kiemelték ami az apostolikum 
elleni állásfoglalásra vonatkozik. Elüljárt két politikai konserva-
tivpárti és egyúttal határozott keresztyén, egyházi szellemű lap, 
a „Reichsbote" és különösen az úgynevezett „keresztes újság" 
(Neue preussische f [ = Kreuz] Zeitung). Ez utóbbi közölte elő-
ször (386. számában) Harnack fenti válaszát és azután sorjában 
hozta az ellene irányuló czikkeket. Csatasorba álltak a positiv 
irányú egyházi lapok is; így „Der evang. kirchl. Anzeiger für 
Berlin" (35. sz.), a (Stöckerféle) „Deutsche evang. Kztg." (35. sz.) 
az „Evang. Kztg." (39. sz.), a hannoveri lelkészek lapja (Hannover. 
PastoralCorresp. 19. sz.), az „Allgem. ev. luth. Kztg." (37. sz.), a 
positiv unió havi folyóirata, a „Kirchl. Monatsschrift" (12. sz.) 
és mások. Nem lehet czélunk és feladatunk ezen lapok vélemé-
nyét egyenként és egész terjedelmében itt közölni1). Csak arra 

l) Aki a részletek i rán t érdeklődik, meg ta l á l j a az illető lapok megfelelő 
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arra szorítkozunk, hogy czikkeiknek főbb gondolatjait kie-
meljük. 

Mindjárt a legelső nyilatkozatok Harnack ellen elismerik 
ugyan, hogy Harnack óvta és vissza is tartotta a tanulókat az 
agitácziótól és helyteleníti a jelszót, hogy az apostolikumot el 
kell törülni (1. a felelet 3. pontját). De annál nagyobb erélylyel 
mutatnak rá Harnack azon szavaira is, — melyek mind ezt 
hatástalanná teszik és egyenesen kihívják az ellenmondást. így, 
mikor azt mondja, hogy az apostolikum sok komoly és őszinte 
keresztyén embert megbotránkoztat (1. p.), hogy azt a liturgiái 
használatból eltávolítani . . . vagy más hitvallással helyettesíteni 
kell (4. p.) Zöckler szerint (Ev. Kztg. 39. sz.) az, amit az apos-
tolikum, ezen tiszteletre méltó irat hátrányára mond, túlsúlyban 
van. Tanácsa odairányul, hogy addig, míg tanulók, ne próbálják 
eltávolítani, de mint lelkészek majd megtehetik. „Nem bizal-
matlanság és ellenszenv ápolása, hanem a kegyeletes odaadás 
felkeltése az egyház hitvallásai iránt kellene, hogy azok törek-
vése legyen, kik egyházunk jövendő szolgáinak tanulmányait 
vezetik." Nathusius (greifswaldi theol. tanár) a „Konservative 
Monatsschrift" (okt. számá-ban) az egészet „ein Programm zur 
Kampftaktik einer Partei gegen die Grundlagen der Kirche" név-
vel illeti. Legjobban bántotta ellenfeleit Harnack azon állítása, 
hogy az érett, az evangéliom megértése és az egyháztörténet 
tanulmányozása által képzett keresztyén embernek az apostolikum 
több mondatán meg kell botránkoznia." (6. p.) „Amíg meg nem 
botránkoznak, — mondják — az apostolikumon, távol állanak 
azon érettségtől és mívelségtől, milyennel egy keresztyén ember-
nek bírni kell." Ellentmondanak H. azon állításának, hogy e 
mondat „fogantatott szent lélektől, születék szűz Máriától" szük-
ségbeli állapotra mutatna. Általában elitélik Harnack ama okos-
kodását és azt sophistikának minősítik, mely szerint „ily férfiak 
(mint pld. Schrempf) lelkiismeretessége általános törvény nem 
lehet . . . nem lelkismeretlenség, hanem erkölcsileg igazolható 
álláspont az, amelyet az elfoglal, aki az egyházban, még mint 
tanító is megmarad, noha az apostolikum egyes mondatain vagy 
hasonló dolgokon megbotránkozik." (8. p.) „Unsrer Meinung nach 
ist hier die rechte, evang. Wahrhaftigkeit nicht mehr zu erken-
nen" — írja a keresztes újság (393. sz.) Ezen még a 8. pont 
a) b) ős c) alatti limitatiók sem változtatnak. Egyes hangok még 
rámutatnak arra a visszásságra, hogy az egyetem theol. tudo-
mányának képviselői mily féltékenyen zárkóznak el az egyháztól 
jövő befolyások elől (t. i. a tanárok kinevezésében), míg ők 
folyton azon vannak, hogy csalhatatlan hatalmi kijelentéseikkel 

czikkeit vagy azok kivonatát , t a r ta lmát a Chronik der c h r i s t l . Welt 1892. évf. 
36. sk. minden egyes számában és az 1893. évf.-ban. 

3* 
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az egyházi életet az ép divatos tudományos elméletek szerint 
alakítsák. Erre Harnacknak nem egy kategorikus kijelentése ad 
okot. Már lehet hallani olyan hangokat is, melyek a vita későbbi 
szakában mind erősebb visszhangra találnak, hogy éppen abban 
kell az egyházra nézve igen visszás szükségbeli állapotot látni, 
hogy vannak papok, kik a tiszta evangéliom ellen beszélnek és 
cselekednek és tanárok, kik tanítványaikat erre tanitják, (Hann 
Pastcorr. 29. sz.) hogy az egyház jövendő szolgáit „evang." fa-
kultásokon, „evang." tanárok — alapvető tanai tagadására ta-
nítják (Kirchl. Mon. 12. sz). Külön figyelmet érdemel az Alig. 
ev. luth. Kztg. (39. sz.) nagyjelentőségű czikke [sejtem, hogy 
Luthardt tollából való], amely épen az apostolikum kifogásolt 
eseményeit (a 2. czikkben) tartja lényegének. „Das ist gerade 
das Grosse am Apostolikum, dass es Thatsachen enthält, dass 
es die granitnen Säulen in die Erde gesenkt hat, auf denen der 
Bau des kirchlichen Glaubens und Bekenntnisses ruht." Mivel az 
apostoli hitvallás az apostolok, a régi egyház és a mi egyházunk 
hitét tisztán és igazán kifejezi, azért megmaradunk mellette a 
keresztelésnél, a vallásoktatásban, a konfirmácziónál és az isten-
tiszteletben. 

Más álláspontot foglalt el a theologiai liberálismus lapjai-
ban, milyenek a Prot. Ver. Corresp., Neues evang. Gemeindeblatt, 
melyekhez még néhány liberális vagy hasonló politikai lap is 
csatlakozott, mint a Nationalzeitung, a Magdeburger Zeitung stb. 
Az utóbbiak inkább csak az egyező pontokat emelik ki, melyek-
ben Harnackkal egyetértenek. De a theologiai vagy jobban 
mondva egyházi lapok, főleg a Prot. Ver. Corr. az eltéréseket is 
szóhoz juttatják. Nevezetesen kiemeli ez, hogy Harnack nem megy 
elég messzire. Harnack álláspontját közvetítőnek, „nagyon mér-
sékeltnek" nevezi és nagyon kifordítja Harnack nyilatkozatának 
azon oldalát, amely az apostolikum javára szól és eltávolítását 
illetőleg türelemre és óvatosságra int. így aztán annál jobban 
helytelenítheti, hogy Harnack az apostolikum istentiszteleti hasz-
nálatából eredő szükség javítását ad Calendas Graecas elnapolja. 
A hitvallások képződésének ideje elmúlt és így Ritschl iskolája 
sem lesz képes uj dogmák alkotására. Felesleges, az apostoli 
hitvallás iránt oly tiszteletet és szavai megértéséhez a legapró-
lékosabb elmélyedést azokba követelni. Hogy Harnack állás-
pontja nem helyes, abból is látszik, hogy egyik fejtegetésében, 
mely közel jár a kazuistikához, sok paptól csak valami „másod-
rangú lelkiisméretességet" kiván. Ez a liberálisok szerint is oly 
visszás, hogy szerintük „im höchsten Grade peinlich berührt." 
A jelenkornak uj hitvallásra nincs szüksége és a mult hitval-
lásai sem lehetnek dogmatikailag kötelezők. Azért a theol. libe-
rálismus mindig követelte, hogy az apostolikum használata a 
gyülekezetek tetszésére bízassék. Csak kár, hogy ezen törekvő-
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sében a Ritschlféle közvetítő theol. irány támogatására nem szá-
mithatnak. Természetes, hogy ezen kívül még a positiv irányú lapok 
czikkei ellen is fordulnak és azokat megczáfolni igyekeznek. 

Harnack pártján állott a Christliche Welt és a fent neve-
zett liberális politikai lapok. Ezen oldalról még Schrempf eseté-
vel kapcsolatban fejtette ki Rade, a lap kiadója, hogy az egyház 
feladata az, hogy őszintén és keresztyén szellemben rendezze 
azt, ami most tényleg, de per nefas fennáll, t. i. ismerje el a 
modern theologia jogosultságát az egyházban. Azt lehet mon-
dani, hogy ugyanezen czél elérésére törekedett Harnack is, 
mikor a Christliche Welt ugyanazon számában nyilvánosságra 
hozta fent közölt válaszát. Ugyanez az alaphangja azon czikknek 
is, melyet a göttingeni tanár, Schultz Η., írt Schrempf esetére 
vonatkozólag a Chrl. Weltbe (38. sz.) Azt kérdezi, vájjon helyes-e 
az, hogy a keresztyén gyülekezet istentiszteleti hitvallásában 
oly álláspontot tételez fel, melyet történeti míveltséggel bíró tag-
jai csak bizonyos fentartásokkal fogadhatnak el. Ebben áll a 
szükség állapota (Notstand), melyet Schremf esete megint egy-
szer napvilágra hozott. Segíteni rajta csak úgy lehet, ha az 
egyház azt, ami úgyis tény, elismerné és elejtené azt, amit a 
reformáczió még fentartott, bár csak a római felfogás mellett van 
jogosultsága. Ki kellene jelenteni, hogy a hitvallásokkal való 
egyetértést nem jogilag, hanem erkölcsileg, nem mint hozzá-
járulást minden egyes mondatához, hanem mint a keresztyén 
egyház fejlődésének hivő elismerését kell érteni. Evvel még az 
egyház hitvallását sem kellene megtámadni, ami ellen az különben 
joggal tiltakozhatna, mert új hitvallást csak új egyház létesít-
hetne. („Nur eine neue Kirche könnte ein neues Bekenntnis 
erzeugen".) Csak emberi jogot kellene megváltoztatni, a hitvallások 
jogi érvénye helyébe az erkölcsit kellene tenni és elismerni azt, 
ami úgyis tény. Ezt megtehetné az ev. egyház zsinatain, hiszen 
a hitvallás tantörvény úgy sem lehet, különben az egész modern 
tudományos theologiát, még az egyházit is az egyházból ki 
kellene zárni. Hogy a zsinatok erre hajlandók legyenek — erre 
az egyházi közvéleményt elő kell készíteni. Ez a modern theo-
logusok és a mívelt egyháztagok hivatása.1) Hasonlóan okos-
kodik még Köhler czikkében, mely Schrempf esetét egyházjogi 
szempontból megítéli. Neki is az a főkifogása, hogy az eltérések 
a hitvallástól csak egyelőre a tolerari posse elve szerint lehet-
ségesek, hogy a heterodox tan jogosultságát el nem ismerik. Ő 
is követeli, hogy a nyilvánosságban is le kell mondani azon 

*) Érdekes Schul tznak következő n e m épen demokrat ikus kijelentése: 
„Neue Rechtszustände w e r d e n nirgends durch Bauern oder durch die in 
träger Gewohnhei t a rbe i tende Beamtenschaf t , sondern durch die Führer im 
prakt ischen, die Lehrer im Erkenntnis leben." 
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fiktióról, mintha egyedül az orthodox hitvallásos tanítás volna 
;VÍ egyházban jogos, míg az attól eltéró't csak hallgatólagosan 
lehetne tűrni. 

A Chr. Welt ezen nyilatkozatai még mind csak Schrempf 
esetével állnak összefüggésben, s bár Harnack esete megjelenésük 
idejében már napirenden volt, mégis avval közvetlen kapcsolatban 
nincsenek. A Chr. Welt az apostolikumvita ezen kezdő' stádiumá-
ban még nem keveredett sokat a harczba. Szerkesztője ezt távol 
akarta tartani lapjától. Hiszen még egy laikus szavait sem adta 
ki, a melyekben ez maga Rade szavai szerint (a 38. számban) 
,.sich schlicht und warm zu dessen (t. i. des Apostolikums) 
Sätzen bekennt". Csak hangsúlyozta, hogy az ő részükről sem 
lehet az apostolikum becsmérléséről (Herabsetzung) vagy 
elvetéséről szó. Herrmann meg egyenesen azt a vallomást teszi 
(a Zeitschr. f. Theol. u. Kirche IV. évf. 4. füzetében megjelent: 
„Ergebnisse des Streites um das Αρ." cz. czikke elején): „Mit 
Vielen habe ich es seinerzeit beklagt, dass Harnack durch die 
Veröffentlichung seiner Antwort an die Studenten unsern 
Gegnern die willkommene Gelegenheit gab, mit einem Schein 
von Recht die Pietät der Gemeindeorthodoxie gegen uns zu 
erregen". (251. 1.) A Chr. Welt mindössze is csak a keresztes 
újság néhány ügyetlen kifejezése ellen polemizált, majd pedig 
egyik czikkében csodálkozott azon, hogy Harnack válaszát hogyan 
lehetett az apostolikum elleni harcz kiindulópontjának venni és 
tiltakozott az ellen, hogy őket hitetleneknek jelentsék ki. Látjuk, 
Harnack és pártfelei részéről már most hangsúlyozzák, amit 
később még erélyesebben tettek, hogy az apostolikum ellen nem 
törnek, azt eltörölni nem akarják. 

Nem lehet említés nélkül hagyni, hogy a két vitázó fél 
mellett nemsokára jelentkezett a tertius gaudens is. A német 
ultramontánok lapja, a „Germania", sietett a délnémet ev. egy-
házak felbomlásának jeleit konstatálni és a reformáczió egy-
házának végleges felbomlását megjövendölni. 

Közben a lapok által indított mozgalom tovább folyt. 
Hozzá csatlakoztak különböző, lelkészekből és laikusokból álló 
gyűlések is, melyek szintén állást foglaltak a vitában. így tilta-
koztak az apostolikum eltávolítására irányuló törekvések ellen 
az Odera melleti frankfurti esperesség lelkészeinek értekezlete, 
a stolberg-rosslai grófság Kreissynode-ja, a neustettini Synode 
több laikusa és 17 lelkésze stb. Minél tovább tart, annál belát-
hatlanabb lesz az ily nyilatkozatok száma.1) Nagyobb jelentőségre 
emelkedett a poroszországi (unióbeli) ev. luth. konferenczia 

η L. Chronik d. ehr . Welt. 1902. évf. 376., 390., 401 , 409.. 422. sk. 
428., 449., 457., 469. lapjai t , ahol egyik-másik Harnack mellett állást foglaló 
ily ny i lvános tünte tés is fel van emlí tve . 
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nyilatkozata, mely Harnack ellen következő három mondatával 
lépett fel: 1. Minden kísérlet, hogy az apostolikumot az egyházi 
használatból eltávolítsák, Krisztus egyházának arczulütése. 
2. Nagy ideje, hogy theologusainkat a theol. tanárok felforgató 
tanaitól és a lelkiismeretet megtévesztő munkájától óvjuk. 
3 Hogy Isten fia „fogantatott szent lélektől, született szűz 
Máriától", ez a keresztyénség fundamentoma, a szegeletkő, 
amelyen e világ minden bölcsessége széjjel fog zúzódni. 

Ezen tiltakozások és köztük épen ez utóbbi is hívták életre 
azt a nyilatkozatot, melyet a Christi. Welt-nek Eisenachban 
összegyűlt munkatársai és barátai bocsátottak ki Harnack 
védelmére. Rade azt mondja, hogy ők nem akarták tovább 
Harnack „elszigeteltségét" tűrni s azért nyilatkoztak. A nyilat-
kozat megjelent a „Christi. Welt" 42. számában és a következő 
három pontból áll: 1. Mi nem gondolunk arra, hogy az ev. 
egyházat az u. n. apostoli hitvallástól megíoszszuk, de tagadjuk, 
hogy annak érvénye az egyházban és egyházi használata a 
lelkészeket vagy laikusokat jogilag minden egyes mondatának 
elfogadására kötelezné. Evang. keresztyénnek mindenki tartandó, 
aki életében és halálában bizodalmát egyedül Urára, a Jézus 
Krisztusra helyezi; kívánjuk, hogy egyes tantételeknek folytonos, 
nem evangéliomi hangoztatása helyett az evangéliomi keresztyén-
ségnek ezen kétségtelen alapgondolata nyilvánosan is mint ilyen 
ismertessék el. 2. Maga ezen igazi evangéliomi hit magában 
foglalja azt a jogot és kötelességet, hogy a lelkiismeretes és az 
igazságot szerető tudomány munkáját az egyházban és az egy-
házi mult hagyományaival szemben is érvényesítsük. 3. Azért a 
lelkiismeretek szomorú megtévesztésének kell neveznünk azon 
eljárást, ha pl. egy nyilvános tiltakozásban azt állítják, „hogy 
Isten fia „fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától" ez 
a keresztyénség fundamentoma, a szegeletkő, amelyen e világ 
minden bölcsessége széjjel fog zúzódni". Sem az írás, sem az 
ev. hitvallások nem tulajdonítottak az első és harmadik evan-
géliom első fejezeteiben lévő elbeszéléseknek ily döntő jelentő-
séget a hitre. Jézusnak és apostolainak üdvhirdetése sem 
tartalmaz reá való ily utalást. Azért a hitnek visszásítása 
(Verkehrung) és a lelkiismeret megtévesztése az, ha az írás és a 
hitvallás nevében olyasmit állítunk, ami az ellenkező látszatot 
kelti. Kelt Eisenachban 1892. október 5. Aláírva mások (így pl. 
Drews archidiakonus Drezda) mellett 15 egyetemi tanár, köztük: 
Achelis és Herrmann Marburgból és Guthe Lipcséből. 

Rade ezen eisenachi nyilatkozatot lapjában külön bevezető 
czikkel kisérte, melynek czélja szerinte az egymás megértése 
akart lenni. Megengedi, hogy Harnack válaszának 2. és 4. pontja 
azokban, kik Harnackot nem ismerik, felkelthette azt a gondolatot, 
hogy végső czélja az apostolikum eltörlése. Szerinte azonban a 
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válasz egésze és annak egyes mondatai ezen felfogást nem 
fejezik ki. De bármikép is Ítéljen valaki erről, az által, hogy 
Harnack az eisenachi nyilatkozat első pontját aláírta, ama 
felfogás jogosultsága megszűnt. Úgyszintén megmagyarázza Rade 
Harnack válasza eme mondatának: „egy érett . . . képzett ke-
resztyén embernek az apostolikum több mondatán meg kell botrán-
koznia" értelmét — mivel ez sokakat nagyon bántott — oda, 
hogy Harnack vele csak azt akarta erősen kifejezni, hogy az 
így szokott lenni. Végül kifejti, miért nem lehetett Jézus apátlan 
születése hitünk alapja; azért, mert az egyedül Jézus személye. 

Mint a „Chronik der ehr. Welt" irja, az eisenachi nyilat-
kozat alaposabbá tette (vertiefte) a vitát, amennyiben nyilván-
valóvá tette, hogy nem egy tanárról van sző, hanem az egyház 
jelenlegi helyzetének egyik főbajáról, azon egészségtelen viszonyról, 
mely a theologia és az egyházi gyakorlat között fennáll. De 
azután sekélyebbé is tette azt, mert a támadás tárgyát széles-
bítette, a támadást egy férfiúról sokra hárította. Nem csoda 
tehát, ha a viták az eisenachi nyilatkozat után is tovább 
tartottak. A lapok a nyilatkozat kritizálásába bocsátkoztak. Első 
sorban kiemelték, hogy azon állítás, mely szerint „evang. 
keresztyénnek mindenki tartandó, aki életében és halálában 
bizodalmát egyedül Urára, a Jézus Krisztusra helyezi" igaz 
ugyan; csak úgy kell érteni, mint a szent írás és azt hang-
súlyozni, hogy Jézus Krisztus ami urunk. Ugyanis ez csak úgy 
lehet, hogyha mint „valóságos Isten az atyától öröktől fogva 
született" és mint „valóságos ember is a szűz Máriától született". 
Pedig épen ezt tagadják Harnack és társai. Azért ama vallomásuk 
sem állhat meg. Azután rámutattak a kritikák arra, hogy az 
ágostai hitvallás és a smalkaldeni czikkek igenis hangsúlyozzák 
azt, hogy Krisztus szűz Máriától született. így tehát a porosz 
luth. konferenczia nyilatkozata, melyet az eisenachi nyilatkozat 
a lelkiismeretek megtévesztésével vádolt, igenis megfelel úgy a 
szent írás, mint a hitvallás álláspontjának. Persze nem oly 
értelemben alapja az Úr csodás születése hitünknek, mintha az 
evangéliom hirdetésének is oly darabja volna, melyet mindjárt 
fel kellett volna hozni vagy csak ki is emelni — mint ellenfelei 
gondolják, hanem úgy, hogy ezen csodás tény alapja, feltétele 
hitünknek, illetőleg üdvünknek, mely nélkül ezek sem állhatnak 
meg. 

Ezek mellett találkozunk oly hangokkal is, melyek azon 
esetre, ha Harnack az eisenachi nyilatkozat aláírásával igazán 
azt akarná kijelenteni, hogy nem akarja az egyházat az apos-
tolikumtól megfosztani, még ha brosürájában ki is jelenti, hogy 
abból, amit válaszában írt, nincs mi t visszavonnia, hajlandók a 
békejobbot elfogadni. De ennek az ideje még nem érkezett 
volt el. 
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A harcz még részben gyűlések tiltakozása alakjában, 
részben pedig brosúrákban tovább folyt. Érdekes itt az „Evang. 
Bund" okt. 17-én tartott magdeburgi gyűlése. A Bund, mivel 
alabszabályai szerint minden irány képviselőinek közös munka-
tere akar lenni, kijelentette, hogy nem foglalhat állást a vitában. 
Ezért a Reichsbote meg is támadta. De a fent nevezett gyűlésen 
Bornemann, az eisenachi nyilatkozat egyik aláírója, mégis 
előadást tartott az apostolikum kérdéséről, mely azután diskussió 
tárgya volt. Ebben Leuschner, a Bund jegyzője, persze csak saját 
nevében kijelentette, hogy az apostolikumnak érintetlenül meg 
kell maradnia a keresztyén egyház konfirmácziói és istentiszteleti 
használatában. Amivel azonban nincsen minden egyes mondatá-
hoz való hozzájárulás követelménye kimondva. Harnack eljárását 
nem helyeselte és Jézus csodás születését védte. Schultze 
fősuperintendens is védelmére kelt az apostolikumnak és meg-
támadott mondatainak. Riemann szembeszállt a szónokokkal és 
utána az előadó is védte még magát. — A berlini „kirchliche 
Vereinigung" okt. 14. tartott gyűlésén szintén foglalkozott 
Harnack támadásaival az apostolikumra. Stöcker és Vogel, 
reálgymn. igazgató után, kik Harnack ellen foglaltak állást, 
fellépett Titius magántanár, ki egy lelkészszel együtt Harnack 
mellett beszélt. De a többség sajnálkozását fejezte ki Harnack 
fellépése fölött, az apostolikumhoz való ragaszkodást fogadott 
és az egyház számára befolyást követelt a tanárok kinevezésére. 
— A szászországi chemnitzi konferenczia nov. 10-én tartott 
gyűlésén szintén nyilatkozott a vitához. Állást foglalt az eisen-
achi nyilatkozat ellen, mert azt a szász luth. egyház két tagja 
— Drews és Guthe — is aláirta. A nyilatkozat ama mondatát, 
hogy Krisztus „Isten fia fogantatott szent lélektől, született szűz 
Máriától" — „nem fundamentoma a keresztyénségnek", „sem az 
írás, sem az ev. hitvallások neki nem tulajdonítottak ily döntő 
jelentőséget a hitre" -— az elpártolás proklamálásának nevezi 
és ellene protestál.1) Végül megemlítjük még Grau, königsbergi 
tanárnak, a porosz luth. konferenczia nyilatkozata egyik alá-
írójának állásfoglalását az eisenachi nyilatkozattal szemben, 
mely — mint tudjuk — utolsó pontjában ép eme luth. nyilat-

') Mivel ezen nyilatkozat Guthe lipcsei tanárt és Drewst névleg 
apos t rofá l ja , az előbbi az Alig. ev. luth. Kztg. 49. számában tiltakozik az 
ellen, m i n t h a az eisenachi nyilatkozat Krisztust, Isten fiát, nem akarná a 
keresztyénség a lapjának el ismerni s ezt h iva ta l i becsülete megsértésének 
nevezi. Erre Zehme dr., a chemnitzi konferenczia elnöke, ugyancsak a 
nevezett lap 51. számában kimutatta, hogy ők n e m változtattak semmit az 
eisenachi nyilatkozat szövegén és rámuta t ar ra , hogy Jézus, csodás születé-
sének elvetése után, m á r nem lehet többé Is tennek örök, emberré lett fia, 
sem a világ megvál tója a szent í rás ér te lmében — tehát a keresztyénség 
a lap ja sem. 
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kozatra felelt. Azt mondja, hogy 6 is ellenzi a hitvallások jogi 
kötelezését, de az eisenachi nyilatkozat szerzőit épen avval 
vádolja, hogy az apostolikum egyes mondataival nagyon is 
jogilag, mechanikusan bánnak. Azután kifejti ő is, hogy a 
2. hitágazatban Jézus Krisztus személyéről van szó, amely 
hitünk tartalma és alapja. De itt fontos, mit tartunk ezen 
személy lényegének. Csak ha Jézus valóban Isten fia s szent 
ember, bízhatunk benne. Ennek pedig szükségszerű előfeltétele 
eme mondat: „fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától". 
„Aki szerint Jézus nem jön máskép a világra, mint minden más 
természetes ember, annak nincs joga, benne bűnnélküli embert, 
még kevésbbé Isten fiát látni." Azért, ha a bűnnélküliség ezen 
előfeltételét elvetjük, a hit alapja is ledől. Ha meg Jézus nem 
volt bűn nélküli és Isten fia, akkor a benne való hit nem 
istentisztelet, hanem bálványimádás. Erről van szó és az 
apostolikumi vita nem forog ezen hitvallás néhány mondata 
körül, hanem ezen kérdés körül: mi tetszik néktek a Krisztus 
felől ? 

Ez volt tulajdonkép mindig — kezdettől fogva a positiv 
theol. irány híveinek érzése, aminek Grau oly határozott és éles 
kifejezést adott, hogy t. i. az apostolikumi vita lényege a 
Krisztus istenségének kérdése körül forog. Az itt tényleg meg-
lévő ellentét a kitört küzdelem forrása, míg Schrempf és 
Harnack esete csak alkalmak voltak, melyek ezen ellentétet 
megint napvilágra hozták. Csakhogy a másik fél soha sem 
akarta megengedni, hogy erről volna valójában szó az apostoli-
kumi harczban. Mert ha ezt megengedi, sokkal kedvezőtlenebb 
helyzetbe került volna, mint ha ezt tagadva másban, sokkal 
csekélyebb dolgokban keresi a baj okát. A Christi. Welt pld. azt 
hangoztatja, hogy más hitfogalom az eltérések oka. Azért 
lesznek szinte idegesek ezen oldalon, ha valaki, mint Grau, 
az apostolikumi harcznak ezen mélyenfekvő okát felfedi. Érdekes 
e tekintetben pld. a Magdeburger Zeitung egyik czikke, mely az 
eisenachi nyilatkozat egyik aláírójának tollából származik. Ez 
kiemeli, hogy ők tényleg és igazán az Úr személyébe, és nem 
ezen személyre vonatkozó valamely tanra vagy theoriára 
helyezik bizalmukat. Mintha bizony e két dolog egymást kizárná 
és nem inkább követelné. Azután kijelenti, hogy világos, hogy ők 
sem puszta emberbe helyezik ezen bizalmukat. „Sollte es denn so 
überaus schwer begreiflich sein, dass man sehr christlich über 
Christum denken kann ohne sich der üblichen Formeln zu 
bedienen". Azután Grau ellen fordul, kinek szemére veti, hogy „zu 
der Ungeheuerlichkeit sich verstieg, uns vorzudemonstriren, dass 
unser Vertrauen ein Götzendienst sei". Még erősebben támad 
Grau ellen a Christi. Welt 45. száma, mely „dieser Herr'-ről 
beszél és — ami kedvenczfegyvere — neki szemére veti, hogy 
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bizony ő sem egészen orthodox, mert hiszen a szent írás inspi-
rácziójáról, sőt az apostoli hitvallás egy mondatáról is kritikailag 
nyilatkozott. Csak annyit mond még fölénye tudatában: ,,Herr 
Prof. Grau kennt unseren Glauben nicht und kennt unsere Theo-
logie nicht und darum ist er imstande uns — Götzendienst 
vorzuwerfen." 

Mikor Harnack okt. 4-én kiadta brosüráját: „Das apostolische 
Glaubensbekenntnis. Ein geschichtl. Bericht nebst einem Nach-
wort" a vitát uj térre vitte át anélkül, hogy az a lapokban 
egészen megszűnt volna. Nemsokára gomba módra jelentek meg 
a brosürák pro és contra. így kiadta Achelis: „Zur Symbolfrage" 
czím alatt két czikkét, mely legelőször a „Halte was du hast" 
cz. folyóiratban látott napvilágot. Bornemann kiadta fent említett 
előadását, melyet az Evang. Bundnak magdeburgi gyűlésén tar-
tott, „Der Streit um das Apostolikum" czím alatt. Η a de ezen 
időben megalapította a „Hefte zur christlichen Welt" cz. soro-
zatos füzeteket, melyeknek első füzetje gyanánt kiadta „Der 
rechte evang. Glaube" cz. munkáját. A második füzet volt Katten-
husch-nak a „Christi. Welt"-ben megjelent több czikkének össze-
foglalása „Zur Würdigung des Apostolikums" czím alatt. Emlí-
tendők még W. Bithorn: „A. Harnacks Theologie und die kirchl. 
Bedürfnisse der Gegenwart," Battenberg: „Der Fall Harnack in 
seiner Bedeutung und Tragweite." Mindezen füzetek Harnack 
mellett foglalnak állást. — Az apostolikumot védik a következők: 
Theologus simplex: „Für das Apostolikum". „Das apóst. Glaubens-
bekenntnis"— a berlini kirchl. Vereinigung említett gyűlésének le-
folyása Stöcker és Vogel beszédjével. „Bemerkungen zu den 
Sätzen der Antwort Harnacks stb. Synodalreferat der Synode 
Arnswalde;" Bertling: „Zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit und zum 
Frieden." De a legfontosabb irat, melyet az apostolikum mellett 
írtak, mégis Cremer H., greifswaldi tanár vitairata volt: „Zum 
Kampf um das Apostolikum. Eine Streitschrift wider Dr. Har-
nack." — Cremer ezen iratára nemsokára felelt Harnack a „Hefte 
zur ehr. Welt" 3. füzetében: „Antwort auf die Streitschrift Dr. 
Cremers: Zum Kampf um das Apostolikum." Ugyancsak ezen 
füzetek 4. és 5. száma: Herrmann: Worum handelt es sich in 
dem Streit um das Apostolikum" és Wendt: „Die Norm des 
echten Christentums" szintén összefüggnek többé kevésbbé a fen-
forgó vitával. Nem lehet czélunk itt az apostolikumi vita egész 
irodalmát felsorolni, még kevésbbé minden egyes füzetnek 
tartalmát visszaadni. Csak megemlítjük még a következőket 
tekintet nélkül arra, hogy mily sorrendben és mikor jelentek 
meg: Cassel: „Geboren von der Jungfrau Maria. 95 Thesen"; 
Wohlenberg: „Empfangen von dem Heil. Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria . . ." Beyer: „Jesus Christus, wahrer Gottes- und 
Mariensohn"; Hahn: „Was dünket euch um Christo, wes Sohn 
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ist er?" FricJcc: „Für das Apostolikum. Ein Wort zum Frieden". 
Grau: „Worauf es im Streit um das Ap. ankommt." Nathusius: 
„Die Kernfrage im Kampf für das Αρ."; Lemme: „Das Recht des 
ap. Glaubensbekenntnisses und seine Gegner"; Zöckler: „Zum 
Apostolikumstreit." Ezen füzetek mind az apostolikum védelmére 
kelnek. Meg kell említeni, hogy Cremer Harnacknak az ő vita-
iratára adott válaszára még egy második vitairatot is adott ki: 
„Warum können wir das ap. Glaubensbekenntniss nicht auf-
geben?" czím alatt. Különösen kiemeljük még Haussleiter i ratát: 
„Zur Vorgeschichte des ap. Glaubensbekenntnisses" és Zahn 
könyvét: „Das apostolische Symbolum", melyek kevésbbé az 
apostolikumi vitával, mint inkább az apostoli hitvallás történe-
tével foglalkoznak. Magához a vitához Zahn a nürnbergi lelkész-
értekezleten szólt hozzá. Ezen eló'adása nyomtatásban is meg-
jelent „Der Kampf um das Apostolikum" czím alatt. 

(Folyt, következik.) 

Lic. Dr. Laxer György. 



Pár észrevétel a magyar protestáns egyháztörténet 
korszakairól. 

Zoványi Jenő a Protestáns Szemle ezidei (1903) első 
füzetébe bírálatot írt a magyar protestáns egyháztörténet eddig 
ismert feldolgozóiról s főkép felosztásaik helytelenségét vitatja. 
Legvégül — tanulmányai alapján — megváltoztatja a már 
szinte dogmatikus tekintélyű négy korszak határait. Címe után 
ítélve pusztán módszertani kérdésnek vélnők az egészet, de 
megokolása oly mélyen belevág egész egyháztörténetünk fel-
fogásába, hogy általános, elvi álláspontról kell hozzászólnunk a 
tárgyhoz. 

Űj felosztási keretnek megállapítása nagyon háladatlan és 
tudományos érték szempontjából meglehetősen kétes sikerű 
munka. Valamely felosztás haszna, becse akkor tűnik ki 
igazában, ha alkotója nem csupán száraz formulát ad elénk, 
hanem ha nagy, az egész anyagot felölelő s mélyreható tanul-
mányon alapuló munkából maga az olvasó tudja a rendszert, 
a vázat megállapítani; ha látjuk, hogy minden egyes részlet 
megtalálta a maga helyét, ha az egész rendszernek lelket adó 
eszme lüktetését a munkának minden porcikájában érezzük. A 
hány író, annyiféle szemmel néz. Egyiknek a részletek apró, 
epizódszerű vonásai iránt van érzéke, a másik az események, 
távoleső jelenségek kapcsoló szálait nyomozza. Tulajdonképen 
minden önálló író egész sajátos rendszert állapít meg munkája 
számára s rendszere igaz, felosztása helyes, ha az író egyénisége, 
eredeti felfogása tükröződik belőle, ha az olvasó lelkében 
gondolatokat fakaszt s a mű alapeszméje (a mit a felosztástól 
elválasztani lehetetlen) a közönség fejében tovább él és fejlődni 
tud. Általános érvényt követelő, évszámokkal miliméternyi 
pontosságra kicövekelt korszakokra osztás, a mit iskola és 
irodalom köteles volna feltétlenül alkalmazni, zsendülő egyház-
történetirásunkra halálos csapást mérne. 

Zoványi felosztása sem jobb, sem rosszabb azoknál, a 
melyeket felsorolt s a melyekre kárhoztató Ítéletet mondott. 
Első pillanatra feltűnik, hogy felosztásának egyáltalában nincs 
egységes elvi alapja. 1521—1600 volna az első korszak, — 



4 6 Kovács Sándor. 

szerinte a testvéregyházak elválásának kora. Megjegyzem, hogy 
Zoványi intézményszerű, egyházjogi elválásra gondol; annak az 
időnek bekövetkeztét érti, a mikor a reformatio két ága, a 
lutheri és kálvini, a dogmatikai különbözőségnek megfelelően 
egészen külön szervezkedő egyházjogi individuumokat alkotott 
az ágostai és helvét hitvallású egyházakban. Nem vitatkozom 
vele az évszám helyes voltáról, csupán megállapítom, hogy itt 
a felosztás alapjaként, a mely szerint részelni szándékozik az 
anyagot, a dogmatika s a nyomán járó külön egyházjogi alakulás 
szempontja szerepel. Ámde akkor természetesnek találnám, hogy 
a korszak kezdetéül viszont oly évszámot állapítson meg, a mely 
a protestáns egyházaknak a r. kath. egyháztól való formaszerű 
végleges elválását jelenti, az első egyetemes érvényű hitvallás 
keletkezésének vagy zsinatnak esztendejét. Ekkor világosan 
látnánk az író célját, a mely felé törekszik. Észrevennők, hogy 
symbolikus szempontból ír egyháztörténelmet. Ez nem egyetemes 
történelme a reformatiónak, de tiszteletre méltó s világos célzatú 
munka. Ilyen történelmi munkának a dolog természete szerint 
két része lenne. Az egyik azt a korszakot tárgyalná, mely a 
r. kath. egyházból való formaszerű kiválástól az ágost. és helvét 
hitvallású egyházak külön szervezkedéséig terjed. A második 
korszak a mi időnkig tartana, mert 1600 óta a mai napig 
symbolikus jelentőségű történelmi mozzanatról nem tudok. Ilyen 
határkőnek illő esemény volna a két prot. egyház unióia vagy 
ha a prot. egyházakból új felekezet szakadna ki s a kiszaka-
dással járó megrázkódás visszahatna az egyházak fejlődésére. 
Azt hiszem, világos, hogy ilyen szempont mellett az 1521. év 
nem a történelmi Pragmatismus kényszerítő ereje következtében, 
hanem inkább írói szeszélyből került az első korszak élére 
megnyitó gyanánt. Hiszen 152l-ben még nem volt nálunk külön 
protestáns egyház. A reformatio barátai a r. kath. egyház 
kebelében, mint elégedetlenek, mint ellenzék, ostromolták a 
fenálló rendszer alapjait. Ha pedig a reformatio első fecskéinek 
megjelenése kedvéért vette föl 1521-et, akkor meg a korszakot 
bezáró évszám helytelen, mert más szempontnak felel meg. 

A második korszak megállapításánál elhagyja a symbolikus 
álláspontot s a határszéleket az egyház közjogi helyzetének, az 
államhoz való viszonyának szempontja szerint jelöli ki. 
„1600—1688 a contrareformatio ellenében a protestantismus 
fegyveres küzdelmeinek a kora". Az évszám egészen önkényes, 
mert hiszen maga Zoványi sem tagadja, hogy II. Rákóczi Ferenc 
harcaiban is megvolt a vallási rugó, habár halványabban, mint 
a XVII. század küzdelmeiben. Halványabban, mert a nemzet 
élén álló főnemesség időközben katholizált, de megvolt és ez a 
fő. Viszont nem lehet kizárni a Bocskay, Bethlen és Rákóczy 
György meg Thököly fölkeléséből a nemzeti indítékot. Hogy 
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egyebet ne említsek, Bocskay szabadságharcának egyik nagy 
jelentőségű vívmánya a nádori szék betöltése és a választás 
szabályozása, a mi első sorban s majdnem kizárólag magyar 
közjogi kérdés. Annyira az, hogy a nemzet és dynasztia egy iránt 
a nádori méltóságban látta az absolut hatalmi törekvések 
főakadályát. Az 1608. évi koronázás előtti törvénycikkek között, 
a melyek alaptörvény jelentőségűek, mindjárt a harmadik szól 
a nádorválasztásról, tehát az országgyűlés rendkívül fontosnak 
tartotta. Ezzel csak azt akarom bizonyítani, hogy szabadság-
harcainkban a nemzeti és vallási, illetőleg protestáns érdek 
elválhatatlan szövetségesképen jelenik meg, akár protestáns, 
akár katholikus kéz tartotta a zászlót. A protestáns politika 
volt mindig az igazi nemzeti politika s ezt minden tiszta látású 
kath. hazafi is érezte, főkép az igazságos Rákóczi Ferenc. Az ő 
szabadságharca feltétlenül beletartozik a Protestantismus 
fegyveres önvédelmének korába. 

Két utolsó korszakának megosztása jóformán a régi meg-
szokott úton jár, részben más megokolással. Az egész cikkből 
azt látjuk, hogy Zoványi a protestantismust teljesen azonosítja 
a történelmileg alakult egyházakkal. Szemében az egyház-
történelem majdnem pusztán intézmények, zsinatok és hitvallások 
történelme. Pedig a dogma és hitvallás, az egyházjogi fejlődés, 
az államhoz való viszony változása korszakról-korszakra a 
Protestantismus életét épen nem meríti ki s annak csak egyes 
oldalait, életnyilvánulásait jelöli. A reformatio az emberi 
szellemnek egyetemes forradalma s épen ezért a magyar refor-
matiónak alapvonásai közösek minden nemzet reformatiójával. 
A módosulásokat az idézi elő, hogy a nemzet egyénisége, mely 
faji charakteréből és történelmi hagyományaiból alakult meg, a 
reformatióban ismét megjelent keresztyénség igazságai közül 
melyiket ragadta meg legnagyobb hévvel, mint lelki szükségeinek 
legmegfelelőbb s teljesen kielégítő világnézetet. Ez szabja meg 
a protestantismus fejlődésének útját s fordulóit is. A keresztyénség 
az egész emberiségnek kincse és mégis ugyanaz a keresztyén 
életigazság merőben különböző három történelmi alakulást 
hozott létre: az ó-hitű, a róm. kath. és protestáns egyházat. 
Mert a közös oltóágat máskép fejlesztette a szláv, román és 
germán faj erős egyénisége, géniusza. Ugyanez a jelenség 
ismétlődött a protestantismus megjelenésekor. A magyar 
protestáns egyháztörténelem célja, a mitől a tárgyalás módja 
függ, nem lehet más mint az, hogy fogamzott meg a reformatio 
oltósága a magyar lélek élő fájában, milyen nedvkeringést idézett 
elő, szóval a reformatio és magyar lélek érintkezése milyen 
gyümölcsöket termett a közélet minden ágában? Mert nem 
szabad felednünk azt, hogy a reformatio idején Isten igéje a régi 
egyszerű nyelven, a maga tisztaságában jött a magyarsághoz, 
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azért járta át mélyen a nemzet minden rétegét s azért lett új 
fejlődés kútfejévé. Szent István forradalma első sorban nem 
vallási forradalom, hanem művelődési forradalom volt. A r. kath. 
egyház kifejlett kulturája, sokszázados életű intézménye, tenger 
papja, dézsmája és robotja támadt akkor a nemzetre s az 
egyszerű, természetes észjárású nép lelke nem bírta kiérezni a 
faji egyéniségéhez nem illő intézményekből az isteni igazságot. 
Oly mélyen el volt temetve, hogy nem akadt rá. Csak követelő 
papságot látott, eszmei tartalmat nem. Innen magyarázható, 
hogy Szent István reformjának elleneszegült. Luther és Kálvin 
reformját szinte belehelte a nemzet. 

Zoványi a protestantismus történelmét majdnem kizárólag 
a látható jelenségek területére korlátozza. Készséggel elismerem, 
hogy nem csekély érdemei vannak e téren s nem győzzük 
köszönettel adatgyűjtő szorgalmát s egyes részletkérdések 
tisztázására irányuló igyekezetét. De midőn szeme az érzékel-
hetőn oly szeretettel csügg s összeböngész mindent, a min a 
protestáns egyház bélyegző nyomását kibetűzi, az eseményekben 
működő láthatatlan erőket, a melyek a történelmi fejlődés sza-
bályozói, nem veszi észre. Pedig a XIX. század dereka óta a 
történetírás az intézményeket, törvényeket, hitvallásokat szóval 
a történelmi emlékeket puszta jeleknek tekinti, a melyekből az 
igazi történelmet, valamely kor gondolkodását s belső életét ki 
kell fejteni. Mit szólnánk ma olyan természettudományhoz, mely 
a természet életének érzékelhető jelenségeit, mozgást, fényt, 
meleget, hangot pusztán leirná a nélkül, hogy a láthatatlan mű-
ködő erőket s hatásuk törvényét nyomozná ? A mi helytelen a 
térbeli jelenségek tudományában, helytelen az időbeli jelenségek 
tudományában is. A protestantismust nem szoríthatjuk bele a 
történelmi protestáns egyházak keretébe, mert jóval gazdagabb 
tartalmú. Hatását megleljük a r. katholicismus történelmében is, 
megleljük az állami élet legtöbb ágában, még a gazdasági fej-
lődés történelmében is (a kath. hatás szintén meglátszik a XVII. 
század protestáns egyházain). Ha a protestáns egyházak törté-
nelmét adjuk a protestantismus történelme helyett, vagyis pusztán 
a jelenségek történelmét az egymással küzdő, egymásra ható szel-
lemi áramlatok történelme helyett, a történetírás hamar leiró 
történetírássá válik s az okfejtés nem nagy általános szem-
pontokból indul ki, hanem szűkkörű részletek megfigyeléseihez 
tapad. A tapasztalás azt bizonyítja, hogy a történelmi igazság 
annál tisztábban s eró'sebben fejeződik ki, mennél általánosabb a 
megítélés szempontja. S korunkban a történetírótól joggal el-
várjuk. hogy a történelmi valóság hű rajza mellett a történelmi, 
igazság megértetését tekintse eszményi céljának. 

Erről az álláspontról bajos megérteni, hogy lehet 1521 a 
magyar reformatiónak szülőesztendejévé. A reformatiót nem csupán 
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történelmi, hanem egyszersmind psychologiai törvények szerint 
meg kell magyarázni, nem csak egyszerűen elbeszélni. Ε tör-
vények az egyes ember lelkében s a nemzetek lelkében ugyan-
azok. A reformatio forradalmának több mozzanata van s belső 
mozzanatokat külső, látható jelenségek mint a bent, a lélekben 
lezajló válságok mutatói, hirdetői kisérik. A lélekben új eszmény 
nem verhet addig gyökeret, mig a régi eszmény tisztelete, hitele 
tisztára el nem enyészett. A_ reformatio be nem hatolhatott a 
közgondolkodásba, mig a középkori keresztyénség épen legjellem-
zőbb alkotásaiban s intézményeiben meg nem bukott. Világosan 
meg kell értetni, mint vált értéktelen elméletté a pápás egyház 
erkölcstana, riasztó hazugsággá a szerzetes élet, megvetés, 
nevetség tárgyává a pápaság világuralmi törekvése. Mert ez 
intézmények nem a reformatió ostromától buktak meg, hanem 
belső rothadtságuk következtében. Hajdan világtörténelmi szerepök 
volt, köztisztelet jutott osztályrészökül s a reformatió megjele-
nésekor senki sem hitt bennök, cél nélküli, pusztán a meg-
szokás révén tűrt intézményekké sülyedtek. Az ellenök támadt 
áramlatok különböző forrásokból fakadtak. A szabad tudományos 
vizsgálat hívei a humanisták a nyomozás leigázásáért, a mi-
veltségtörténeti haladás lehetősége érdekében törtek a feltétlen 
tekintély s uralom elvét képviselő római egyházra. Másik, szintén 
hatalmas forrás volt a mély vallásos érzésű, kegyes lelkek meg-
botránkozása. A harmadik szintén figyelemre méltó kútfő a 
rendi szellem, ha úgy tetszik hűbéri érdek önvédelme az egyre 
terjeszkedő s az absolut uralom ideálja felé csapongó felség-
jogok ellen. Ez áramlatok harcának következménye, hogy 1521-re 
a régi világnézet teljes bukása nálunk is bekövetkezett, s vele 
együtt az új megváltó életeszmény után való vágyakozás. 
Világos, hogy ezt a lelkekben végbemenő forradalmat a történet-
író nem mellőzheti. Ε nélkül lehetetlen az új eszme elvi fejlődé-
sének s hatalmának fokozódó nyilvánulásait feltüntetni. A refor-
matió története igy szükségképen életrajzok, egyes vidékek 
reformatiójának monografiaszerű feldolgozású gyűjteményes ki-
adásává válnék. Kapnánk egy csomó nevet és dátumot az össze-
kapcsoló eszmei fonál nélkül. Hogy ebből a történetírásból valaki 
tanulságot meríthetne akár egyház, akár iskola, akár egyes 
ember, azon kételkedem. 

Szóval részemről helytelennek tartom a magyar refor-
matiónak úgynevezett korszakonként való tárgyalását. Akadá-
lyozza a tiszta látást, a világos, szabad áttekintést. A korszakok 
határait oly pontosan, hogy az elvileg együvé tartozó jelenségek 
mind ugyanazon keretbe essenek, senki meg nem állapíthatja. 
Az anyag felosztásának célszerűbb módja az, ha a történelmet 
nem korszakok szerint, hanem a váltakozó nagy szellemi áram-
latok alapján tagoljuk. így három egyenlő tartalmú részben tár-

Theol. Szaklap. II. óvf. Λ 
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gyalhatjuk a magyar protestantismus fejlődését. Az első volna a 
reformatió keletkezése (psychologiai alapon) és hatása a nemzeti 
élet különböző ágaira. Ebbe a részbe bele tartozik minden 
jelenség, a mely a reformatiót hódító hatalomképen tünteti föl, 
— időileg akár a XVI., akár a XVII. század határai közé essék. 
A második a kath. megújhodást és hatását tárgyalná megint 
psychologiai alapon, a hová be kell osztani úgy XVI. századbeli 
Oláh Miklós és Rudolf-féle kath. támadások történetét, mint e törek-
vések zenithjét jelentő XVII. századot, valamint a harc ered-
ményekép a protestantismus XVIII. századi teljes elhanyatlását, 
leigázottságát (III. Károly s részben Mária Terézia ideje). Az 
ellenreformatiő név nem elégséges e mozgalom teljes tartalmá-
nak megjelölésére. Nem csupán visszahatás volt az, hanem a 
román népek talaján föléledt, megifjodott erős katholikus élet-
ideál támadása az időközben meggyengült s részben eredeti 
elvvel ellentétbe jutott protestáns szellem és alkotásai ellen. 
Ez az áramlat ép úgy áthatott minden réteget, életnyilvánulást, 
mint egy századdal előbb a reformatió. Törvényeinken, irodalmi, 
művészeti emlékeken, erkölcsi felfogáson tisztán látszik e hatal-
mas áramlat ekéjének nyoma. 

Az utolsó résznek, megvallom, nehéz tökéletesen jellemző 
nevet találni. Tárgya az az áramlat, melynek középpontjában, mint 
az eszme legkitűnőbb képviselője, II. József alakja áll. Ez áramlat 
jellemző vonásai közé tartozik a philosophiai szellem felszaba-
dulása, a positiv keresztyén hitvallások, kath. és prot. egyház 
megtámadása, az erkölcsi elvnek teljes önállósítása, a vallástól 
való elválasztása s az államfenség elvének az egyházfenség elve 
fölé emelése. Ez az áramlat a történelmi s positiv hitvallásokon 
nyugovó keresztyén egyházak helyett a közösségi hitvallásokra, 
symbolumokra nem szoruló, esetleg velők ellenkező egyéni 
vallásra helyezi a súlyt. A protestáns egyházak bilincseit első 
sorban nem a felebaráti szeretet és méltányosság oldja föl, hanem 
a positiv vallásokat az élet és állam szempontjából egyenlősítő 
politikai irány. Az egyházak jogviszonyának rendezésében az 
állam szempontja emelkedett szabályozó elvvé. Ez ideál hódító 
útján a türelmi rendelet, 1790, 1848 s 1895 is csupán állomások. 
A mi nemzedékünk is ennek az áramlatnak sodrát, hullámait 
érzi s azt hiszem, még gyengülésének ideje nem érkezett el. Ha 
tökéletes győzelmet bir aratni az ellenálló tényezőkön, a küz-
delem vége az összes egyházak teljes államosítása lesz. Mikor 
győz, vagy győz-e egyáltalán s a harc döntő mérkőzés helyett 
nem megegyezéssel végződik-e, azt mi, a kik nem csupán szem-
lélők, hanem egyszersmind küzdő harcosok is vagyunk s a meg-
figyelés szigorú tárgyszerűségét bennünk elhomályosítja a harcoló 
s győzelmet óhajtó lélek szenvedélyessége, nem dönthetjük el. 

Régi íróink közül, a kik korszakról korszakra haladva 



Kovács S. Pár észrevétel a magy. prot, egyháztört. korszakairól . 5 1 

tárgyalták a magyar reformatió történetét, a tárgy eszmei fel-
fogásához Warga Lajos áll legközelebb. Komoly törekvése, nemes, 
tárgyszerű hangja, elfogulatlansága az ő befejezetlen művét vala-
mennyi feldolgozott prot. történelem fölé emeli. Bár akadt egy 
prot. theol. iró, a ki azt mondotta kicsinyelve róla, hogy „10 évre 
van gondoskodva egyháztörténelemrölu s bár Zoványi is, a biró 
határozottságával tárja fel hibáit, mégis nyereségnek tekintenénk 
irodalmunkra újabb kiadását. Csupán azt az óhajunkat fejezzük 
ki, hogy a műnek második közrebocsátója Wargával rokon emel-
kedett felfogású lélek legyen. És időjártával talán lesz olyan 
magyar egyháztörténelmünk is, a mely adatok gazdagsága, gon-
dolat és a tárgyalás módja tekintetében teljesen méltó a tudo-
mányhoz. Igénytelen soraimmal a Zoványi cikke alkalmából pár 
észrevételt óhajtottam szolgáltatni a kérdések tisztázásához 

Kovács Sándor. 
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Péter evangéliuma.1) 

A franczia archeológiai társulat kairói kiküldöttei 1886 7. 
telén Felsó'-Egyptomban Akhmim város egyik temetőjében egy 
őskeresztyén sírban találták azt a pergament darabot, a mely a 
Péter evangéliumának a töredékét tartalmazza. Ε töredéket, a 
mely ma a ghisehi muzeum tulajdonában van, a franczia 
archeológiai társulat folyóiratában 1892-ben dolgozta fel legelőször 
Bouriant. Ugyanazon évben ismertette azt a berlini akadémia 
ülésén Harnack, továbbá Angolországban Robinson. 1893-ban 
ismertették Németországban Zahn és Kunze, Francziaországban 
Lods. A görög szövegű evangélium mindenesetre már a második 
század közepén keletkezett Antiochiában, vagy annak környékén. 
Az evangélium régi ugyan, de a kanonikus evangéliumokhoz 
való viszonya, legendás jelleme, theologiai felfogása miatt mégsem 
lehet azon evangéliumok egyikének tekinteni, a melyeknek 
létezéséről már Lukács is említést tesz az ő művének beveze-
tésében. Ε töredékből is kitűnik, hogy ez evangélium, melyben 
Péter apostol önmagáról első személyben beszél, a mai kanonikus 
evangéliumok alapján készült. íróját nem ismerjük, de kétségtelen, 
hogy sem szemtanú, sem a zsidó viszonyokkal ismerős ember 
nem lehetett. A töredék becsét az adja meg, hogy a synoptikus 
kérdés terén felmerült u. n. Péter-evangéliuma hypothesist 
tarthatatlannak bizonyítja, de legkivált az, hogy világos például 
szolgál arra nézve, milyen szabad volt még a keresztyénség első 
századaiban a Jézus életére vonatkozó hagyomány és annak 
feldolgozása. Ε töredékből a többi nem kanonizált és legnagyobb 
részt csak névben élő evangélium jellemére is következtethetünk 

A töredék magyar fordítása a következő: 
1. A zsidók közül pedig senki se mosta meg a kezeit, se 

Heródes, se egyetlen birája (t. i. Jézusnak). És a mikor némelyek 
mosakodni akartak, felkelt Pilatus. És akkor azt parancsolja 

1. A szenvedéstörténet csekély részét foglalja magában ez 
a töredék. Az elbeszélés kezdete Mt. 27,24"hez csatlakozik, de 
egészen más képet nyújt. Már Mommsen T. kimutatta, hogy a 

') Ε közleménynyel megkezdjük az őskeresztyénségre vonatkozó és az 
újszövetségi irodalom megvilágí tását szolgáló eredeti fo r rásművek ismertetését 
és lehetőleg teljes fordítását . 
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Heródes király, hogy ragadják meg az Urat, mondván nekik: 
„a miket parancsoltam, hogy tegyétek vele, cselekedjétek". 
2 . Ott állott pedig József, Pilatusnak és az Úrnak barátja s 
tudván, hogy ó't keresztre akarják feszíteni, odament Pilátushoz, 
és eltemetés végett elkérte az Úr testét. 3 . És Pilatus Heródeshez 
küldvén elkérte a testet, mire Heródes azt mondotta: „Pilatus 
testvér, ha senki se kérte volna is, mi eltemettük volna, mivel-
hogy küszöbön a szombat". Meg van ugyanis írva a törvényben, 
hogy a kovásztalanoknak az ő ünnepüknek első napjától kezdve 
ne áldozzék le a nap megölt emberen. 4 . Azok pedig vévén az 

synoptikusoknak Jézus pőrére vonatkozó tudósítása teljesen 
megfelel az akkori történeti és törvénykezési viszonyoknak. 
Jézus felett tehát a halálos ítéletet csakis Pilatus mondhatta 
ki. A kézmosás is csak nála érthető. Igen, de már Lk. 23,4_15-
ben is úgy van Heródes feltüntetve, mint a kinek valamelyes 
része volt Jézus pőrében. Ezt a vonást ez a töredék kiszínezi 
oly módon, hogy az Acta 13,27—29 ama gondolata, mely szerint 
egyedül a zsidók a bűnösök Jézus szomorú sorsában, teljesen 
érvényesül még abban is, hogy Heródes király a főfő intézője 
Jézus megölésének és megkínzatásának. A döntő szerep tehát 
nem Pilátusé magáé, hanem, ami kortörténetileg lehetetlen, 
Herodesé és egy rendesen alakult bíróságé. 2 . Hasonlókép eltér 
a kanonikus evangéliumok előadásától az arimathiai József 
szereplésének a rajza is. Tudjuk, hogy ő csak a halál bekövet-
kezése után, a mikor a nap már lehanyatlóban volt, kérte el 
Jézus testét, hogy eltemethesse. (Mt. 27,57. Mk. 15 42. Lk. 23 s 0 . 
Ján. 19,38.) A kanonikus evangéliumok még csak Jézus barátjának 
és tanítványának mondják Józsefet (Mt. 27,57. Ján. 19,38), ez a 
töredék pedig már Pilatus barátjává is megteszi őt, a mire 
alighanem a Mk. 15,43 τολμ/σας szava adta az indítást. 
3 . Heródes döntő szerepét látjuk abban is, hogy Pilatus hozzája 
küld, mintha neki nem lett volna joga határoznia Jézus testének 
kiadása dolgában. Ez történetileg és jogilag képtelenség. Hogy 
a holttestnek nem volt szabad a fán maradnia, ez Deut. 21, 23 
rendelkezésén alapul s már Mk. 15,42 és Ján. 19, 31 is hivatkozik 
rá. Jellemző a ν εορτή αυτών kifejezés, melyből kitűnik, hogy sem 
az olvasók, sem az író nem voltak zsidók, vagy már teljes 
öntudattal szakítottak a zsidósággal. 4 . Az Ítélet kimondása 
után a kanonikus evangéliumok szerint a római törvénykezési 
eljárásnak megfelelően Pilatus átadja Jézust a katonáknak, hogy 
rajta a kivégzést megelőző megvesszőzést végrehajtsák. Mk. 14,65. 
Mt. 26,67 szerint azonban már a főpapnál történt kihallgatás 
alkalmával is méltatlanul bántak vele a zsidók. Ε töredék 
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Urat elhajszolták és mondák: „Hurczoljuk el az Isten fiát, mert 
hatalmunkba kaptuk". 5 . És bíborba öltöztették őt és bírói 
székbe ültették, mondván: „Igazán ítélj Izráel királya!" És vala-
melyikük tövis koronát kerítvén az Űr fejébe tette. Mások meg 
az ott állók közül leköpdösték az arczát, ismét mások meg-
ostorozták mondván: „Ilyen tisztességet teszünk mi az Isten 
fiának!" 6 . És két gonosztevőt hoztak és közibük feszítették az 
Urat. Ő pedig hallgatott, mintha mit se szenvedne. A mikor 
aztán a keresztet felállították, ráírták, hogy: „Ez az Izráel 
királya". És eléje hányván a ruhákat, felosztották és kisorsolták 
azokat. Ama gonosztevők egyike pedig korholta őket mondván: 
„Mi az elkövetett gonosztettek miatt szenvedünk így, de ez az 
emberek megváltója lévén, ugyan mivel bántott meg titeket?" 
És ellene való mérgükben megparancsolták, hogy meg ne törjék 
a csontját, hadd haljon meg gyötrődéssel. 7. Dél volt és sötétség 

szerzője, úgy látszik, erre támaszkodik. De itt is Heródes 
rendelkezik Jézus elvezettetése iránt, s így az egész részlet 
ellenkezik Mk. 15,16. Mt. 27,27. Ján. 19,2-vel. Az ωϋονν αιτον 
τρέχοντες azt mutatja, hogy gyors menetben igyekeztek ki a 
törvénykezés helyéről, s így a megcsúfolás menetközben történt. 
5 . A megcsúfolás egyik érdekes részlete a bírói székbe való 
ültetés. Igen, de ez lehetetlen, ha gyorsan elhajszolták őt a 
vesztőhelyre. Különben is a zsidók a birói székkel nem rendelkez-
hettek s azt komédia tárgyává éppenséggel nem tehették. Ez a 
mondás tehát valószínűleg Ján. 19, l 3 félreértésén alapszik. 
Érdekes az is, hogy míg a kanonikus evangéliumokban a 
gúnyolódás tárgya a „zsidók királya", addig itt az „Isten fia". 
Csakhogy így a töviskoronának, meg a bíbor palástnak nem 
igen van értelme. 6 . A megfeszítésnek semmi előzményét el 
nem mondja s a kereszt körül történt események elbeszélésében 
is feltűnően hanyag. Különösen feltűnő azonban a Jézus csontja 
megtörésének elmaradásául adott megokolás. János 19, 33 sokkal 
elfogadhatóbb okát adja annak. A ruhák felosztása római szokás 
volt. Természetes, hogy ennek eszközlői a zsidók nem lehettek. 
A kereszt felírása egyetlen evangéliumnak se felel meg. V. ö. 
Mk. 15,16. Mt. 27,37. Lk. 23,38. Ján. 19,19. A gonosztevők 
egyikéről meg sem emlékezik, a másiknál meg nincs szó meg-
térésről, csakis Jézus ártatlan szenvedésének kijelentéséről. 
Ennek a következménye sem megnyugtató, sőt Jézusra nézve 
igen sajnálatos. Ε hely különben Lk. 23, 41 alapján keletkezhetett. 
7. A halál idejének csak a meghatározása módja szokatlan, de 
különben megegyezik a kanonikus tudósításokkal: Mk. 15,33. 
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borult az egész Judeára és nyugtalanokká lettek és aggodalmas-
kodtak, nehogy a nap leáldozzék addig, a míg él. Mert meg van 
nekik írva, a nap le ne menjen megölt emberen. 8 . És vala-
melyikük azt mondotta: „Itassátok meg őt eczetes epével". És 
miután ;kevertek, megitatták őt és ezzel betöltöttek mindent 
és teljessé vált fejükön a bűn. 9 . Sokan pedig lámpákkal jártak, 
azt hivén, hogy éj van, de elestek. És az Úr felkiáltott, mondván: 
„Erőm, erőm, elhagytál!" Ezt mondván felvitetett. És abban a 
pillanatban kettészakadt a jerusalemi templom kárpitja. 10. Akkor 
kihúzták az Úr kezéből a szögeket és letették őt a földre. És 
az egész föld megrendült és nagy félelem állott be. Akkor a 
nap kisütött és kitűnt, hogy 9 óra (d. u. 3). 11. Megörültek hát 

Mt. 27,45. Lk. 23,44. Jánosnál a 19, u -ben található hatodik óra 
római számítás szerint veendő s így reggeli hat órát jelent. A 
zsidók nyugtalankodását a kanonikus evangéliumokban a 
természeti jelenségek szokatlansága, e töredék szerint pedig a 
törvény megsértó'désétől való félelem okozza. A szempont tehát 
mindenütt egészen más. 8 . Jézus megitatása is egészen más 
itt, mint pl. Jánosnál, a hol 19,28-ban maga kér inni a nehéz 
szenvedésben, vagy Mtnál, a hol 27, 4 8 szerint szintén csillapító 
italt adnak neki, v. ö. Mk. 15,39. Lk. 23,36. Itt azonban azért 
adják azt, hogy siettessék halálát. S ez tévedés. Mert a keresztre 
Ítélteknek szokásban volt bizonyos bódító ital adása a felfeszítés 
előtt azért, hogy ezzel a rettenetes szenvedéseit enyhítsék, de 
hogy azt epével vagy éppen méreggel keverték volna, azt csak 
a zsidók iránt érzet gyűlölet s a Mester iránt érzett részvét 
színezte ki. El is mondja töredékünk, hogy ezzel a gonoszsággal 
betöltötték teljesen bűneik mértékét. Hasonló gondolatot a 
kanonikus evangéliumokban is találunk Mt. 23,32· 35. 27,25. 
9 . Az elsötétedés a kanonikus evangéliumok szerint is a 6-ik 
órától a 9-ik óráig, tehát déli 12-től 3 óráig tartott. A lámpással 
járás és az ennek daczára megtörtént elbukás említése csak 
színezés. Más apokryphusokban még részletesebb színezést 
találunk. A kárpit kettészakadását minden evangélium megemlíti. 
De legkülönösebb a ή δνναμίς μον kifejezés, a mi kétségtelenül 
gnostikus jellemű. Ez a töredék szerint Jézus egyetlen szava a 
kereszten, ez is egészen szokatlan s talán Zsolt. 22,12 alapján 
volna magyarázható. Hogy az Űr e kiáltás után felvitetett, ez 
is azt bizonyítja, hogy itt az isteni elemet egészen különálló s 
a testtel csak egy időre egyesült tényezőnek tekintik. 10. Mégis 
a mikor a lelketlen test a földet érinti, még mindig oly nagy a 
hatása, hogy a földet megrendíti. Ε különös esemény Mt. 27,51—53 
szerint a halál pillanatában következett be. 11. A zsidók 
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a zsidók és odaadták a testét Józsefnek, hogy temesse el, 
mivelhogy ez tanúja volt annak, micsoda jókat cselekedett ő. 
Miután ez átvette, megmosta az Urat, vászonba csavarta és a 
saját sírboltjába, az ú. n. József-kertbe tette. 12. Akkor a zsidók, 
meg a vének, meg a papok, látván milyen rosszat okoztak 
maguknak, kezdtek siránkozni és hangoztatni: „Jaj a mi 
bűneinknek, közeleg az Ítélet és Jerusálem vége". 13 . Én pedig 
társaimmal együtt elszomorodtam és sebzett szívvel mind 
elrejtőzködtünk, mert kerestek bennünket, mintha gonosztevők 
volnánk, s mintha a templomot akarnók felperzselni. Mindezek 
miatt pedig böjtöltünk és gyászban és siránkozások között 
ültünk éjjel és nappal egészen szombatig. 14. A mikor pedig 
az írástudók, a farizeusok, meg a vének összegyülekeztek és 
hallották, hogy az egész nép zúg és a mellét veri, mondván, 
hogy „Ha az ő halálakor ezek a hatalmas jelek történtek, 
látjátok, mennyire igaz volt!", megijedtek a vének és elmentek 
Pilátushoz kérvén őt és mondván: „Adj nekünk katonákat, hadd 

örömének oka az, hogy az ünnep beköszönése előtt eltemethetik 
Jézust. Csakhogy semmíkép sem állhat meg, hogy ők rendel-
keztek a tetem felett. Az eltemetést v. ö. Mk. 15,42-46. Mt. 27, 
57 60. Lk. 23,50-53. Ján. 19,38_40. A „József-kert" elnevezésre 
vonatkozólag semmiféle adatunk nincs. Talán a későbbi 
keresztyének nevezték el Jézus sírját így. 12. V. ö. Lk. 23.48. 
13 . A töredék szerzője itt beszél első ízben önmagáról, de csak 
a 24-ik pontban nevezi meg magát. Adatai itt is újak, de oly 
természetűek, a melyek csakis a későbbi időkből érthetők, a 
mikor már a Krisztus halála napján való böjtölés szokásban 
volt. Az üldözésről a kanonikus evangéliumok mit se tudnak, s 
bár a későbbi tudósítások (Lk. 24,36. Ján 20,1 9 . Mk. 16,14) 
szerint a tanítványok csakugyan féltek a zsidóktól, ezt a félelmet 
az Acta tudósítása teljesen megokolatlannak tünteti fel. Jézus 
halála e tudósítás szerint is pénteken történt. 14. Csakis 
Máténál 27,6 2-6 s . 28, n _ 1 5 . találjuk meg a sír őriztetésének a 
történetét. Persze a synedrium gondoskodásának itt is egészen 
más az indító oka. A 63-ik verset itt már e töredék egészen 
kibontja a kétértelműségbó'l, sőt még a százados nevét is meg-
mondja, a ki csapatával a sírnál egészen szabályosan tábort 
ütött. A tanítványokra való gyanakodást nemcsak Máténál 
találjuk meg, hanem igen jellemző módon Ján. 20,2,13_15-ben 
is. Hogy a katonákkal együtt ott maradtak a sírnál a papok is, 
ez egészen új vonás. A kő nagyságának különös kiemelése és a 
feltámadás csodájának fokozására említett hétszeres pecsét a 
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őrizzék a sírját három napig, nehogy a tanítványai eljővén 
kilopják őt és a nép azt higyje, hogy feltámadott a halálból és 
gonoszszal illessenek bennünket". Pilátus hát odaadta nekik 
Petronius századost a katonákkal, hogy őrizzék azt. És velük 
együtt a sírhoz mentek a vének és az írástudók, és a századossal, 
meg a katonákkal együtt egy nagy követ hengergettek oda, és a 
kik csak ott voltak, mind együttesen ráfektették azt a sír 
ajtajára és hét pecsétet ütöttek rá és sátort ütvén, ott őrködtek. 
15. Kora reggel szombatra virradóra pedig egész tömeg vonult 
ki Jerusálemből ós a környékéről, hogy lássák a sírt lepecsételten. 
16. A vasárnapra virradt éjjelen azonban, amint a katonák 
kettenként egymásután őrködtek, hatalmas hang hallatozott az 
égben és látták az egeket megnyílni és két férfit leszállani 
onnét, a kik nagyon fénylettek és megállottak a sír felett. Az a 
kő pedig, a mely a nyíláson feküdt, magától elhengeredett egy 
darabra és a sír megnyílt és mindkét ifjú bement. 17. Mikor 
ezt azok a katonák látták, felköltötték a századost meg a véneket. 
Mert ezek is ott voltak őrködni. És a mikor elmondották, a 
miket láttak, ismét láttak a sírból kimenni három embert, és 
hogy a kettő egyet támogat és egy keresztet, a mely követte 
őket, és hogy a kettőnek a feje az égig ért, azé pedig, a kit 

későbbi legendáknak természetét mutatja. 15. A kanonikus 
tudósítás szerint csak a tanítványokul szegődött asszonyok és 
pedig János szerint egy (20, x.), Mt. szerint kettő (28, !·), Mk. 
szerint három (16, t.), Luk. szerint több (24,10.) keresték fel, de 
nem szombaton, hanem vasárnap reggel az Urnák a sírját. Itt 
tehát az érdeklődés fokozását látjuk. 16 . A feltámadás azonban 
e töredék szerint is a szombatról vasárnapra hajló éjjelen történt. 
De már egészen más körülmények között, mint a hogyan azt a 
kanonikus evangéliumok elbeszélik. Érdekes itt a fokozatot meg-
figyelni. Mk., Lk. és János szerint senki sem volt tanúja a 
feltámadásnak. Mt. szerint azonban a kő elhengerítését látták 
az őrök is, meg az asszonyok is. Ε tudósítást részletezi és 
színezi ki e töredék. Ε részletezés merőben legendaszerű. így 
különösen az égi hang, mely Mt. 28,2-ben még csak zúgás, 
azután a kő elhengeredése, s maga az egész angyali jelenés. 
Az angyalok számát a kanonikus evangéliumok sem egyformán 
adják. Mt. egy angyalt, Mk. egy ifjút, Lk. két férfit, János két 
angyalt említ. Mindezeket együttesen megtaláljuk ebben az 
ötödik evangéliumban. 17. A feltámadás módja teljesen érzéki. 
Jézus fáradt, összetört testtel kél ki a koporsóból. Vele együtt 
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vezettek, az egeket is meghaladta. És hangot hallottak az égből, 
a mely azt mondotta: „Prédikáltál a holtaknak ?" És az a válasz 
hallatszott a keresztről, hogy „Igen". 18. Azok aztán egymás 
között elhatározták, hogy elmennek és mindezt hírül viszik 
Pilatusnak. Míg a dolgot hányták-vetették, ismét látták, hogy 
megnyílik az ég és egy ember leszáll és bemegy a sírba. Ezek 
láttára azok, a kik a százados körül voltak, elhagyva a sírt, a 
melyet őriztek, éjjel elmentek Pilátushoz és mindent elmondottak, 
a mit láttak, nagy aggodalmasan mondván: „Bizony Istennek a 
fia volt!" Felelvén monda Pilatus: „Én tiszta vagyok az Isten 
fia vérétől, ti láttátok így jobbnak". 19 . Azután mind odamenvén 
hozzá, kérték őt és könyörögtek, parancsolja meg a századosnak 
és a katonáknak, hogy senkinek se mondják el, a miket láttak. 
„Mert kedvezőbb ránk nézve — úgymond — ha Isten előtt a 

a kereszt, a melyről hang hallatszik. A csodát fokozza a látott 
és hallott dolgok egész sorozata, de lerontja az, hogy a tehetetlen 
testet ketten is tartják, támogatják. Itt ismét a legmesszebb 
megy a Péter evangéliuma. Mk. eredeti tudósítása 16, !_8 szerint 
Jézust senki se látja, csak az angyal hirdeti a feltámadását. A 
toldalék 9—20 szerint azonban vasárnap megjelenik az emmausi 
vándoroknak, este pedig a tanítványoknak Jerusálemben. V. ö. 
Lk. 24 , , , -36· Mt. 28,10 szerint csak vasárnap este jelenik meg 
a tanítványok között, s ő maga mondja meg nekik, hogy 
Galileában látni fogják őt. Lk. 24 szerint az emmausi úton a 
vándoroknak, Jerusálemben meg Péternek (24,34), este pedig az 
összegyűlt híveknek jelent meg s már mutogatta a sebeit, sőt 
enni is kért. János 20 szerint az egyetlen Mária Magdaléna látta 
a feltámadás napján az Urat, de este ott is megjelent a tanít-
ványok között. A 21. fejezet már kiszínezi a dolg t. Péter 
evangéliuma mindeniknél érzékibb, mert már a sírból kikelést 
is egész tömeg ember látja és pedig ép az ellenségei tömege. 
Mintha a Celsus ama vádjára volna itt a felelet, hogy Jézus 
miért nem jelent meg az ellenfeleinek, miért csak a híveinek. 
Ez már csak a polemikus korból érthető. A későbbi okoskodás 
nyomait láthatjuk abban a kérdésben is: „Prédikáltál-e a 
halottaknak?" — 18 . V. ö. Mt. 2 8 , n , hol az őrök nem Pilátushoz, 
hanem a papokhoz mennek a jelentéssel. Itt azonban Pilatus 
szerepel oly nyilatkozattal, melyet a kanonikus tudósítások 
szerint már az ítélet meghozatalakor tett. A százados vallomásának 
is más itt az időpontja, a jelentősége és az oka is. A kanonikus 
evangéliumok csak itt veszik fel az elbeszélés fonalát, a hol a 
második angyali jelenés történik. 19 . V. ö. Mt. 28,13. Itt éppen 
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legnagyobb bűnben vagyunk vétkesek, mintha a zsidó nép 
kezeibe esünk és megköveznek". Megparancsolta hát Pilatus a 
századosnak és a katonáknak, hogy semmit se szóljanak. 
2 0 . Vasárnap reggel pedig a magdalai Mária, az Úrnak tanít-
ványa — aki félve a haragtól lángoló zsidóktól, nem végezhette el 
az Úrnak sírjánál azt, a mit az asszonyok az ő halottaiknak és 
szeretteiknek végezni szoktak — magához véve a barátnó'it, 
kiment a sírhoz, a hol el volt temetve. És féltek, nehogy meg-
lássák őket a zsidók. És azt mondották: „Ha azon a napon nem 
sírhattunk és jajgathattunk is, a melyen megfeszíttetett, legalább 
most a sírjánál tegyük azt. De vájjon ki fogja nekünk a sír 
szájára tett követ elhengeríteni, hogy bemenve melléje üljünk 
és a szükségeseket elvégezzük? Mert nagy volt a kő és féltünk, 
nehogy valaki meglásson. És ha nem bírunk vele, legalább oda-
tehessük az ajtóra azokat, a miket az ő emlékezetére hoztunk. 
Sírjunk és jajgassunk, míg csak haza nem megyünk". 21. És 
a mint odaértek, a sírt nyitva találták és odamenve belenéztek 
és a sír közepén láttak ülni egy fényes ruhába öltözött szép 
ifjút, a ki azt mondotta nekik: „Miért jöttetek? Kit kerestek? 
Csak nem azt a megfeszítettet? Feltámadott és elment. Ha 
pedig nem hiszitek, tekintsetek be és lássátok meg a helyet, a 
hol feküdt, hogy nincs itt. Mert feltámadt és elment oda, a 
honnét küldetett". Akkor az asszonyok megijedve elfutottak. 

fordítva van elbeszélve a dolog. Csak abban egyezik amazzal, 
hogy itt is a zsidók igyekeznek eltitkolni a feltámadást. De itt 
a szemtanúk hallgatása hatósági rendeletre történik. 2 0 . A 
kanonikus tudósítások pótlásának tekinthető az egész eddigi 
elbeszélés. Most azonos vágásba térnek ugyan, de egészen más 
a jellemük. János evangéliumának felel meg a magdalai Mária 
szereplése, de Lukácsénak a barátnők csatlakozása. Hogy eddig 
meg sem sirathatták a hivei Jánost, az ellenkezik a 13. pontban 
mondottakkal. A kanonikus tudósítás szerint balzsamozás végett 
mentek az asszonyok a sírhoz. Itt valami olyan dolgot vittek, 
a mit a sírra is le lehetett tenni az elhalt emlékére. Nagyon 
érdekes itt a perfectum többes első személyének váratlan 
használata φοβούμεθα. Az bizonyos, hogy Péter nem volt akkor 
jelen, tehát nem ő beszél itt. Mi lehet e változás oka, nem 
tudjuk, de annál különösebbnek kell találnunk, mert a μέγας γαρ 
>v υ λίθος direct beszédben merőben értelmetlen. 21. Az angyal 
beszéde a kanonikus tudósítások egyes részleteinek összegezése. 
Az utolsó mondata János ev. gondolatait fejezi ki, míg a meg-
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2 2 . A kovásztalan napok bevégződtek és sokan kivonulva vissza 
hazamentek, az ünnepet bevégezve. 2 3 . Mi azonban, az Úr 
tizenkét tanítványa, siránkoztunk és búslakodtunk és kiki a 
történtek miatt nagy búsan a lakására tért. 2 4 . Én pedig, 
Simon Péter és András testvérem, magunkhoz vettük a hálókat 
és elmentünk a tengerre. És velünk volt Alfeus fia Lévi is, a 
kit az Úr 

ijedt asszonyok elfutása Mk. 16,8-nak felel meg. 2 2 . Az ünnep 
végét, Nisan 2l-ét jelzi. A tanítványok is csak akkor teljesítették 
Jézus amaz utasítását, hogy Galileába menjenek. 2 8 . A tanít-
ványok hangulatát festi anélkül, hogy a Jézus megjelenése által 
okozott megnyugvásról és örömről (Mt. 28,8.) megemlékeznék. 
Jellemző ez ép úgy, mint a „tizenkettő" megemlítése. 2 4 . Amit 
Mt. 28, l 6 és Ján. 21,2-ben találunk feljegyezve, Jézusnak 
Galileában való megjelenését akarta itt a töredék szerzője 
elbeszélni. De nem Máté, hanem János evangéliuma szerint. 
Bizonysága ez annak, hogy a Péter evangéliumának a szerzője 
a János toldalékát is ismerte, s így a 4-dik evangéliumot a 
mai formájában olvasta. Általában János evangéliumát sok 
érdekes és jellemző pontban követi. Daczára annak, hogy itt a 
szerzőnek egyenesen Péter van feltüntetve, ezt a töredéket az ő 
munkájának semmikép se tekinthetjük, hanem oly mű az, a 
mely a második században a mai kanonikus evangéliumok 
alapján gnostikus körökben és tendentiával keletkezett s így a 
Marcion evangéliuma és a Tatianus-féle Diatessaron párhuza-
mosának mondható. 

Raffay Sándor. 



Lapszemle. 

Zeitschrift f. d. neut. Wissenschaf t . 1903. 1. szám. 

Usener H., Geburt und Kindheit Christi. Különösen Resch (Texte 
u. Unters. 1897. IV.) Conrady (Die Quellen der kanon. Kindheits-
gesch. Jesü 1900.) Hillmann (Jahrbuch f. pr. Theol. 1891.) és 
Corsseu (Gött. gel. Anz. 1899.) kutatásaira támaszkodva kifejti, 
hogy a Máté és Lukács evangélioraában található és Jézus 
születésére és gyermekkorára vonatkozó tudósítás eredetileg nem 
tartozott az evangéliumokba. Az erró'l szóló mondák nem viketó'k 
vissza írásbeli, hanem csakis szóbeli tudósításra. Jézus természet-
feletti származásának gondolatát maga a messiási eszme nem 
kívánta ugyan, de az Istennel való szoros összetartozásból mégis 
szükségkép fejlett ki. A Máténál található monda pogánykeresztyén, 
talán kisázsiai termék. Mutatják ezt a következő' vonások: Az 
Istentó'l való fogantatás, a csillag feltűnésének a születéssel való 
összefüggése, a mágusok szereplése, a gyermekgyilkolás esetének 
képzetei. Ε két utóbbiban a 66-ban Kr. U. történt eseményeket 
és pedig Tiridates parthusi király nagy fényű kisázsiai utazását 
és Neró vérengzésének emlékét ismeri fel. Ezért is, tekintve azt, 
hogy még Pál sem tud semmit Jézus természetellenes szárma-
zásáról, azt hiszi, hogy a Jézus születésére vonatkozó mondák 
kialakulásának kezdő pontja Kr. u. 66. A Lukács által közölt s 
két fejezetre terjedő' történet zsidókeresztyén eredetű. Mutatja ezt 
az ó-test. vonatkozások egész sorozata. Azt hiszi, hogy 1,34-38 
késői beszúrás és ettől eltekintve Jézus születését nem gondolták 
természetellenesnek, hanem József elsőszülött, törvényes gyermekének 
mondották ó't. Azt hiszi, hogy a Keresztelőre vonatkozó szakaszok 
(1, 5 - 2 5 · 4 6 - 5 5 · 5 7 - 8 O · )

 a Keresztelő tanítványai körében alakultak 
ki, s mintául és alapul szolgáltak a Jézusra vonatkozó mondák 
kialakulására. De Jézus szüleinek nem adnak annyi szerepet, mint 
a Jánoséinak. Máté és Lukács különben kizárják egymást teljesen. 
Az első egyeztető kísérletet Justinus martyrnál és a Protev. 
Jakobiban találjuk. Ez utóbbit tartja Conrady az egész mese alap-
jának. Ε részletek tarthatatlanságát különben bizonyítja nemcsak 
az evangéliumok többi részeinek adataival, hanem azzal is, hogy 



6 2 Lapszemle. 

Máté és Lukács szerint más a genealógia, más a szülők lakása, 
más Jézus születésének éve, mások a születés csodájának a körül-
ményei stb. stb. — Mindenkép érdekes és tanulságos czikk még 
azoknak is, akik vele egyet nem értenek. 

Corssen P., Die Orgestalt der Paulusakten czimen közöl hosszabb 
értekezést a Pál és Thekla cselekedeteiről szóló apokryfonról. 

Preuschen Έ., Bibelcitate bei Origenes. Eus Η. Ε. VI. 23. 1. és 
Origenesnek János evangéliumához írt kommentárja alapján vitatja, 
hogy az ókor e nagy theologusának bibliája legközelebb állt Β κ 
codiceshez. Különben az írnokai iktatták be a legtöbb idézetet, 
innét érthetők a citátumok eltérései. 

Schjött P. 0., Hóm. 1,18_20-ban a τά αόρατα νοούμενα alapján a görög 
bölcsészet közvetlen hatását látja. A hely értelmezése egészen 
helyes: „Az Istennek láthatatlan gondolatai, a melyek a világ 
teremtésétől fogva az ő alkotásaiban jelentkeznek" stb. 

A 2. számban 
Bugge Chr. A. Das Gesetz und Christus czimen nagyon érdekes 

és teljesen elfogadható módon fejtegeti azt a gondolatot, a mely 
Mt. 5 , 1 7 - 2 0 " ^ a n 18 megvan, de a melyet különösen Gal. 2 , 1 9_ 2 0 . 
fejez ki egész világosan, hogy a törvényt Krisztus felváltotta. 
István volt az első, aki ezt a gondolatot kiemelte, de Pál, aki ki 
is fejtette. Megvan azonban e gondolat Jakabnál és a Héber-
levélben is, míg a későbbi korban Justinus hangoztatta, hogy a 
Krisztusban egy örök és tökéletes törvényt kaptunk. — A páli 
theologia kutatóinak figyelmét felhívom e czikkre. 

Kattenbusch F. Der Märtyrertitel. Azt fejtegeti, hogy a martyr 
= μάρτυς igazában nem azokat jelentette, akik halált haltak a 
hitért, vagy Jézushoz való ragaszkodásukért, hanem a kik vallást 
tettek, bizonyságot adtak az igazságról. így maga Jézus μάρτυς, 
azok a próféták, az apostolok, az a Keresztelő, az István vértanú, 
de nem a halála, hanem a beszéde miatt. Amikor az apostolok 
számát kiegészítik, akkor is tanúbizonyságot keresnek és akarnak 
találni. Később azonban amint azt a második századból való lyoni 
levél bizonyítja azok voltak a martyrok, akik nem azt igazolták, 
a mi Jézussal történt, hanem azt mutatták, ki volt a Krisztus. 
Így aztán a μάρτυς = εϊχών, μιμητης, μαητης, ςιλωτής. Hogy 
ezek nemcsak külsőkép igyekeztek a Krisztus életét utánozni, s 
nemcsak a szavait hangoztatták újból, hanem esetleg meg is haltak, 
vagy legalább szenvedtek és szenvedni mindenkor készek voltak a 
Krisztusért, ez tette aztán a martyr szót olyan jelentésűvé, 
amilyennek azt ma ismerjük. Alapjelentése semmi esetre sem vér-
tanú, hanem hitvalló. 

Soltau W., Die Herkunft der Reden in der Apostelgeschichte. 
Főgondolata az, hogy az Acta írója, aki alexandriai keresztyén 
volt s az apostoli kort egyáltalán nem ismerte közelről, a rendel-
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kezésére álló források alapján írta ezt a könyvet, de maga 
ékesítette fel az elbeszéléseket a nála most található beszédekkel. 
Forrásai voltak: 1. A Lukács iratai: 3-ik ev. és a „mi" forrás 
(W), amelynek magvát a 24—26 cc-ban találjuk, ha a beszédeket 
kitörüljük. — De legjellemzőbb részlete 27—28,16 cc. mert ebből 
látjuk, hogy az eredetileg levél volt s nem volt egyébb czélja, 
mint Pál útjának külső lefolyását s nem eredményeit festeni meg. 
2. Az úti napló (Rb), a mely abban különült el a „mi" forrástól, 
hogv benne Pál egész utazása volt feljegyezve. 3. A Pál megtéréséről 
(Pb) szóló elbeszélés. 4. Az István haláláról (St) szóló elbeszélés, 
a melyben azonban István beszéde nem úgy állott, amint most 
látjuk, hanem a következő egymásutánban: 7 , 4 6 a . 13, 23· 
2)29—31· 33-37· 34-35· 32· 31 · 21· 25 22-24· 52' 51· (') 
δ. A Péterlegenda (Ρ.) az 1—5. és 9—12. fejezetekben. Soltau 
szerint az ezen források alapján ügyesen összeállított elbeszélést 
a szerzó' beszédekkel fűszerezte és ezeket a beszédeket leginkább 
Pál leveleiből és az István beszédéből szedte. Nevezetesen pl. 
Acta 20,18-21 = I· Th. 2 , j_ 4 . - 20,4 = I Th. 2,5. - 20,31 

34 I Th. 2,g. l t . — 20) 25-26 — I· Th. 2. 10-12· — 20, 23 
= I. Th. 3, 4. — 20,28-29 = 1. Th. 5,1 2 és 4 , t . Ezen az egy 
példán is láthatjuk, hogy mire alapítja Soltaü az egész hypothesiat. 
Egyike ó' azoknak, kik mindenben és mindenütt forrást keresnek 
és fedeznek fel. Azt hiszik, hogy minden korban a mai „összerakó" 
módszer szerint dolgoztak. Ezek a szőrszálhasogató aprólékosságok 
a tudományt csak hypothesisekkel, de nem eredményekkel 
gazdagítják. 

Corssen P., Zur Chronologie des Irenaeus. Teljesen negativ czikk. 
Csak azt állapítja meg, hogy Irenaeus születése évét az eddigi 
adatokból meghatározni nem lehet. Azt hiszi, hogy Irenaeus inkább 
130 előtt, mint után született s e tekintetben, úgy látszik, az a 
döntő oka, hogy a 177-ben kivégzett Pothinos utódja lett Lyonban. 

Vischer E. Die Zahl 666 Apc. 13,18. Föleleveníti a mult évben 
többször tárgyalt ama részletkérdést, hogy mit jelent ez a szám. 
Sem Clemennek, sem Corsennek az eredményét nem fogadja ugyan 
el, de új, helyesebb megoldást ő sem ád. Azt állítja, hogy mind-
addig, míg csak a 666-nak megfelelő nevek kutatásában merül ki 
a nyomozás, megnyugtató eredményre jutni nem fognak. Ezért is 
azt mondja, hogy mindama körülményeket vizsgálódás tárgyává 
kell tennünk, a melyek az Apok. szerzőjét régibb prófétiák adott 
viszonyokra való vonatkoztatására indították. Ekkor majd meg-
tudjuk azt is, miért alkalmazta puszta név helyett a 666-ot azzal a 
megjegyzéssel, hogy ezt az értelmes ember úgyis tudja, mit jelent: 
17, 9. A czikk tehát inkább utat mutat mint eredményt ád. 

Az apróságok rovatában Nestle egy tizedik századból való, tehát 
ritkaság számba menő latin evangeliumi kéziratot ír le. — Linder 
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(r., Holtemann 0., Goetz K. G. pedig Jézus bethaniai meg-
kenetéséről mondják el véleményeiket s közölnek adatokat. — 
Förster Μ. Jézusnak barlangban való születéséről emlékezik meg, 
adatokkal igazolva annak lehetőségét. — Nestle a Lukács evan-
géliumában közölt genealógia egyik nevéhez Amosboz fűz meg-
jegyzéseket. — Sulzbach A. „A mennyország kulcsai" czímen 
Kichbach W. által közölt nézeteket corrigálja. Azt állítja, hogy 
Jézusnak Mt. 16,18-ban található fontos és sokat vitatott mondása 
Jes. 22,2 2 re utal. Értelmét pedig a Misna Tamid I, 6-ban 
található adatok világítják meg. I t t ugyanis a templom önzésének 
módjáról van szó. Az egyik szobában, melynek neve = 
kéfa, boltozat volt, ó'rízték egy kó'lap alatt a templom kulcsait, a 
melyeket kapuzárás és nyitás után gondosan elrejtettek mindig. 
Erre czélozott Jézus e mondásával, a mely a kéfa szó miatt igen 
alkalmas volt a szójátékra is. Az eddigi magyarázatot tehát 
helyesnek itéli. 

A 3. számban 
Deissmann A. 7 λ α ο τ r ρ / ο ς, ι λ α α τ ή ρ ι ο ν. Nyel vtaui tan ul -

mány, melyben az iró elsőbb is e szó lexikális használatát mutatja 
be. A kappöreth = 'ιλαστηριον jelenti: 1 az engesztelést, illetőleg 
kegyelmes érzületet czélzó áldozati ajándékot vagy emléket, 2. Noah 
bárkáját, 3. az oltár környékét vagy foglalatját, 4. az oltárt, 
ő. a templomot, 6. a kolostort. Áldozatra gondolni a 'ιλασιήριοι 
nem kötelez. Az Ex. Lev. Num. és I. Krón.-ban többször említett 
kappöreth semmikép se fedél, mint rendesen veszik, vagy kegyelem 
széke miat Luther fordította, hanem igazában véve maga a láda. 
A héber kappöreth egészen megfelel az arab kafförat = engesz-
telés szónak. Tehát a LXX-bau is a kappöreth nem egyébb, mint 
az engesztelés eszköze, vagy az a tárgy, melyhez a kiengeszteló'dés 
ténye fűződik. Róm. 3, 25-ben tehát szintén azt jelenti a ιλαστήριον, 
hogy Jézust az Isten a kiengesztelődés emlékéül ajándékozta és 
állította a világ elé. Ez az emlékoszlop a zsidónak botrány, a 
görögnek bolondság, de a hívőnek a kegyelem biztosítéka és így 
az üdvösség kezese. — A tanulmány igen érdekes adatokkal dol-
gozik s egészen kielégítő eredményre jut 

Strack Μ. L. Die Müllerinnung in Alexandrien. Az 190l-ben 
Alexandriában talált fehér márványtáblán lévő felírással foglal-
kozik. A molnárcéhról szóló e felírás egy papról és a céh pres-
bytereiről is tesz említést. Mert a kő a Kr. e. 204—217 közti 
időből való, két szempontból érdekes a rajta levő feljegyzés. Az 
egyik az, hogy az egyptomi papok egy része rendes polgári fog-
lalkozást is űzött. A másik az, hogy a presbyterek már ebben az 
időben is valamely közösség választott elöljárói és nem az öregjei 
voltak. Hogy a presbyterség a keresztyénség körében ép Alexán-
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driában volt különösen otthonos, ez a mondottak alapján nagyon 
természetes. 

Ilauschildt Η. Πρεσβντεροιίη Egypten im I—III. Jahr-
hundert nach Chr. czímen ugyanezen kérdésre vet világot. Ki-
mutatja, hogy a hivatalos okiratokban a papság elöljáróinak mindig 
ez a czíme. Vizsgálódása eredményéül kiemeli, hogy mert az egyp-
tomi keresztyének episcopost nem, csak presbytert ismertek, a 
Didaché, a mely a presbytereket nem is említi, Egyptomban semmi-
kép se keletkezhetett. 

Rodenbusch E. Die Compositum von Lucas 16. Vitatja, hogy 
Lk. 16, 16 -i8~bau a 17. vers eredetileg nem tartozott a szövegbe, 
de Lukács már az általa használt Logiapéldányban a mostani sor-
rendet találta. Végül megállapítja Lk. 16—18 cc. sorrendjét. — 
Ε tanulmány is egyik példánya a forráskeresők és hypothesis-
gyártók meddő eredetieskedésének. 

Nestle Ε. több apróbb tanulmányt közöl. Ezek egyike az evan-
géliumok szövegéhez ujabban összegyiilemlett varians lectiókról 
szól. A másik a Doctrina Addaei alapján azt a kérdést veti fel, 
hogy nem kell-e II. Péterben vagy a héberekben irott levélben 
András munkáját látnunk ? A harmadik a Lk 19,8-ban elő-
forduló οιν.οφαντεϊν jelentésének tisztázásával foglalkozik s meg-
állapítja, hogy annak a jelentése az új testamentumban csak „ki-
erőszakolni" lehet. A negyedik adatokat hoz arra, hogy a szent-
lélek leszállásánál nemcsak a tűz, a nyelv és a zúgás van a régi 
forrásokban megemlítve, hanem még a kellemes szag is. Ezt 
különben Pál apostol is használja a Kor. levélben. 

Corssen P. Zur Verständigung über Apoc. 13, 18 . Vischer előbb 
vázolt czikkével szemben védi a maga álláspontját és kutatása 
helyességét vitatja. A támogatásul felhozott példák teszik a czikket 
érdekessé, de positiv eredményt nála sem találunk. S ha ezt a 
védekezést most már a probléma felett támadt eszmecsere befeje-
zésének tekintjük, azt kell mondnunk, hogy annak a végén a meg-
oldáshoz semmivel sem állunk közelebb, mint a mennyire a kez-
detén voltunk. 

Hosz K. Zu den Ileiseplcinen des Ap. Paidus in Kor. 1. und II. 
Hauptnak a múltkoriban ismertetett czikkéről meg sem emlékezve 
azt vitatja az író, hogy Pálnak az I. Kor. 16-ban említett úti-
terve részben megvalósult, amennyiben Makedoniába menet csak-
ugyan betért Korinthusba (Π., 1 15.), de mert akkor szomorúságra 
ment, kímélésük végett (II. 1,23) n e m akart harmadszor is hoz-
zájuk menni (II. 2, 12, l 4 . 13, j_2.), hanem egyenesen visszatért 
Efezusba. Ezért vádolták őt az ellenségei szószegéssel és könnyel-
műséggel s ezért védekezik az apostol a második kanonikus levél-
ben és ezért igyekszik kimutatni, hogy 0 nem változott akkor sem 
Theol. Szaklap. II évf. 5 
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a mikor az utitervét megváltoztatta, hanem igenis megváltozott 
a korinthusiak és az apostol közt fennállott szíves viszony. 

Prot. Monatshefte 1903. 

7. és 8. szám. 
Soltau W. Das Problem der Apostelgeschichte czímen u. a. tárgyat 

feszegeti, amelyet a Zeitschrift für ntl. Wissenschaft után fentebb 
már ismertettem. Csakhogy itt sokkal világosabb a fejtegetése. 
Szerinte az Acta főproblémája az, hogy milyen a mai kanonikus 
irat szerzőjének az általa felhasznált különféle forrásművekhez 
való viszonya. Négy, illetőleg öt forrás állott a szerző rendel-
kezésére : 1. St = István heszéde, a melyből van a beszédek nagy 
része kombinálva. 2. PB = Pál megtérésének története. 3. W = 
a „mi" forrás. 4. RB = Pál missiói munkásságának leírása. 
5. Ρ = Péter története. Ezeket olvasztotta össze a szerző egy 
egészszé. De az a kérdés, nem találta-e már együtt ezeket a for-
rásokat ? Erre a kérdésre Soltau azzal felel, hogy a St és PB, 
továbbá a W és RB már rég együtt volt akkor, amikor a szerző 
Ρ forrást is felhasználva, a művet a mai alakjába gyúrta. S kitől 
származott az az eredeti és különösen Pál dolgaival foglalkozó 
munka? Soltau egész határozottan állítja, hogy Lukácstól, a ki a 
„mi" forrásnak a szerzője. Lukács azonban nem akarta az apos-
tolok cselekedeteit megirni, hanem csakis a Pál nevéhez fűződő 
eseményeket jegyezte fel. A későbbi korban aztán egy olyan köz-
vetítő zsidókeresztyén ember dolgozta át az egész anyagot, aki 
nem igen tudta, mi a különbség a páli és a péteri irány között, 
ezért kombinálta a beszédeket olyan módon, hogy a Péter beszédeit 
akár Pál is, valamint a Pál beszédeit akár Péter is elmondhatná. 
Ugyanezen szerzőnek tulajdoníthatjuk a mennybemenetel s az ezzel 
kapcsolatos dolgoknak a 3-ik evangéliummal ellentétes elbeszé-
lését is, a mint azt Acta 1. tartalmazza. Az egyes források ter-
jedelmét is megállapítja Soltau s kimutatja, mit irt Lukács. A kom-
binatió érdekessége miatt idejegyzem ezt az egyet: 1, j_2 , 2, 42. . 
46-47· 33-37. 6| 1 - 8 , 4 . 9 ( 1 31. 11, 19 30, 12, 25-13,14· 13, 
44-14,28- 15,32-41- 16, 6-24 (35· 36*40·) ^ ' l - l ö · 18,1-23· 19, 
9-22· 1—15' 1-20- 27-36· (22,25-2!))· 23, n - 2 4 · 31-24, , . 
2 2 - 2 7 . 25,1—12 ( 2 3 - 2 7 ) · 27 ,1-28, 1 6 . 3 0_3 1 . Ezen kivül, a mit csak 
az Actában találunk, mind a későbbi generációhoz tartozó átdolgozó 
toldása. Lukácsnak nem volt szándéka megirni az apostolok cselekede-
teit, hanem csakis az evangéliumnak Pál által való terjesztését akarta 
legnagyobbrészt a saját élményei alapján feljegyezni. A mit ő 
maga tapasztalt, azt mind Silástól és igy indirekte Barnabástól 
is — tudta meg. Az István beszédét is ettől kapta. — Már e 
rövid vázlatból is kitűnik, hogy Soltau tovább folytatja ismeretes 
bonczoló munkáját. Hogy e munka eredménye mindig csak ingadozó 



Lapszemle. 6 7 

hypothesis, az sajnálatos tragédiája az ilyen irányú fáradozásnak 
A szerzőség kérdésére nézve igen érdekes az, hogy a péteri rész 
kivételével hajlandó Soltau is Lukácsnak tulajdonítani az eredeti 
szerzőséget, de mert a redaktor ma már el nem maradhat, ezért 
annak csak a — persze téves és ellenmondásokkal teljes — át-
dolgozást tartja fenn. Azonban még így is van egy alapos kis 
hézag a megfejtés folytonosságában, az, amelyet Soltau ez alka-
lommal csak futólag említett meg és szándékosan melló'zött el, 
hogy melyiket kell most már Lukács eredeti feljegyzésének tarta-
nunk : a mai kanonikus antiochiai szövegben lévő lukácsi részle-
teket-e, avagy a rövidebb római szövegben találhatókat ? Az Actá-
nak Soltau által tisztázni kívánt problémája tehát megoldva még 
nincs. De hát elsőbb is az volna a kérdés, létezik-e egyáltalán az 
a fó'probléma, a melyet Soltau ilyennek felállít ? A czikk különben 
sok érdekes eszmét érint és buzdít tisztázni. 

Plantiko Otto, Der Socialismus als ethisches Princip czímen igen 
érdekes tanulmányt ír arról a kérdésről, hogy vájjon mi is a 
manap már egész hatalommá vált socialismusnak a végső czélja ? 
A tanulmány nem eredeti vizsgálódás szülötte, inkább csak össze-
foglaló ismertetése Nathusius, Uhlhorn, Sohm, Paulsen és 
Stammlernek a sociális kérdésről szóló véleményeinek. De még így 
is érdekes a czikk tárgya és világos fejtegetése miatt. Gondolat-
menete a következő'. Amikor az állam a sociális kérdés megoldá-
sának munkáját felvette, akkor ezzel elismerte azt, hogy a 
socialismus komolyan és joggal emel vádat a tényleges társadalmi 
berendezettség ellen. Csak az a kérdés, hogy az állam képes lesz-e 
a socialismus eszméit megvalósítani, s van-e ethikai elve a socia-
lismus törekvéseinek ? A socialismus a munkás elemek élet és 
világnézete. Uhlhorn szerint valóságos vallás, amelynek vannak 
tanai, életfelfogása, meggyőződése, lelkesedése, áldozatkészsége, 
gyülekezete, terjeszkedő vágya és eszközei stb. Mint ilyen társa-
dalmi tényező ama változásoknak a természetes következménye, 
a melyeket a munkából élő népnek életmódja a magántőke újabb-
kori rendje és jelentősége következtében szenvedni volt kénytelen. 
A 19. században a munkaerő és a munkaadó viszonya egészen 
átalakult. A munkás csakis az erőt szolgáltatja, míg a nyers 
anyagot, az eszközöket, a munkateret mind a tőke adja. A hol a 
gépek adják az erőt is, ott a kézművesség mindinkább háttérbe 
szorul s legfölebb ha a raktárak részére dolgozik. A termelők és 
a fogyasztók közt áll a kereskedő, a ki a munkabért nyomja és 
így az árút magát is silányítja. De ily körülmények közt a munka 
a kereslet és a kinálat tárgyává, vásári portékává lesz. S a ki a 
munkaerőt megveszi, az a munkást magát kerítette hatalmába. 
Mert hiszen a munkaerőt kináló olyan, mint a bukott kereskedő': 
minden áron kénytelen a portékáját értékesíteni. Ebből sokféle 
viszásság származott az államra, a társadalomra és az egyesekre 

5* 
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egyaránt. Az állam gazdagságának súlypontja a mezőgazdaságról 
az iparra ment át, s így a mezőgazdaság hanyatlásnak indult. 
A nagyvárosok a pusztuló vidéket, amely még nem volt képes 
szilárd kisgazdaságokra oszolni, tömegesen olvasztják magukba, 
de ezzel egyúttal a birtoktalan, az ipari vállalkozások hullámzá-
sától függő proletariátust gyarapítják. A nagyvárosi lakásviszonyok 
a drágaság és a folytonos költözködés következtében az otthon és 
a család megsemmisítését munkálják. A gazdasági válságok is a 
proletariátus szaporodását idézik elő. A vállalatok gyorsan kelet-
keznek és nagy hűhóval kezdik a munkáikat s igy a napszámot 
aránytalanul felverik. De ép oly gyorsan buknak, vagy hagyják 
abba a megkezdett munkát, s akkor megint válságot és általános 
nyomort és elégületlenséget idéznek elő. Ezekhez járul a tőkések, 
s általában a munkaadók kíméletlensége, kik felhasználva a 
társadalom most nekik kedvező intézményeit és hangulatát, a 
helyzetet a meggazdagodás érdekében kihasználják. Egyrészről 
tehát az elproletárosodás, másfelöl meg az elhájasodás jelenségét 
találjuk a mai társadalomban. S ez kelti aztán fel azt az ellentétet, 
amely folyton élesedik é3 komoly válság felé tereli a társadalmat. 
S a dolognak vallásilag az a szomorú oldala, hogy a mikor látja 
és tapasztalja az a nép azt az átliidalhatlan különbséget, amely a 
tényleges életben a társadalmi osztályok között van, akkor az 
Isten előtt és egy más világban való egyenlőség hitét nem igen 
lesz se hajlandó, se képes ápolni és vallani. Ε ma fennálló, de 
helytelennek vallott társadalmi rendet igyekszik a socialdemokratia 
megváltoztatni. Csakhogy a hozzája csatlakozó néptömeg értelmi 
fejlettségének alacsony volta miatt olyan jelszavakat is hangoztat 
még most, a melyek inkább a hitelét rontják, mint a becsületét 
nevelik. Hibája, hogy ma még nem az igazságosságot, hanem az 
egyenlőséget írja zászlajára. A másik hibája, hogy a kivánt 
eredményeket egy csapásra, és nem a fokozatos átalakulás útján 
akarja elérni. Továbbá, hogy a külsőleges javakban keresi a nép 
megelégedésének alapjait s így eudemonistikus eszméket táplál 
a helyett, hogy a benső, lelki szükségletek kielégítésére fektetné 
a súlyt. A socialismus mindaddig nem lesz képes a társadalom 
rokonérzését meghódítani, a míg csak a szabad emberek egyenjogú 
társadalmának megvalósítását nem tűzi végső czéljává. De az 
igazi, a komoly socialdemokraták végső czélja nem is más, mint 
a munkás felszabadítása és a társadalmi rend olyannemü meg-
változtatása, hogy a magántőke kezéből a termelés irányítását 
a társadalom vegye ki, s a bért ily módon váltsa fel a nyereségben 
részesedés; azon mértékben, amint a szolgáltatott munka társadalmi 
értéke és jelentősége megköveteli. Csak az a kérdés, hogy ez az 
átalakulás lehető-e V Igenis az. Az átalakulás ép oly kevéssé 
jogtalan és lehetetlen, mint volt pl. a jobbágyi viszony meg-
szüntetése. A magántulajdon megmaradhat, mert hiszen a bajt 
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nem a birtokosok és vállalkozók, mint ilyenek idézték elő. hanem 
az, hogy a birtokosok és a vállalkozók éló'sdiek voltak és lehettek. 
A socialismus ez ethikai alapon a társadalom megújulásával jár 
együtt, s a keresztyén egyházzal azonos czélra s az állam eró'sö-
désének érdekében munkálkodik. Mert mennél öntudatosabb, erősebb 
és szabadabb a munkásosztály, annál virágzóbb az ipar minden 
neme, a társadalmat fentartó foglalkozás minden ága s így az 
állam is annál erősebb. Azért az egyháznak kötelessége vezér-
szerepet vinnie, az államnak pedig segédkezet nyújtania a társa-
dalmi átalakulás nagy munkájában. Első sorban persze arra kell 
törekednie, hogy az átalakulás nagyobb zavarok nélkül simán 
történjék, azután pedig positive is irányítania kell a társadalom 
új berendezkedését. Az evang. egyház kötelessége érdeklődni a 
nép iránt, emelni, nevelni azt szabadságra, beoltani a kötelesség-
tudatot és kiemelni azt, hogy a munka nemcsak eszköz a jólét 
elérésére, vagy a puszta megélhetésre, hanem hogy annak önálló 
s így önmagában boldogító jelentősége van. Legfőkép azonban az 
istenes életfelfogás, a vallásos öntudat újraébresztése az elsó' teendő'. 

Közli Raffay Sándor. 

The Exposi tor (Sixth Series) No. XXXVII. 1903. j anuá r i szám. 

Az első közlemény George Adam Smith nagyobb czikksorozatának 
kezdete Jeruzsálem történetéről és topographiájáról. A szerző e 
czikkeivel a Szent Föld történeti földrajzáról ír t nagyobb művéhez 
ad kiegészítő és felvilágosító részlettanulmányokat; ezúttal 
.Jeruzsálem városának általános látképét rajzolja meg. A második 
közleményt nő írta, a folyóirat buzgó munkatársa Julia Wedgivood ; 
James Martineau kitünó' angol theologus és philosophusról 
közöl, Martineau életrajzának és levelezése gyűjteményének meg-
jelenése alkalmából, személyes visszaemlékezéseket Egykori tanító-
jának különösen heterodoxiáját, az orthodoxiával szemben elfoglalt 
álláspontját, fejtegeti; czikkéuek ránk nézve legérdekesebb része 
az eleje, melyben az Angolországban a mult század első felében 
dívott orthodoxiát bírálja. S. R. Driver oxfordi tanár proféta-
fordításaiból Jeremiás 4 3—4, 30-ig terjedő része következik 
ezután bó' jegyzetekkel. 

A füzetnek ránk nézve legérdekesebb közleménye R. H. 
Charles dublini egyetemi tanárnak 1902. október 26-ikán az 
egyetem eló'tt tartott beszéde, mely alapszövegül a Héber levél 
10,3 1-ik versét vette. Tárgya a jövendő életben való hit keletkezése és 
fejlődése lzráelben. A beszéd formailag is kiváló munka; ritka 
világos gondolatmenetben, erős logikával, egyszerű hangon s még-
sem emelkedettség nélkül fejtegeti tárgyát. 
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Kiinduló pontja az Isten fogalmának fejló'dése Izráelben. 
Isten a régi zsidóknak az Exodus idején csak oly mértékben 
nyilatkoztatta ki magát, a mennyire akkori szellemi állapotuk 
mellett meg bírták érteni: mint Izráel Istene s csakis Izráelé, nem 
pedig mint az egész világ ura és teremtője. Rajta kivül más, 
szomszédos Istenek létezését is elfogadták a zsidók, a kiknek 
azonban hitük szerint nem tartoztak engedelmességgel. Ezt az 
álláspontot fejezi ki a parancs: „ne legyenek rajtam kivül más 
Isteneid". Ebből a henotheismustól csak a nyolczadik századbeli 
próféták küzdelmei révén lett monotheismus, a mely Jahvét 
nemcsak mint a saját, hanem mint az egész világ Istenét s 
teremtőjét ismeri föl s melyet e szavak fejeznek k i : „nincs rajtam 
kívül más Isten". A Jahvéra vonatkozó vallásos gondolkodás 
fejlődésének e szempontjából nézi a szónok Izráel eschatologiai 
gondolkodását. 

A zsidó eschatologíának két eredetileg elkülönített eleme 
van: az egyéni reménység, a mely végül az egyéni halhatatlanság 
fogalmává fejlődik és a nemzeti reménység, mely a messiási ország 
gondolatának lett a szülője. Az előbbiről meglehetős homályos 
képzetek voltak: Seól minden ember végső börtöne, ahol árnyék-
életet élnek, a hol visszatükröződnek e földi világ realitásai, a hol 
mindenki megtartja a földi társadalomban elfoglalt rangfokozatát. 
Erre a világra Jahve hatósága nem terjed ki, mert a henotheisti-
kusan felfogott Jahve hatalma csakis a földi világra s itt is csak 
az ő választott nemzetére szorítkozik. A henotheismus ez állás-
pontján tehát, vagyis a VIII. század előtt, theologia és eschato-
logia közt nem lehetett összeütközés. A monotheismus elfogadásával 
azonban be kellett ez összeütközésnek állania, mert a monotlieistikus 
Jahve uralma alá tartozik az ember egész földi léte, a túlvilági 
is. Erre a mi nyugati gondolkozásunknak magától értetődő követ-
keztetésre azonban Izráel csak századokkal a monotheismus 
elfogadása után jött rá, a mit a szerző csak úgy tud magyarázni, 
hogy Isten, midőn Izráelt az emberiség vallási tanítójául válasz-
totta, azt akarta, hogy ne logikai folyamat, hanem közvetlen 
vallásos tapasztalat útján jusson az igazság tudatára. A míg a 
zsidó nép vallási gyermekkorát élte, a míg nem juthatott közvetlen 
személyes érintkezésbe Istennel, hanem csakis papok és próféták 
útján, addig megmaradhatott a hagyományos pogány eschatologia 
mellett. Csak mikor az Istennel való személyes közösség útján 
megtanult bánni a jelen élet problémáival, csak akkor fordulhatott 
a jövendő élet még homályosabb kérdései felé. 

A jelen élet főproblemája pedig, mely a monostheismusból 
kelt ki, az igazak meg nem érdemelt szenvedése és a gonoszok 
boldogulása. Ez a probléma nem támadhatott fel mindaddig, a 
míg Jahve csak Izráel nemzeti Istene volt, hiszen ez a Jahve nem 
mindenható, hatalmát korlátozza más istenségek létezése. A mono-
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theismussal azonban együtt járt Jahve mindenhatóságának és 
igazságosságának eszméje s ezen az alapon a VII. század zsidó 
vezérszellemei felállították azt a tant, hogy az igaznak boldogulnia, 
a gonosznak pedig bűnhó'dnie kell. Még pedig még ebben az 
életben, mert hiszeu az akkori uralkodott hagyományos pogány 
eschatologia szerint Jahve uralma csakis e földi életre terjed ki. 
Ez a tanítás ki van fejezve_ a Deutoronomiumban s egyéb exilium 
eló'tti s késó'bbi iratokban. Érvényben is maradt, a míg csak mint 
általános tételt tekintették s nem alkalmazták az egyes emberre. 

A ΥΠΙ. századig uralkodott felfogás szerint Jahve nem az 
egyes ember, hanem az egész nemzet sorsával töró'dik; nem az 
egyén a vallásos egyed, hanem a család, a törzs, a melylyel az 
egyén azonosíttatik. Ez azonosításból következett az a felfogás, 
hogy Isten meglátogatja az apák bűneit az utódokban, egy 
egyénéit a községben vagy törzsben, melyhez tartozott. Az 
örökló'dés e tanával szemben elsó'kül Jeremiás és Ezekhiel taní-
tottak meg az egyéni lélek értékére s Jaliveval való közvetlen 
viszonyára. A közelgő' exilium eló'tt, melyben a nemzet elveszendő' 
volt, de az egyesek megmaradtak, Jeremiás kimondotta az egyéni-
ségről szóló tant, mely arra az új viszonyra volt alapítva, melyet 
Isten önmaga és az egyén közt létesített. A nemzet helyére az 
egyén lép mint vallásos egyed; nem papok vagy próféták útján 
közeledik Istenhez, hanem közvetlenül, vagyis élvezi a próféták 
előjogait. Jeremiás tanítását továbbfejlesztette Ezékhiel, a ki 
szemben a régi felfogással, mely az egyest a család vagy a nemzet 
tulajdonának tekintette, azt tanította, hogy minden lélek Istené s 
ezért közvetlen viszonyban van vele. Ebből következőleg az egyén, 
lia hű volt Jahvéval való viszonyában, megszűnik a saját vagy 
apái bűneinek rabszolgája lenni, szabad ember lesz. Mivel tehát 
semmi örökló'dés nem léphet az ember és a neki járó jutalom közé, 
mindenki megkapja jutalmát, a milyet megérdemelt, még pedig — 
mivel Ezékhiel is hitt a Seólban, melyre Jahve hatásköre nem 
terjed ki — még ez életben. így aztán a.6 ember világi sorsa 
csalhatatlan mutatója lett jellemének s Isten eló'tt való helyzetének. 
Boldogulása Isten tetszésének, szerencsétlensége Isten haragjának 
jele. Ezékhiel e tanítása mélyen belegyökeredzett a köztudatba s 
többféle kifejezést nyer a zsoltárokban és a Példabeszédek könyvé-
ben, de módosításokkal is, melyek enyhítették ridegségét. Szerintük 
a szerencsétlenség nem csupán büntetés, hanem sokszor Isten 
fegyelmező eszköze az igazak számára s utána előbb-utóbb 
elkövetkezik az áldás. 

Ez az Ezékhiel-féle tan természetesen örökös zavarba hozta 
a bajba jutott igaz embereket, hisz a baj a bűnnek volt bizonyí-
téka s ha barátai elhitték is, hogy szerencsétlensége csak isteni 
fegyelmezés, de a közvélemény inkább volt hajlandó bűnössége 
jelét látni benne. Másrészt a míg a nemzet hitt az ez életben 
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való tökéletes jutalmazásban, a jövendő élet problémájának 
magasabbrendű megfejtése lehetetlen volt s így a fejlődésnek el 
volt zárva az útja, mindaddig, míg az orthodox tant meg nem 
törte a rationális és a vallási tapasztalat. Az Ezekhiel tana elleni 
hosszas küzdelemnek két nevezetes emléke maradt ránk: Jób 
könyve és a Prédikátor ^könyve. Az utóbbi csakis destructiv 
szolgálatot te t t : kijelenti, hogy nincs jutalmazás sem itt, sem 
ezután, hogy a gonoszság meghosszabbíthatja az ember napjait, 
az erény megrövidítheti, hogy a bölcs és bolond, az igaz és a 
gonosz sorsa egy s ugyanaz. Jób könyve már nemcsak destructiv, 
hanem constructiv is. Tárgya eleitől végig a jutalmazási tan, 
czélja pedig kimutatni, hogy az ember egyéni értékének tana s 
a szigorú egyéni jutalmazás tana egymással kiengesztelhetetlen 
ellentétben áll. Jób elfogadja a közkeletű nézetet, hogy minden 
esemény, a mi az embert éri, Isten rendelése, a szerencsétlenség 
Isten haragja, a szerencse pedig kedvezése. De ezt a hitet, Jób 
úgy találja, nem erősíti meg a más emberek sorsa, mert a gonoszok 
boldogulnak s békével szállnak sírjukba; saját keserves tapasztalata 
pedig teljessé teszi az összeütközést hite s tapasztalata közt. Az 
emberi hit, hogy meggyőződjék saját realitásáról, külső igazolást 
kíván Isten kezéből, de mivel ez igazolás elmaradt, Jób arra a 
következtetésre jutott, hogy Isten igazságossága nem födözhető fel 
az Istentől kormányzott külső világban ; ez a világ egy morális 
chaos: ezért az ily világ Istenétől, a külső gondviselés Istenétől, 
a körülmények Istenétől a hit Istenéhez felebbez, bár e fölebbezésére 
nem e világban vár feletet, hánem a jövendő világban. (19, 2 5 - 2 7 v · ) 
Ebben a nevezetes helyben van a zsidó irodalom első köze-
ledése a halál utáni üdvözült élet eszméjéhez. Az író még 
nem ragadja meg a halhatatlanság eszméjét, mert akkor megoldotta 
volna a probléma minden nehészségét. Ez a tan nyilvánvalóan az 
ötödik században — Jób könyve szereztetési idejében — még 
Izráel vallási gondolkodóinál se nyert elfogadtatást. Mégis Jób 
főgondolatai és következtetései afelé irányulnak. A szerző itt 
Jób könyvének két helyéből (14, j_ 1 5 . 19, 23-27·) kimutatja, 
hogy e könyv, ha nem tanítja is kategorikusan a jövendő élet 
eszméjét, kétségkívül utal rá. Különben a könyv többi részei a 
jelen élet ellemondásait oly erős világításba helyezik, hogy Izráel 
gondolkodóinak, a kik a könyv tartalmát asszimilálták, határozott 
állást kellett elfoglalniok ez új és magasabbrendű theologiával 
szemben. Némelyek megpróbálták a hittel, s így eljutottak a 
jövendő élet tanához, mások, mint a Prédikátor szerzője, vissza-
estek a materialismusba és hitetlenségbe. A 16., 17,, 49., 73. 
zsoltárokban, különösen az utolsó kettőben a halhatatlanság 
gondolata már világosan ki van fejezve. 

Az egyéni jövő élet eszméjének e fejlődésével párhuzamosan 
fejlődött a messiási ország eszméje, melyben, a mint eredetileg 
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felfogták, csak azok részesednek, a kik bekövetkeztét megélik. 
Csak a IV. század végén, vagy a ΠΙ. elején vált a két eszme egy 
ugyanazon igazság két egymást kiegészítő oldalává. A midőn a 
hivők örök életének tana combinálódott a jövendő messiási ország 
tanával, két különálló eschatologia, az egyéni és a nemzeti, e 
synthesisben futott össze. Nemcsak azok a hívek lesznek részesei 
a Messiás birodalmának, a kik bekövetkeztekor élnek, hanem Izráel 
elhalt hivői is. így a hivő nemzet és a hivő egyén együtt üdvö-
zülnek, vagyis inkább az igaz egyén végtére jutalmat nyer, nem 
a magányos halhatatlanság útján az égben vagy másutt, hanem 
üdvözült, feltámadott életben véreivel együtt, a jövendő messiási 
birodalomban. 

Charles tanár ez elmemozdító fejtegetése után a füzet még 
Wendt-nds. a negyedik evangéliumról vallott nézetét ismerteti 
G. Wanchope Stewart tollából. 

Februári szám. 

Ε füzetben Η. B. Sivete cambridgei tanár kezd nagyobb tanulmányt 
Krisztus tanításáról·, e mostani első közleményben Krisztus 
tanítói módszerét jellemzi. „Egy modern séance" czímmel G. A. 
Chadwick, Derry és Raphoe püspöke szatirikus rajzot közöl, 
melynek éle a modern bibliamagyarázók s általában a philologüsok 
túlzásai ellen van irányozva, a kik bármi csekély nyelv- vagy 
hangbeli eltérésből nagy következtetéseket vonnak ; kétségbe 
vonják, hogy egyazon mű egyazon szerzőtől származik s egyazon 
korból való, inkább szétosztják a szerzők sokaságára s különböző 
korokba helyezik keletkezését; a kik a följegyzett történeti 
eseményeket bármikor hajlandók kétségbe vonni s legendának 
uyilvánítani. A szatíra formája egy spiritiszta séance, melyen a 
médium elmondja, mit fog előadni 4000 év múlva a sidney-i 
egyetem tanára a mi korunkról, hogy fogja — a mai tudományos 
módszerekkel — bebizonyítani, hogy Macaulay, Wordsworth, 
Tennyson stb. művei több szerzőtől származnak, Napoleon mondai 
alak, spanyolországi hadjárata merő mythos stb. Kétségtelen, hogy 
ebben a szatirizálásban megvau az igazságnak, a jogosultságnak 
bizonyos mértéke, túlzások, methodus-hibákou alapuló tévedések 
fordulnak elő philologusainknál — de a püspök úr szatírájánál 
olvastunk már elmésebb dolgot is ebben a genreben. A füzet 
harmadik közleményében James Hope Monitor), a manchesteri 
Didsburg-College tanára ad jegyzeteket a papyrusokból, melyek 
az újszövetség szövegének grammatikai és lexikális illusztrálására 
alkalmasak. Anyagát főleg a ptolemaeusi okiratok azon bő 
gyűjteményéből meríti, melyet Greuffel, Hunt és Smyly adtak ki 
„Tebtunis Papyri" czímmel. George Adam Smith czikksorozatának 
ezutáu következő második része Jeruzsálem nevéről s más nevekről 
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értekezik. G. "Wauchope Stetvart folytatja és befejezi „"Wendt és 
és a negyedik evangelium" czímű ismertetését. S. R. Driver tanár 
pedig Jeremiás 7, x—9, 22 terjedő részének fordítását mutatja 
be magyarázó jegyzetekkel. 

Márcziusi szám. 

Az első czikkben Julia Wedgwood Frederick Maurice tanításáról, 
szelleméről s az angol egyházhoz való viszonyáról közöl személyes 
visszaemlékezésen alapuló fejtegetéseket. H. R. Mackintosh az 
úrvacsoráról értekezik dogmatikai szempontból s a következő 
három tételt bizonyítja: 1. nem fogadhatunk el semmi olyan 
theoriát, mely szükségszerűleg azt hozza magával, hogy az első 
úrvacsora nem volt igazi communio. 2. Nem fogadhatunk el semmi 
oly theoriát, mely azt foglalja magában, hogy az úrvacsorában 
való részesedés által hitetlenek is spirituális adományban része-
sülnek. 3. Nem fogadhatunk el oly theoriát, a mely az úrvacsorát 
úgy tekinti, mint eredetileg emberi intézményt s nem mint 
a kegyelem isteni eszközét. A szerző nagy dogmatikai és irodalmi 
ismerettel tárgyalja e tételeket, körvonalozva álláspontját minden 
egyéb felfogással szemben. — Egy rövid közleményben J. D. 
White a „Wineteenth Century and After" czímű folyóirat egy 
czikkének alkalmából Krisztus szűztől való születésének tanát 
fejtegeti polemikus formában. George Adam Smith czikksorozatának 
e füzetben levő része Jeruzsálem vizeiről értekezik, S. R. Driver 
pedig folytatja próféta-fordításait, ezúttal Jeremiás 9, 23—11, 8-ig 
terjedő részét adva. Az utolsó czikk röviden regisztrál néhány 
az ótestamentomi irodalom körébe vágó új munkát. 

Áprilisi szám. 

A füzet első közleménye A. F. Kirkpatrick beszéde, melyet 1903. 
január 25-ikéu tartott az oxfordi egyetem előtt; egyike a 
dr. Macbride alapítványából a messiási prófécziáról tartatni 
szokott beszédeknek. Tárgya a kereszténységnek és a modern 
judaismusnak egymáshoz való viszonya, érvelésének czélpontja, 
hogy a zsidóság csak úgy töltheti be eredeti hivatását, ha elismeri 
Krisztust mint Messiást. Bizonyítja, hogy az új testamentom 
szerint Jézus maga is szóval és tettel bizonyította Messiás voltát 
s hogy az apostolok is benne látták az ótestamentom beteljesítőjét. 
Viszont azonban a judaismus is azt követeli, hogy az ótestamentom 
jogos örökösének és beteljesitőjének tartassék. De mi a Judaismus ? 
Maguk a legelső modern zsidótekintélyek sem tudják definiálni. 
A mai orthodox, vagyis rabbinista zsidóság lényege a „törvény", 
az irott és a szóbeli. A Pentateuchben letett irott törvénynek s 
a „Sulchan Aruch" rabbinista törvény- és szokásgyüjteményben 
letett szóbeli törvénynek minden parancsolata egyaránt kötelező. 
Ezzel szemben a reformált judaismus szerint nagy különbség van 
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a vallás és erkölcs egyetemes rendeletei s a körülményekből 
bizonyos korok és helyek föltételeiből folyó rendeletek közt. 
Semmiféle czerimoniális törvény — szerinte — nem lehet kötelező. 
A rabbinista judaismus szerint azok a törvények, melyek teljesítése 
a Palesztinában lakás föltételétől van függővé téve, csak föl 
vannak függesztve, nem érvénytelenítve. A rabbinisták gondol-
kodása nemzeti; ma is a zsidó állam visszaállításáért imádkoznak 
Dávid házából való király alatt. A reformáltak szerint a zsidóság 
ma már nem nemzet, csak vallási közösség; nemzeti léte megszűnt, 
mikor a rómaiak a templomot lerombolták s a zsidók szétszóratá-
sával megkezdődött a judaismus egyetemes hivatása. A rabbinista 
judaismus hisz az eljövendő Messiásban, a reformált az egyetemes 
béke s az emberek közti jóakarat idejének eljövetelébe veti 
reményét; szerinte a Messiás nem egy zsidó, hanem a zsidó. A 
rabbinista orthodox judaismus rideg consarvativismus. A reformált 
judaismus kriticai eclecticismus, a mely a Pentateuch törvényeit 
oly tiszteletlenül bírálja, hogy a hivő keresztyén megbotránkozik 
rajta. Ezzel pedig a judaismus elvesztette egyetlen egységesítő 
erejét, mely összekötötte a vallási tanítás töredékes és gyakran 
meg nem egyező elemeit. A reformált judaismus, midőn belátja, 
hogy az orthodox képtelen betölteni azt, a mit a judaismus hiva-
tásának tart a világgal szemben, ugyané feladat betöltését csak 
úgy remélheti, saját bevallása szerint, ha sokat elhagy abból, a 
mit mindig a judaismus rítusaihoz és hitéhöz lényegesen hozzá-
tartozónak tekintettek. A keresztyénség egész más álláspontot 
foglal el az ótestamentommal szemben, mint akár az orthodox, 
akár a reformált judaismus: nem gyermeteg képtelenségeket lát 
benne, sem pogány maradványokat, hanem isteni rendeltetésű 
előkészületet egy magasabb fokozatra és nagyobb igazságra. A 
mire a reformált judaismus vágyik: az egységesítő elvet, melyet 
a törvény szeretetének helyébe lehet állítani, azt a keresztyénség 
megadja. Hiába keresik ez elvet némely zsidó irók az „evangéli-
umban Jézusnak tulajdonított némely szavaknak" s az ótestamentom 
és a rabbinista irodalom vallásos tanainak combinátiójában, ez nem 
található meg, csak a Jézüs Krisztus személyében. De Jézusnak 
mint Isten fiának, a keresztre feszitett Messiásnak már a gondola-
tában is megbotlik a zsidóság, hiszen ő rá van bízva, hogy 
fentartsa a tiszta, erős spirituális monotheismust, szemben a 
polytheismussal, agnosticismussal, atheismussal. De hát ez a 
rábízott feladat kizárja e egy új kinyilatkoztatás lehetőségét, a 
mely a régin alapszik, de azt tovább is fejleszti ? Nincsenek-e 
erre utalások, előkészítő mozzanatok az ótestamentomban ? Nem 
tanítják e a törvény és a próféták a szenvedés és halál által való 
megváltás mély elvét? Nehezebb-e a mai zsidónak elfogadni Jézust, 
mint Isten fiát, a kereszten függött embert, mint Messiást, mint 
azoknak a zsidóknak, a kik kortársai voltak, a kik látták emberi 
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mivoltában ? A szónok ezután röviden megczáfolja a zsidók azon 
vádjait, melyek a keresztyénséget polytheismusnak mondják, 
hangoztatja a megváltás szükségességét A keresztyénség nem, 
mint a zsidók gyakran hiszik, vak és hiszékeny elfogadása 
irrationális dogmáknak, hanem ragaszkodás Jézus Krisztus 
személyéhez, a mely a hivó't egyesíti vele az ő életében és 
halálában, hogy osztozzék ebben az életben és halálban, úgy hogy 
ez élet és lialál ismétlődjék a hivő saját tapasztalatában. Míg a 
zsidóság terméketlen maradt, a keresztyénség reformálta a világot, 
új korszakot teremtett. Beszéde végén a szónok kifejezi abbeli 
hitét, hogy a zsidók nem maradhatnak az idők végezetéig merőben 
külső tanúi annak a megváltásnak, melynek ők vetették meg az 
alapjait. A judaismus központja, mely köré ideáik és ideáljaik 
központosulnak, a dogma. A keresztyénség központja egy 
személyiség, a mely summája ideáinak és ideáljainak, egy élő úr, 
a ki egyszer s mindenkorra egyesítette az embert Istennel. Ez az 
élő TJr, szent lelke által működve egyházában és az emberek 
szivében, megalapítja országát e földön, míg az idők teljességében 
ki lesz nyilatkoztatva a végső czél s Isten minden lesz mindenben. 

A második közleményben Η. B. Sioete folytatja értekezését 
Krisztus tanításáról; ezúttal Krisztus tanításának anyagát 
fejtegeti, a mint az Márk evangéliumában vau letéve. — W. 0. 
E. Oesterley a hűtlen sáfár parabolájához szolgál nyelvi és 
tárgyi magyarázattal. — E. C. Seltvyn hetedik dialógusában a 
„keresztyén prófétákról" az elhunyt Bright nézetét fejti ki a 
montanismusről, a fejtegetés formájában Plató dialógusait követve. 
— George Adam Smith Jeruzsálem történetére és topographiájára 
vonatkozó tanulmányait folytatja; S. R. Driver pedig Jeremiás-
fordítását a 11, 9 —12, 6. részszel. 

Közli: Schöpflm A. 
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Hörk József ev. theol . t a n á r : Magyar Protestáns Egyházjog. Pozsony 190Ü. 
Budapest . S tampfe l Károly kiadása. Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár . 

119—1Ü0 

A Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár czélja az, hogy a 
legkülönbözőbb tudományágak körébe vágó ismereteket compendiosus 
modorban nyújtsa az érdeklődőknek. Ennélfogva az ezen „Tudományos 
Zsebkönyvtár" ban'megjelent munkákban sohasem szabad úgy lapoz-
gatnunk, bogy szem elől téveszsztik a vállalat teljes czímét. 

Ezeket előre kellett bocsátanom, midőn Hörk József: Magyar 
Protestáns Egyházjogáról kivánok szólani, mert a mértéket, melylyel 
ezen munkát mérni kell, mérni lehet, a fenti körülmények adják meg. 

Ismeretes dolog, hogy minő szegény a mi prot. theologiai 
irodalmunk. Ha ez általában áll: áll kétszeresen az egyházjogra 
nézve. A szaktanárok tudják hogy minő nehéz dolog hallgatóikat 
az előadásokon készített jegyzet mellett más alkalmas vezérfonalhoz 
juttatni. Tehát minden e téren megjelenő művet örömmel lehet 
üdvözölnünk és örömmel üdvözlöm Hörk József munkáját is, mely 
az egyház jogi életére vonatkozó s részben belső, részben külső 
eredetű tudnivalókat tömören összeállította Hörk müvének különösen 
hasznát fogják látni a theologus ifjak, kik ebben sok mindent 
feltalálnak, a mit csak hosszas utánjárással gyűjthettek volna egybe. 
De hasznát vehetik mások is, lelkészek és világiak egyaránt, főleg 
akkor, ha a saját egyházunk joga mellett a testvéregyházak jog-
viszonyaival is megismerkedni kívánnak. 

Hörk műve 7 főrészre van tagolva. I. Bevezetés (fogalom). 
II. Források (Eredet). III. Beosztás (Kép). IV. Hittan (Létalap). 
V. Egyházi élet (Létnyilvánulás). VI. Egyházalkotmány (Létalak). 
VII. Egyházi vagyon. Pénzügyek (Külső létfeltétel). Ez a hét rész 
azonban tulajdonképen kettőre vonható össze ú. m. Általános tanok 
és a magyarországi prot. egyházak tényleges szervezetének ismer-
tetése. Főleg ez az utóbbi rész az, a melyért használatra felettébb 
alkalmasnak tartom. 

A mű első főrésze, mely inkább általános tanokat foglal 
magában, épen ezen természeténél fogva könnyebben szolgáltat 
alkalmat a kritikára. így p. o. a magam részéről szükségtelennek 
találom, bogy egyházjogtanban a hittan főbb kérdései, a melyek 
magával az egyház jogi intézményével csak a lehető legtávolabbról 
hozhatók kapcsolatba, ismertetve legyenek. Ε rész bátran kihagyható 
és a kihagyással a mű értéke növekedni fog. — Ellenben fontos 
fogyatkozás az, hogy az egyház és állam viszonyáról nem szól 
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tüzetesebben a szerző, a mi pedig egy egyházjogi műben elenged-
hetetlen kellék. Nem holmi kívánalmak felsorolása kell ide (p. o. a 
49—50. lapon), hanem a tényleges viszonyok ismertetése, a mire 
nem elegendő néhány törvény felsorolása a források közt. (14—23. 1.) 

Nem osztom az „egyházjog"-ról adott fogalmat, mely szerző 
szerint „azon jogi szabályok összesége, melyek az egyháznak belső 
életét, saját híveihez és intézményeihez és külső életét — kívüle 
létező intézményekhez és egyénekhez való viszonyát szabályozzák". 
Sokkal egyszerűbb ennél, ha az egyházjog alatt azon jogszabályok 
összeségét értjük, melyek az egyházra, mint társadalmi intézményre 
vonatkoznak. 

A külső és belső, valamint az egyetemes és részszerű egyház-
jogok között való különbségtétel felettébb elméleti és nem eléggé 
indokolt. 

A külső jogforrások között szerző túlságos fontosságot tulajdonít 
Π. József házassági nyiltparancsának, „mivel még ma is részben ez 
az egyházi házassági jog a szorosabb értelemben vett magyarhoni 
protestánsokra nézve". Pedig a Josephinum ma már mindenkire 
s így ránk protestánsokra nézve is tisztán jogtörténeti jelentőségű 
és különben is mindig állami és sohasem egyházi házassági jog volt. 

Egy lényeges kifogásom e mű ellen, a mit használóinak figyel-
mébe ajánlok épen úgy, mint a szerzőnek, hogy sok helyen a 
protestánst egy értelműnek veszi az ág. hitv. evangélikussal. Ez áll 
főleg a 37—43. lapokon olvasható „Istentisztelet" és „Szentségek" 
czímű alszakaszokra. 

Nem szándékom a mű apróbb fogyatkozásait, esetleg sajtóhibáit 
is ismertetni, azért csak azt jegyzem meg, hogy ilyenek is vannak 
benne, a melyekre jó figyelni. így a 12. lapon „tolnai" zsinatról 
(tordai helyett), Helv. confessio secünda-ról (posterior helyett) van 
szó. A komjáthii zsinatot 1623 helyett a régi keletű 1626-os 
datumra teszi stb. 

Bárminők legyenek is azonban ezen rész ellen a kifogásaim — 
bár nem túlságosan terhelők azok — mégis a művet használhatónak 
és főleg theologüs ifjakra nézve igen szükséges compendiumnak 
tartom s nem tehetem, hogy elismeréssel ne emlékezzem meg a 
kiadóról is, ki e munka közrebocsátával a lelkészjelölt ifjaknak 
bizonyára nagy szolgálatot tett. 

Polcoly József. 

Lenen Géza, lic. theol. ev. ref. lelkész Tiszaroffon, Sabatier mint református 
és dogmatikus. Magántanári próbaelőadás. Külön lenyomat a „Prot . Szemlé"-böl. 

Budapest. 1903. 23 oldal. Á r a 24 fillér. 

Rövid időn belül már harmadik munkáját látjuk szerzőnknek. 
Mindenik bizonyos alkalom szülötte. Ez utolsó magántanári próba-
előadás volt. Mint ilyen nemcsak a tárgy megválasztása, hanem a 
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kidolgozása szempontjából is kihívja a bírálatot. Hogy szerzó'nk 
eló'adása tárgyát a legújabb események köréből vette, az minden-
képpen helyes tapintatra mutat. Nemcsak az tartozik a tudományos 
feldolgozás körébe, a mi a múlté, hanem az is, a mit a jelen a 
jövó'nek előkészít. Só't talán az ezzel való foglalkozás nemcsak 
érdekesebb, hanem sok tekintetben hasznosabb is, mint a múltnak 
nem ritkán meghaladott vagy legalább döntó' jelentőségét vesztett 
jelenségeinek ismertetése. A megfigyelés képessége is jobban kitűnik 
a jelen vizsgálatánál, mint a multak elemzésénél. Magának a tudo-
mányos feldolgozásnak a módszerét pedig itt ép úgy be lehet mutatni, 
mint amott. De mig a tárgy választását szerencsésnek mondhatjuk, 
addig a feldolgozás módszerét ép tudományos szempontból nem 
tekinthetjük megfeleló'nek. Szerzó'nk eredeti elsó'rendű forrást alig 
használ. Ha Sabatiernek mint vallásbölcsésznek, jelesül pedig mint 
református dogmatikusnak a képét akarja valaki megrajzolni, akkor 
természetes, hogy magát az eredetit kell a maga történeti alakjában 
maga elé állítania, s nem a róla felvett többé-kevésbbé sikerült 
fotográfiákat kell egyeztetve reprodukálnia. Maga szerzó'nk is 
felpanaszolja, hogy az eredeti forrásművekhez jutni nálunk nagyon 
nehéz. Ezt mind érezzük, a kik eredeti tanulmányokkal veszó'dünk. 
De vagy le kell ez akadályt küzdenünk, vagy nem számíthatunk 
arra, hogy munkánk eredménye teljesen kielégítő' legyen. Sabatierró'l 
mint dogmatikusról még igy is tisztább képünk van azonban a 
tanulmány alapján, mint ha arról akarunk számot adni magunknak, 
hogy mi jellemzi ó't, mint reformátust. Pedig ez különösen érdekes 
azért, mert az evangélikus Ménégoz mellett ó' volt a párisi theologián 
a kálvinizmus képviselője. Érdekes lett volna annak a kimutatása 
is hogy mennyiben volt befolyással az ő kálvinizmusa a symbolis-
musnak, mint az ő tudományos tanrendszerének a megalkotására. Erre a 
kérdésre vártam feleletet, a mikor láttam, hogy szerzőnk Sabatiert 
mint reformátust akarja jellemezni. Sajnos, ezzel adós maradt. 
Pedig határozottan megvan rá a képessége, hogy felvett tárgyába 
elmélyedve az ilyen kérdésekre a feleletet megadja. Munkáját e 
tárgyi és a sokszor nehézkes előadásban álló formai hiányai daczára 
is helyes, értékes és a Sabatierró'l utóbbi időkben gyakrabban meg-
jelent ismertetések mellett is szükséges és hézagpótló tanulmánynak 
tartom. 

Eaffay S. 

Széki Akos, Jézus és a Szent Lélek csodatételei. Debreczen. 1903. Szerző 
k iadása , tiszta jövedelmét a pápai ev. ref. templomnak szánta . 30 lap. 

Ára 70 fillér. 
Erős hitet és komoly vallásos meggyőződést sugároz e kis 

füzetke minden sora. A mai nyegle korban szinte jól esik az olyan 
ingathatlan biblikus életfelfogást szemlélnünk, a mely, ha mindjárt 
túlzással is, de a bibliai életnézet feltétlen igazságát nemcsak az 
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erkölcsi, hanem még a physikai világrendre nézve is vitatja! Ha 
nem is osztozhatünk e tekintetben a szerző felfogásában azon 
egyszerű okból, mert a bibliában a valláserkölcsi és nem a tapasztalati 
megfigyelés körébe eső dolgokat tartjuk a kijelentés tárgyának, 
mégis az erre vonatkozólag mondott alapelvét helyeselnünk kell. Ez 
alapelv szerint: „a tudományos kijelentéseknél a legnagyobb lelki-
ismeretességre és óvatosságra van szükség, különösen pedig akkor, 
a midőn valamely ethikai alap meggyengülése lehet a következménye". 
Tény az, hogy ma a kísérletek korában nagyon is hamar koczkáz-
tatnak u. n. döntő Ítéleteket, a melyet azonban a holnap mái-
halomra dönt. S vele dől igen sokszor nemzedékek és népek 
nyugalma is. 

A kis füzet erős védelme annak, hogy Jézus a benne lévő 
isteni lélek hatásával valóban képes volt csodákat tenni. Székinek 
erre vonatkozó fejtegetése, bizonyítása ép a modern tudományos 
eredményeken épül fel. A hipnotismust elveti ugyau, de a telepathiát 
annál melegebben felkarolja. Pedig ezzel maga is a természetes 
magyarázás szükségét és jogát propagálja. Már pedig ha van csoda, 
akkor ez 'ép azért csoda, mert természetes úton, a tudás mai 
kincseivel és eszközeivel meg nem magyarázhatjuk. Ha bármi módon 
megérthetővé tudjuk tenni, megszűnt csoda lenni, ha a nevét talán 
megtartjuk is. Azt mondja Széki, hogy az Isten a maga minden-
hatóságánál fogva az általa létesített törvények alapján, de azok 
nélkül is cselekszik. Szerintem itt a csoda kérdésének a csomópontja. 
Mert hisz a csoda nem természettudományi, hanem vallási elem. 
Két tényező jön nála tekintetbe: egyik az Isten mindenhatóságának 
a hite, a másik az Isten által létesített természeti törvények 
ismeretének relativ volta. Ha a természet minden törvényét 
ismernők, akkor könnyebb volna a csodák dolgáben eligazodni, de 
így a tenger sok kétes kérdés között ez is még sokáig megoldatlanul 
s a hit tárgya marad. Hogy szerzőnk a szellemnek a testtől, az 
anyagtól független létét és életét vitatja, abban a ker. életfelfogást 
követi, de a mint a bűnt meghatározza, már eltér attól némileg, 
mert a test követése csak egyik mozzanata a bűnnek, a mely az 
Istentől elszakadottsága állapota. Kaffan ^ 

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS. 

A „Debreczeni P ro te s t áns Lap" referense végre megszólalt . Két számra 
ter jedő válaszában, a melynek „Céltévesztett k ih ívás" (sic!) czimet adott, két 
kijelentést tesz. Az egyiknek a veleje az, hogy azt a megjegyzését , a mely 
szerint a szakemberek a mi czikkeinket m á r eredet iben olvassák, a Lapszemlére 
és a Könyvismer te tésre vonatkoztat ta . A más ikban vi tat ja hogy az általunk 
feldolgozott tárgyakhoz ezelőtt már mások is szóltak. Az első kijelentést meg-
nyugvássa l veszszük tudomásu l , a másodikat meg természetesnek találjuk. 

A szerkesztők. 





A „Theologiai Szaklap"-ra előfizettek. 
A/ 1. é v f o l y a m r a . Ádám Imre ref. lk. Kölked. — Balázs András unit. 

tb. Kolozsvár. — Daxer György dr. val lás tanár Békés-Csaba. — Evang 
egyház könyvtára Nagyszombat . Görög Ernő ev. th. Sopron. — Halászy 
József ref. lk. Dorogma. — Mikolás Kálmán ev. th. Sopron. — Németh 
Gyula ev. th. Sopron. — Szabó Is tván ev. th. Sopron. — Szalay Mihály ev. 
th. Sopron. — Sárospa takró l 47 theol akadémiai hallgató és az if júsági könyvtár . 
Somlóvidéki ev. lelkész-egylet. T h a m ó Gyula rf. lk. Alpestes. 

A "2-ik é v f o l y a m r a : Balázs András unit. lelkész Hódmezővásárhely . — 
Honétzy Pál ev. lk. Ochtina. — Gyurátz Ferencz ev. püspök Pápa . — 
Kádár Dénes rf. lk. Muzsna. — Povázsay Endre ev. lk. Kraszkó. — Theol. 
t anár i kar Eperjes. 

Tisztelettel kérjük az első évfolyamra még hátralékos 
néhány barátunkat, hogy az azért járó dijat beküldeni szíves-
kedjenek. — 

Az előfizetés mindenkor egy összegben küldendő be. A 
folyóiratra vonatkozó mindennemű közlemény és küldemény 
liaffai/ Sándor theol. akad. tanárhoz Pozsonyba küld ndő. 

A theologiai tudomány barátait tisztelettel kérjük, hogy 
vállalkozásunkat anyagi és szellemi támogatásban részesíteni 
és szives felkarolásra ajánlani kegyeskedjenek. 


