
Lapszemle. 

Studien und Kritiken. 1903. 
2. szám. 

Zimmermann Η. dr. lic. Berlin. Evangelium des Lukas cap. 1—2. 
Az egész fejtegetés a Harnack-Hilgenfeld-féle vitához kapcsolódik, 
mert e két fejezet dolgával legutóbb ők foglalkoztak. Több kérdést 
igyekszik tisztázni. Az elsó' az, hogy ezt a két fejezetet maga az 
evangélium szerzője irta-e, vagy csak később csatolták az evan-
géliumhoz ? Harnack különösen a nyelvezet azonosságára támasz-
kodva azt vitatja, hogy a szerző a megfelelő korba beleélve 
magát, komponálta a két fejezetet. Zim. most szórói-szóra menve 
igazolja a nyelvezet azonosságát és így Harnack álláspontját is. 
Hilgenfeld komoly okokkal lép fel annak bizonyítására, hogy e két 
fejezet nem volt eredetileg is az evangéliumban. Ez okokat azon-
ban Zimmermann sorra szedve megdönti, s végül kimondja, hogy 
a harmadik evangélium elejétől végig ugyanazon kéz munkája, 
tehát az első két fejezetnek kezdettől az evangéliumhoz kellett 
tartoznia. — A második kérdés az, hogy e két fejezetnek Lukács 
volt-e a szerzője, vagy valaki az ó' nyelvezetét utánozva irta azt 
meg később ? Es hogyha ő irta, vájjon maga komponálta-e, mint 
azt Harnack állítja, vagy pedig aram nyelvű forrásból vette amint 
azt Hilgenfcld vitatja, avagy épen Wernlének van igaza, aki 
szerint csakis görög nyelvű források állottak Lukács rendelke-
zésére ? Zim. "Wernlét egyenesen elutasítva, Harnackkal szemben 
is állást foglal ebben a kérdésben és Hilgenfeldnek ád igazat. 
Igen komoly és meggyőző okokkal bizonyítja be, hogy Lukács az 
1. és 2. fejezet anyagát az apostolok köréből Jerusálemból szár-
mazó aram nyelvű forrásból fordította le görög nyelvre. Ezért 
egyezik a nyelvezete az egész evangéliuméval, s ezért olyan zsidós 
a jelleme, a mint azt a görög Lukács semmikép megírni nem tudta 
volna magától. Ε kérdéssel kapcsolatosan annak a bizonyítására is 
rátér, hogy ez az eredeti aram nyelvű forrás még mit se tudott 
Jézus apa nélkül való fogantatásáról, hanem annak a gondolatát 
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maga Lukács vitte bele a szövegbe. Más tételt is felállít Zim., neve-
zetesen azt, hogy minden kanonikus görög evangéliumunk aram 
nyelvű eredetit tételez fel. — A tanulmány igen érdekes és komoly. 
Alapos megfigyelésen nyugszik és sok tekintetben indítást is ád a 
tanulmányozásra. Hogy Jézusnak apa nélkül való fogantatása esz-
méjét csak Lk. vitte volna bele az evangéliumba, azt bebizonyí-
tani lehetetlen mindaddig, míg az ősevangélium kérdése tisztázva 
nem lesz. Ez pedig most már ismét a hypothesisek útjára tere-
lődött. Zim. megkísérli a Lukács rendelkezésére* álló források 
megjelölését is. Ezek volnának AQ = a legrégibb forrás, amelytől 
megkülönbözteti a KQ = a gyermekről szóló forrást. Ezeket ki-
egészítette a ActQ =• az Ap. Csel.-nek a forrása. Ez a forrás-
elmélet már csak azért sem állhat meg, mert az AQ és KQ el-
különítése sem okvetlenül szükséges, de főkép mert az ActQ egy 
egészet semmikép se képezhetett, vagy pedig azonosnak kellett 
leunie a mai szöveggel. A források kérdésének tisztázása szerintem 
még nincsen kellőképpen előkészítve, ezért nem is mozoghat más, 
mint a hypothesisek terén. 

Dürselen Ρ. Berlin. „Die Taufe für die Toten 1. Kor. 15, 29. Az 
eddigi összes magyarázatokat helyteleníti s egészen új módját 
mutatja a megoldásnak. Az egész kérdést a keresztségnek Rom. 
6-ban lévő értelmezése alapján oldja meg. Pál, amikor azok elleu 
harczol, akik magában a gyülekezet kebelében élve tagadták a fel-
támadás valóságát és lehetőségét, az elvi, theologiai okok után és 
mellett most a keresztséget magát hozza fel bizonyítékul. Aki 
megkeresztelkedik, az örök élet és a feltámadás reményével teszi 
azt. Mert a keresztség a Krisztus halálába való keresztelkedés. 
Meghalunk abban az ó embernek és élünk az újnak, az örök 
életre. A keresztség tehát fordulópont a halálból az életre. S most 
kezdődik a 29. vers, amelynél a gondolatmenet a következő : Ha 
nem hiszitek, hogy van feltámadás, akkor ugyan minek vetették 
magukat alá a keresztségnek azok, kik megkeresztelkedtek? Talán, 
hogy a halottak birodalmát népesítsék ? Bizony nem, hanem az 
életre! Igeu de ha egyetlen halott sem kél új életre, minek 
keresztelkedtek meg ? A 30-ik vers Dürselen szerint magában fog-
lalja a 29. vers utolsó két szavát is, tehát Pál maga is ekkép 
hivatkozik a saját fáradozásaira. Mi is talán a halottak érdekében 
tennők ki magunkat annyi veszedelemnek ? Bizony nem, hanem 
mert életre számítunk a feltámadás után. — Miként látjuk, a 
magyarázat minden tekintetben megnyugtató s pusztán csak az 
interpunctio megváltoztatását kívánja s akkor az exegetáknak ez 
a megoldhatlannak tetsző helye mindjárt világos lesz. Dürselen 
pontozásában a szöveg így hangzik: 29· έηεί τι ποιήσονβιν ο'ι 
βαπτ ιζόμενοι; ν tri ρ των νεκρών; ει ολως νεν.ροί ην·/, εγείρονται, τί 
ν.αί βαπτίζονται; 3ο· νπέρ αυτών τί ν.αί ημείς ν.ινδινείομεν πασαν 
ίίιραν· Az egész rendben is volna így, csak a νπερ αυτών feltűnő 
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a 30. versben. Mert bizony annak úgy látszik mindenkép az elő-
zőknél a helye. De az áll, hogy e pontozással azt a nehéz kér-
dést, amelyre eddig senki sem tudott megnyugtató feleletet adni, hogy 
mikép lehetséges a holtak érdekéban valakinek megkeresztelkedni, 
s mikep helyeselhette ezt Pál apostol, ezzel levehetjük a napirend-
ről. Es valamennyi mód között eddig ez a megoldás a leginkább 
kielégítő. 
3—4. számban. 

Zimmermann Η. Lukas und die johanneische Tradition czimen  
nagyon érdekes tanulmányt közöl arról a kérdésről, hogy van-e 
csakugyan a János evangéliomának iá valamelyes történeti értéke, 
vagy nincs? Ezt a kérdést a bauri iskola uralma óta szinte fel-
vetni sem tartják érdemesnek, nem hogy beható vizsgálat alá 
venni méltatnák. Pedig az bizonyos, hogy a János evangéliuma 
hitelességét az e kérdésre adandó válasz döntőleg befolyásolja. 
Ζ. most ezt a kérdést igyekszik megvilágítani, s kimutatni azt, 
hogy a János evangéliuma történetileg értékes és régi forrásra 
támaszkodik, oly forrásra, amelyet Lukács is ismert és hasz-
nált. Erre nézve nem kevesebb, mint 21 helyet hoz fel bizony-
ságul a Lukács evangéliumából. Az ügy fontossága megérdemli, 
hogy e helyeket pár szóval bemutassam. 1. Jézus és a Keresztelő 
viszonyát csakis Lukács és János mondják olyannak, mely nem a 
Jordánnál kezdődött, hanem a családok ismeretségéből eredt. Lk. 
1 — 2. Ján. l , 6 - 8 · 15729 · · · 2., Lk. 1—2. és Ján. 4, 44. 7 , 4 2 . 
szerint Jézus hazája Júdea. 3., Lk. 3, 3 és Ján 1. 28. 30. 3. 2- 23· 
szerint a Keresztelő több helyen működött. 4. Lk 4, 14. és Ján. 
1, 29, 42· 46· tud Jézusnak a galileai működést megelőző munkásságá-
ról is. δ. Lk, 4, 16· 31· és Ján. 2 x l _ 12 szerint Jézus nem Kaper-
naumba, hanem Názáretbe megy először. 6 Lk 4 44. szerint csak-
úgy, mint János szerint is, Jézus a júdeai gyülekezetekben is mű-
ködött. 7. A négy első tanítványnak elhívását csak Luk. 5, 1 _ 1 1 
beszéli el Jánoshoz hasonló módon. 8. Lk. 5 , 8 . támogatja János 
amaz állítását, hogy Simon a Péter nevet elhívásakor kapta. 9. A 
Lk. 6 . j-ben található όεντεροπροηω kitejezés mutatja, hogy Jézus-
nak több húsvétot is meg kellett érnie, mert itt a húsvét és pün-
kösd közé eső 7 vasárnap másodikáról van szó. 10. Lk. 6, 16. Ján. 
14, 22-vel egyezően (Act. 1, 13) Jakab fia Júdásnak mondja azt, 
akit Mk. és Mt. Taddeusnak nevez. 11. Lk. 9 . 5 2 igazolja a Ján. 
4, 4-ben emiitett samáriai utat. 12. Máriát és Mártát csakis Lukács és 
János ismeri. 13. Lk. 22, 7 és 22, ^ támogatná János amaz adatát, 
hogy Jézus csakugyan nem 14-én hanem I3rán ette meg a hús-
véti bárányt, s így halála nem 15-re, hanem csakugyan 14-re es-
nék. 14. Lk. 13,34 . szerint Jézus többször volt Jerusálemben. 
15. Lk. 22,1 8 . Act. 3 , 1 ) l t . 4, 23 . 8, 14. csakúgy, mint Jánosnál 
is Péter és János mindig együtt van említve, mint János 
20-j-ben, honnét azt következteti, hogy János és Péter együtt 
Theol. Szaklap. Π. óvf. i n 
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lakott Jerusálemben. 16. Lk. 22, 2s· megfelel Ján. 13, j-nek. 
17. Lk. 22, 50. és Ján. 18,10 egymást támogatja. 18. Pilatus 
magatartása Luk. és Ján. evangéliumában egészen más, mint Mk, 
és Mt.-nál. 19. Lk. 24, l 2 és Jáii. 20, egymást támogatja. 20. A 
feltámadás mindkettőjüknél érzéki. 21. A megjelenés helye Lk. és 
János szerint Jerusalem, sőt Mt. szerint még a mennybemenetel 
is Galileában történik. Mindezek az adatok azt bizonyítják, hogy 
Lk. és János közös forrást használtak, amelynek Jerusálemból 
kellett származnia. Mi volt ez a közös forrás, ezt Z. nem igyek-
szik kimutatni, de már az is érdem, hogy e feltűnő hasonlóságra 
a figyelmet ráterelte. 

Ugyanezen folyóirat a 3-ik számban a Tamás féle evangé-
géliumról, a 4 ik számban pedig a bölcsészet és a vallás egymás-
hoz való viszonyáról közöl hosszabb tanulmányokat. 

Közli Raffciy Sándor. 

Neue kirchliche Zeitschrift. 1902. 
Ó - s z ö v e t s é g i c z i k k e k : 

Klostermann. Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Penta-
teuchs. (folyt.) (1., 5., 6., 9. szám.) Ε czikkek közül a legérdeke-
sebb az első, amely Numa állítólagos törvénykönyvének feltalálását 
ismerteti és ez eseményt a Deuteronomium feltalálásával hasonlítja 
össze. 

Lötz. Der Bund von Sinai. Die Bundeslade (3<. sz.) Szerinte 
a szövetség ládája Mózes idejéből való. Izráel erről csak azt hitte, 
hogy a láda Jahvével szorosan összefügg, de nem azt, hogy Jahve 
a ládában lakozik. Lötz polemizál Meinhold és Reichel nézetével, 
mely szerint a láda eredetileg Jahve trónja, székhelye lett volna. 

Köberle. Gottesgeist und Mmschengeist im Alten Testament. (5. 6. 
szám.) A ruahhal összefüggő ószövetségi felfogásokat tárgyalja. 
Ruah eredeti értelme nem életerő, lélegzet, hanem szél. A más sémi 
népeknél előforduló felfogásokkal való összehasonlítás mutatja, 
hogy azon fejlődés, mely ezen szót illetőleg az ószövetségben ész-
lelhető, önálló és eredeti. 

König. Sebna und Eljahim. (8. sz.) Jes. 22, 1 5 ^ 2 5 verseit tár-
gyalja. A 19—23. vers Jesaiástól való; a 25. vers Eljakimra 
vonatkozik. Jes. 22. és 36. fejezete Sebna névvel egy és ugyanazt 
a személyt érti. 

König. War Jahve eine „hinanäische" Gottheit? Bezoldra hivat-
kozva Winckler és Delitzsckschel szemben tagadólag felel a fel-
vetett kérdésre. 
Ú j s z ö v e t s é g i c z i k k , 

Wohlenberg. Glossen zum ersten Johannesbrief. III. (8. sz.) és 
IV. (3. sz.) a 3. fejezet 18—22. és az 5. fej. 18. versét tárgyalja. 
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A 3, 20 n e m a kegyelmes Istenről szól (Luther) hanem a minden-
tudóról, ki bűnünket jobban ismeri mint mi magunk. Világosan 
kimutatja a most divó felfogás tarthatatlanságát. Πεισομεν a 19. 
v.-ben annyi mint meggyőzni, hogy valami van (nem persuadere, 
hanem persuadere c. acc. c. inf.); a οτι eav-val kezdő mondat — 
a mely elé kiegészítendő τοντο — a ηει&ειν tárgyát adja. Függe-
lékül az ezen hely irásmagyarázatának történetéből adatokat közöl. 

5,18-ban nem εαυτόν hanem αντον olvasandó. A γεννηθείς 
nem lehet azonos a γεγεννημένος-szal — a perfectum és aorist vál 
tozását illetőleg az exegeták nem nyújtanak kielégítő magyará 
zatot. W. a γεννη&είς εκ τον $εον alatt Krisztust érti, a ki mint 
•/.ατ'εξοχήν Isten szülöttje az Istentől ujjászült hívőt védi és óvja. 
Az αυτόν, melyet bajos másra vonatkoztatni, mint az αντον-t, ezen 
magyarázat mellett a hivőre (γεγεννημένος εκ τον d-εοΰ) vonatkozik. 
W. magyarázata Schlatternél is megtalálható de közelebbi meg-
okolás nélkül. 

Zahn. Retractationes 4. (1. sz.) Kimutatja, hogy Jakobus prot-evange-
liuma, mely eddigelé legrégibb tanú volt Mária dávidi származása mel-
lett, Faustinus (Augustinus contra Faust XXIII, 4) és Pseudo-Eusta-
thius (Migne Ser. gr. 18. col. 772—776 a hexameronhoz irt 
commentárban) megjegyzései szerint eredeti alakjában, mely még 
400 körül megvolt, Máriát papi származásúnak, tehát Levi törzsé-
ből valónak tartotta. Tudvalevőleg Hofmann szerint, kit Z. ebben 
követ, Mária levitikus eredete már Lukács 1, 39-b.ól kitűnik. 

Kleinere Beiträge zur ev. Geschichte. 1. Der zerrissene Tempel-
vorhang (10. sz.) 2. Das Land der Gadarener, Gtrasener oder 
Gergesener (12. sz.) Α ν.ατα;ιέτασμα τον ναov alatt, mely a 
synoptikusok szerint Jézus halálánál kettéhasadt, Zahn nem a 
szentek szentje előtt, hanem az előcsarnokból a szentélybe vezető, 
nappal nyitott ajtónál függő kárpitot érti. Z. elveti a közönséges 
magyarázatot, hogy ezen tény a megváltás teljességét symbolizálja, 
hanem szerinte a synoptikusok azért említik, mivel ezen ket.té-
hasadással beteljesülni kezdett Jézus jövendölése a templom el-
pusztulásáról. A héber evangélium, a mint Hieronymus és a gabalai 
püspök Serverianus referálják, azt meséli, hogy ugyanakkor a 
templom ajtajának homlokfája összetört. Zahn még a Talmudban 
és Josephusnál is hasonló tradítiókat talál és mindezeket összevetve 
azon eredményhez jut, hogy a három versió : az ajtó homlokfájá-
nak megsérülése (héber ev.), a kárpit kettéhasadása (synopt.) és az 
ajtófelek kinyílása (Talmud) hiteles és összeegyeztethető, mert az 
utolsó kettő az elsőnek következménye. Az első kettő a nagy-
péntek délutánján történt, a harmadik, hogy az ajtó magától ki-
nyílt, természeteseu csak később. Csak szombaton reggel vehették 
ezt észre. A templom sérülése a Jézus halálánál végbement föld-
rengéssel állhatott okozati összefüggésben. Nestle ρ. ο. (Ζ. f. neut. 
W. 1902. 167. 0.) a synoptikusok Υ,ατα?reraauö-ját a és 

10* 
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J"1?*1!3 összptévesztéséből magyarázta. Ζ. ezt visszautasítja, mert az 
aramuyelvű héberevangéliumban (illetőleg aram ős Mátéban) nem 
állhatott a héber IfiEű 8Ζό, 

Már ezen czikknél látható Z. mestersége a harmonistikában 
— nézetem szerint jogosult harmonistikában — még inkább azon-
ban a második ezikkben, a melynek eredményét talán azok is el-
fogadják, a kik az első czikknél kételkednek. Z. mindenekelőtt 
megállapítja, hogy Máténál (8, 2g) Γαδαρψών, Márk és Lukácsnál 
(8, 2β· 37·) Γεργεαηνών olvasandó (5, j) Γερασψών variáns pedig 
egyiknél sem eredeti, hanem későbbi javítás. Mivel Gerasa városa 
távol fekszik Genezareth tavától, ezen javítás csak tévedésen ala-
pult olyan másolóknál, a kik ösmerték ugyan a Dekapolishoz 
tartozó Gerasat azonban nem a kis, Palestinán kivül ismeretlen 
Gergesát, Az evangéliomok tárgyalásából világos, hogy az ott em-
lített város közel fektidt a tóhoz, tehát ez nem lehetett Gadara, 
hanem csak a γωρα των Γαδαρψών-hoz (Máté) tartozó Gergesa 
(Márk. Lukács), melyet Origines πόλις, Eusebius ν.ώμη nek nevez. 
A mit a 3.—5. századból ezen helység topographiájáról hallunk, 
összeegyezik az evangéliumokban feltételezett helyi viszonyokkal. 
Máté is ezt a várost érti, de nem nevezi meg, hanem csak általá-
ban felemlíti a környékét, melyben feküdt. A három ev. tudósítása 
tehát összeegyeztethető.. 

Horn. Der Kampf um die Auferstehung des Herrn. (4—7. sz.)  
Igen jó kritikai tájékozást nyújt. Először történetileg Jézus testi 
feltámadásának bizonyosságát (Gewissheit), aztán dogmatikailag 
vallási értékét (Wert) vizsgálja felkarolván az. összes idevágó iro-
dalmat. A subjectiv és objectiv vízió hypothesisét joggal elveti. 

Közli: Steinacker Β. 
The Hibbert Journal. 

1903, januári (2.) szám. 
„Mi a jelenkori felfogás a vallásról?" czímen a közgondol-

kozást híven jellemző dolgozatot ír 11. Jones. A tudósoknak szinte 
egyező véleménye az, hogy a 19. sz. ban túlságos nagyra tar-
tottuk az ész erejét, jóllehet kétségtelen, hogy nem annyira az 
ész, mint a szív által épült fel az emberi viszonyok világa. Es a 
köznép felfogása? Bár nagy értéket tulajdonít folyton haladó tudo-
mányosságunknak, de azért hisz Istenben, s a valláserkölcsi 
magasztos ideákban és ideálokban, a mi kitűnik abból is, hogy 
leginkább ama költőket kedveli a világ, a kik a nagy természetet 
s az emberi életet szentnek s Istent a világban immanensnek tanít-
ják. Vagyis a közfelfogás csak látszólag és nem valósággal skep-
tikus. De egyúttal mindjobban erősbödik a hajlandóság úgy tekin-
teni a vallást, mint észszel fel nem fogható tüneményt mert ennek 
régiójába tudományos műszerekkel be nem hatolhatunk s a hit 
terén megbénul a természettudományos vizsgálódás. Compromis 
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summái akarják némelyek megszüntetni ezt a nehézséget: elis-
merik, hogy a vallás nem irrationális, bár nem érthető; de azt 
is vallják: az ész nem semmítérő, jóllehet gyönge és csalóka. Ε 
megalkuvás, ámbátor nem mai, tartós és kielégítő nem lehet. 
Őszinte e kornak vallási és intellectuális szelleme és ez az egye-
nesség a megalkuvást nem tűri. De lehetetlen is a compromissum 
tartóssága, mert a világmindenségről való vallásos felfogás anthro-
pocentrikus, a modern természettudományé pedig cosmocentrikus. 
Ez a tudományos meggyőződés szinte közkeletű már, úgy annyira, 
hogy amaz alternativa előtt állunk, vagy elvetjük azt a princí-
piumot, melyből összes tudományos és elmélkedő ismeretünk im-
pulsusát meríti, vagy pedig megtagadjuk a lehetőségét ama mo-
rális és vallási ezéloknak, melyek emberi életünknek értéket és 
méltóságot kölcsönöznek. Maga a tudás alapelve látszik ellen-
kezésben lenni a valláséval és erkölcsiségével s úgy tetszik, mintha 
rationálís valónknak fundamentális impulsusai állanának egymással 
halálos harczban. (Ép ellenkezőleg látja a helyzetet az oxfordi 
F. C. Schiller, a ki a Hibbert Journal 3. számában azt bizonyít-
gatja, hogy igen kedvező jelek mutatkoznak a természeti és val-
lási tudományok végleges összhangzására nézve.) Ám azért ne 
féljünk a vallás elkerülhetlennek látszó bukásától. Csakis az 
emberfő alkotta theoriák állanak egymással conflictusban Elenged-
hetetlen szükséges ennélfogva, mondja a glasgowi morálphiloso-
phus, az eddiginél helyesebb felfogás az észről, úgy szintén a vallás-
ról is, hogy a hit és tudás vágyva vágyott összhangja létrejöhessen. 

John Watson a nemrég elhunyt James Martíneauról mint 
a theismus szentjéről közöl gyönyörű nyelvezettel írt élet és 
jellemrajzot. Martineau egyénisége sokban hasonlít Schleiermacheré-
hoz. Kétszer is megtért; az első spirituális, a második intellec-
tuális megváltozás volt. Igazi kegyes lélek mindhaláláig, de a 
mellett valódi liberális theologUs, kit az igazság kutatásában és 
őszinte kimondásában semmi sem korlátoz. Lelki fenköltsége hit-
felekezeti elkülönzöttségről tudni sem akar. A szó theologiai értel-
mében unitárius ugyan, de azért azt vallja: „Angolhonban én 
nem ismerek unitárius egyházat és ha mégis lenne ilyes valami, 
én nem tartoznám ahhoz." A negativ túlzásokkal szemben nyíltan 
kijelenti — és ez tanulságul szolgálhatna sokaknak —, az az uni- m 
tarismus, amely nem az Isten atyavoltának hangsúlyozására, hanem 
Krisztus istenségének megtagadására· támaszkodik, nem vezérli az 
elmét kies és kövér mezőre. S nem egy hazai unitárius tudóst 
gondolkozóba ejthetne az a bátor vallomása, hogy többet tanult 
Calwin és Luthertől, több ihletet nyert Tauler és Wesleytől, mint 
saját iskolájának gondolkozóitól. Egyébként a nagy mystikusok-
szellemi rokona. Mélyen elmerült a vallási és bölcseleti problémák 
vizsgálatába s gazdag lelki kincseit értékes tudományos könyvek-
ben hagyta örökül az utókornak. De legmélyebben az istenség 
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szemléletébe merült bele s elmélődéseit „Törekvés a ker. életre" 
cz. művében adta közre, mely mint az Imitatio Christi méltó 
társa, sok időn át maradandó emléke lesz James Martineau őszinte 
és mély vallásosságának. 

Ugyancsak hirneves unitárius iró James Drummond is, 
a ki mint az ó'skeresztyén, hellen és héber irodalom egyik 
legalaposabb ismerője, egy rövid czikk keretében a Pál 
irataiban előforduló δικαιοσύνη εκ. &εον kifejezés valódi ér-
telmét állapítja és magyarázza meg. Az Isten igazságossága vagy 
helyesebben Istenből való igazságosság szavakban úgy véli Pfleiderer 
(Der Paulinismus), az igazságosság nem tekinthető sem az Isten sem 
az ember attribútumának. Drummond evvel szemben teljes határozott-
sággal állítja, hogy a ő. εκ ί)εον kifejezés Isten tulajdonságát 
jelenti, de csakis a régi realistikus értelemben. Pál irataiban két-
féle igazságosság fordul elő : a törvény igazságossága, értvén ez 
alatt a zsidóknak mózesi és levitái s a pogányoknak lelkiismereti 
törvényét, melylyel szemben áll egy másik δικαιοσύνη absolut és 
örök realitás. Isten tulajdon szentségének, igazságosságának és 
szeretetének lelke, mely nem a törvény iránti engedelmességben 
áll, hanem maga a törvénynek forrása, és szülője minden jóságos 
cselekedetnek. A tékozló fiút, ha atyja a törvény igazságossága 
szerint itéli vala meg, bűnös élete miatt el kell űznie maga elől. 
Ám nem így tesz az atya. mert bár fián külsőleg rajta van még a 
vétkes élet szenyje, de szívét már elfoglalta az igazságosság érzü-
lete, ez készti megtérésre, ez képesíti Istennek tetsző élet foly-
tatására. Az Isten igazságossága tehát, mondja Drummond, az az 
örök reálitás, mely lelkiismeretünkben nyilvánul és mint isteni 
kovász hat át bennünket, a melynek utóvégre is, esetleg nem kész-
örömest, kénytelen magát alávetni földi természetünk. Az ember 
pedig Isten által igazzá nyilváníttatik, nem mintha betöltötte volna 
a kötelesség törvényét, hanem azért, mert bár annak beteljesíté-
sére nem képes, szíve helyes viszonyban áll Istennel s megnyílt 
az isteni szellem befogadására. 

Szélső negativ, sőt mondhatnók romboló irányú W. 
ß. Smith new-orleansi tanárnak dolgozata a Római le-
vélről. „Pál irta-e a Rómaiaknak szóló levelet?" czím 

• alatt szembe száll minden eddigi tudásunkkal s a levél hiteles-
ségét tagadja a következő' okok miatt: 1. nincs semmi hitelre 
méltó bizonyíték ez iratnak levéli jellege, vagy a rómaiakhoz czí-
meztetése, avagy pálí szerzősége mellett. 2. A mikroskopi vizsgálat 
alatt nyoma is elvész a mű egységes voltának és kétségbevonhat-
lanul meglátszanak az összetákolás és foltozás helyei. 3. Ez iratot 
mint egy okos elmének bármely képzelhető körülmények közt létre 
jött egységes nyilatkozatát tekinteni minden időkre nézve lehetet-
lenség, mit igazol az, hogy 17 század képtelen volt azt exege-
tálni. 4. Egy egész századon át lényegében nem tulajdonítják Pálnak 
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e levelet s formálisan nem idéznek belőle. Ez argumentumok alapján 
Smith szerint ki van zárva a Páltól való szereztetés mindennemű 
lehetősége. Smithnek e czikkét illő értékére szállítja le a Hibbert 
Journal áprilisi (3.) számában a zürichi W. Schmiedel. Helytele-
níti, hogy bár fejtegetéseiből kivehetőleg Smith ajKorinthusi és Galatai 
leveleket sem tartja hiteleseknek, mégis a Római levelet amazok-
tól külön szakítva tárgyalja, mig ha azokkal együtt bírálja el 
más eredményre kellett volna jutnia. Türelmetlenül várja, hogy 
szerzőnek Saeculi Silentium cz. könyve megjelenjék, hogy az 
abban foglaltakra felelhessen s addig is felhívja Smith figyelmét 
arra, hogy a Pál-féle theologiának visszhangja az Actából se 
hiányzik teljesen. Az olyan általános s határozatlan jellegű kifo-
gásokra, aminő az, hogy „mesterkélt", Schmiedel nem helyez semmi 
súlyt. A mikroskopi vizsgálat se vehető komolyan. Főhibája külöm-
ben az amerikai tudósnak; hogy nem sok figyelemmel van a tudo-
mányos óvatosságra, mit ilyen meggondolatlan mondásai árulnak 
e l : „tagadjuk, hogy valami éles elkülönzöttség lehetséges vala 
zsidók és keresztyének között egészen Jerusálem elestéig." Végül 
helyteleníti Schmiedel, hogy a mikor olyan uj elméletet hirdet 
valaki, amilyent Smith, aki az eddigi ismeretekkel ellentétben 
rectilíneáris irányban akarja megmagyarázni az őskeresztyén egy-
ház fejlődési viszonyait, akkor új és forradalmi jellegű elveit egy 
rövid czikkecskében tárja föl, amelyben még a Római levélről is 
bajos kellő méretű ismertetést adni. — Kihivó hangú és tartalmú 
C. G. Montefiore czikke arról, hogy a keresztyén, főként a német 
theologusok egyértelműleg agyonhallgatják a Krisztus korabeli 
judaismusról s különösen a rabbini theologiáról szóló és zsidó 
tudósok által ujabban közreadott nagy értékű tanulmányokat. Ε 
hallgatás okát Montefiore abban hiszi feltalálni, hogy a ker. 
theologusok nem tudják megczáfolni a történelmileg beigazolt állí-
tásokat, kész igazság gyanánt meg nem merik azokat elfogadni, 
mert akkor nyilvánvaló lenne, hogy nem csak egy jó vallás és az 
Isten keresésének és megtalálásának nem csupán egy útja van. 
hanem kettő. Valamint az is beigazolódnék, hogy Istennel szellemi 
viszonyba léphetünk a törvény által ép úgy, mint az evangélium 
által. Ε vádak őt illető részeire, minthogy névszerint is említi őt 
M., Állati Menzies felel a Hibbert Journal 4. számában ildomosán 
és a felhozott gyanúsító czélzatra való reflectálás nélkül. A Har-
nack, Holtzmann stb. ellen felhozott kifogásokra ám ők válaszol-
janak. De általán mondhatja, hogy azért nem fogadják el a keresz-
tyén tudósok színigazság gyanánt eme kutatások eredményeit, 
mert az a tapasztalásuk, hogy zsidó irók munkáira teljes hiteles-
séggel nem lehet támaszkodni, amennyiben történelmi bírálat nélkül 
össze-vissza hoznak fel állításokat a rabbini irodalom minden kor-
szakából. 

Közli: Miklós Géza. 


