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A Bábel-Bibelvita. 
II. 

1. A két esztendőn át húzódó harcz és háborúság nem sok 
örvendetesei tartalmaz. Kedvező benyomást talán egyedül az a 
tény gyakorol a szemlélőre, hogy a nagyközönség körében mily 
szokatlan érdeklődés mutatkozott a kérdés tárgyalása iránt. Tudo-
mányos problémák csak kivételes esetekben tudják a távolállók 
széles rétegeit megragadni, figyelműket tartósan lekötni. A Bábel-
Bibelvitánál ez a kivételes eset megtörtént. A laikus publikum 
rend- és rangkülömbség nélkül meglepő szívósággal követte lép-
ten a küzdő feleket. Nem fárasztotta ki őt sem az idő, sem a 
thémának sokszor egyhangú ismételgetése. Szívesen hallgatta a 
hozzászólásokat, bárkitől és bármily mennyiségben jöttek is 
azok. Sőt annyira beleélte magát a vitába, hogy annak anyaga 
gondolkozásának egy részévé vált. A különböző oldalakról fel-
hangzó jelszavak szálló igékké lőnek a mindennapos használat-
ban és Hammurabi vagy Nebukadnezár jelenleg oly közismert 
személyek, akár egy ma szereplő alakja a nyilvános életnek. Az 
érdeklődők számát és körét tekintve a Bábel-Bibelvita bizonyára 
páratlanul áll a polémiák sorozatában.1) Persze a forma, amely-
ben sokaknál az érdeklődés kifejezésre jutott, már épp nem 
mondható dicséretesnek. Egyesek elragadtatva a buzgóságtól az 
activ beavatkozás jogát vindikálták magoknak ott, a hol csak a 
passiv nézésre kellett volna szorítkozniok. Orákulumszerű ítéleteket 
mondottak kérdések felett, miket csak hírből ismertek, jórészt 
meg sem értettek. Mások a vita hullámzását a politika szolgá-
latában kívánták értékesíteni. Gyűlölet, szenvedély és fanatismus 
lépett a józanság és nyugodtság helyébe, csak kárára az ügynek, 
amit sem szenvedélylyel, sem fanatismussal elintézni nem lehet. 

') A nagy közönség érdeklődésére je l lemzők a következő adatok: Weber 
Ο. emlí t i 1903. novemberben , hogy 80-nél több külön megjelent b rosürá ró l 
v a n t u d o m á s a és Delitzsch 1350 kisebb, 300 nagyobb, részint napi lapokban , 
rész in t folyóiratokban közölt czikket vitt magáva l , midőn pár hónappal ezelőtt 
Angl iába utazott. (Babel u. Bibel. Ein Rückblick u. Ausblick 1901.) Delitzsch 
két fe lo lvasása 100.000 pé ldányban kelt el, az ellene intézett brosürák pé ldány-
s z á m a messze fe lülmúl ja a 100.00U-et. König egyik vi tairata 10, Oettlié és 
J e r e m i á s é 4, Kittelé 3, Buddeé, Hommelé , Knieschkeé 2 kiadást ért meg a 
két esztendő alatt. 
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2 5 0 Hornyánszky Aladár. 

Még kevésbbé dicséretes az a szerep, amit a vita intézői játszot-
tak a lefolyt két esztendő alatt. Németország elsőrangú tudósai 
állottak ki, hogy összemérjék fegyvereiket. Sokat emlegetett nevek 
viselői az ó-test.-i kutatás és assyriologia köréből. Ha valahol 
úgy itt lehetett remélni, hogy magas színvonalú, mindenkép 
becses discussionak lesz a világ tanúja. Ehelyett hiányos, tarta-
lomban és formában gyarló, végeredményben meddő perpatvart 
kellett végighallgatni. A végtelen sok beszédben mindenütt csupa 
fogyatkozás, tehetetlenség és zűrzavar. Rögtön észrevehető, hogy 
egyik fél sincs a háborúra kellőkép felkészülve. A fegyverzet 
silány, a harczmodor a boszantásig ügyetlen. A Bábel-Bibelvitá-
val a német tudománynak valóban nincs mit dicsekednie.1) A leg-
szembeötlőbb fogyatkozások felsorolása elegendően meg fogja 
világítani, hogy mi a valódi értéke ennek a hosszadalmas és 
nagy zajjal járó vitatkozásnak. 

A Német Keleti Társaság felkéri Delitzschet egy előadás 
tartására. Az előadás legyen népszerű ismertetés olyanok szá-
mára, kik a tárgyalandó problémákkal soha szakszerűen nem 
foglalkoztak, de akik egy rövid óra keretén belül szívesen szerez-
nek tájékozódást a keleti tudományok valamely általános érdekű 
kérdéséről. Delitzsch, ki ezt megelőzőleg talán soha se tartott 
populáris felolvasást, nem tudta magát beletalálni új helyzetébe. 
Nem volt tisztában azzal, hogy népszerű ismertetéseknek feladata 
nem lehet több. mint csakis megállapodott tudományos ered-
ményeknek közlése. Hogy a felolvasótól senki se vár uj dolgokat, 
hogy mindenki meg van elégedve, ha az illető valamely kérdés-
ről összegező, világos és megbízható képet nyújt, olyant amit 
valóban tudományos közkincsnek lehet tekinteni.-) Nála a biztos 
eredmények összeszövődnek a levegőben lógó hypothesisekkel s 
egyiket ép úgy adja elő, mint a másikat. Még arra se figyelmez-
teti hallgatóit, hogy ezt az állítást ma minden tudós maga szá-
mára kötelezőnek ismeri el, azt sokan támadják, talán többen, 
mint védelmezik. Sőt arra is jónak találja a felolvasó asztalt, 
hogy egészen új felfedezésekkel álljon elő, amelyek még egyálta-
lán nem mentek keresztül a tudományos vizsgálódások retortáin. 
Igaz, hogy ilyen csak kettő fordul elő felolvasásaiban.3) Az egyik 
a Jahve-név ékiratos feljegyzéseken, a másik a babyloniai mono-
theismus. De mind a két kérdés felette kényes és homályos ter-
mészetű. Szerencsétlen eljárás volt Delitzsch részéről, hogy ezek-
kel ott hozakodott elő, a hol semmi keresni valójuk. Ha előzőleg 

') Ezt több-kevesebb őszinteséggel a németek is b e v a l l j á k : Zimmern, 
Keilinschriften u. Bibel. Einle i tung; Brockelmann, Zeitschrif t d. Deutschen 
Morgenländischen Gesel lschaf t . 1904. I. Heft. 253. old.; Beer, u. o. 266. old. 

») Jensen Christi. We l t 1902. má j . 22-iki szám. 
') Bezold, Die babylonisch-assyr i schen Keil inschrif ten u . ihre Bedeutung 

für das Α. T. 1904. 59 . 60. old. 
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a, tudományos kritikának bocsátja alá felfedezéseit, felolvasásá-
ban aligha értékesiti azokat. Az ügyetlen vezetésnek a közönség 
esett áldozatul. Színigazságnak vette a kéteset és hamisat is s 
legerősebben ép azok a pontok zavarták meg, amelyek még leg-
távolabb állanak a kutatás utolsó szavának kimondásától. — 
Delitzsch más tekintetben is kellemetlen tévedésbe viszi a laikus 
hallgatóságot. Az ő vigyázatlansága idézte elő, hogy a közönség 
egész mást látott az előadásban, mint amit látnia kellett volna. 
A szakember jól tudja, hogy a két felolvasás kevés kivétellel rég 
ismert és rég tárgyalt anyagnak egyszerű recapitulátioja és így 
tudományos fontosságra semmikép se tarthat igényt.1) De ki 
csupán Delitzsch útmutatására bízza magát, annak azt kell hinnie, 
hogy teljesen új meglepetésszerű igazságok előtt áll a világ, 
melyeket magának Delitzschnek sikerült a mult emlékeiből 
kiásnia. Delitzsch még csak meg sem említi a hosszú történetet, 
amely előadását megelőzte, egy fél századnak fáradságos és vál-
tozatdús keresését. A nyomtatott szövegben sem pótolta a mulasz-
tást. Egyetlen egy jegyzettel nem tájékoztatja olvasóját, hogy ő 
másoknak vállán állva közli mindazt, amit előad és hogy e 
mások már évtizedek előtt állították azt, amit ő állít. A termé-
szetes következmény az előadás jelentőségének és értékének 
helytelen megítélése lőn. „A közönség egy része, és talán nem 
csekély része, teljesen félreértette őt s felolvasását mint valami 
nagy tudományos hőstettet fogta fel."2) A tudósok egyike-másika 
nagyon is a szivére vette a mindenesetre hibás eljárást. A párisi 
Oppert telve van keserűséggel s alantas motívumoknak tulajdo-
nítja a hallgatást.1') A vád igaztalan. Nem mala fides, hanem 
ügyetlenség a forrása az előadás e fogyatékosságának, amelynek 
sajnálatos consequentiáit bizonyára Delitzsch kívánta legkevésbbé. 
— A kivitelt illetőleg se mondhatók Delitzsch felolvasásai sikerült 
alkotásoknak. A népszerű előadás világosságot és áttekinthetőséget 
követel. Delitzsch gondolatmenete kuszált és ingadozó, megjegy-

*) A Delitzsch fe lolvasásaiban foglalt, az assyriologia körébe tartozó 
minden egyes problémának 1902 előtti i rodalmát elég kimerí tően összeállí t ja 
Bezold, Die babyl . -assyrischen Keilinschriften u. ihre Bedeutung für d. Α. Τ. 
1904. 5 7 - 6 3 . old. 

2) Gunkel, Israel u. Babylonien . 1903. 2. old. 
3) ,,Aki ezeket a n a g y h a n g ú és felfuj t frázisokat olvassa, a n n a k igazán 

azt kell gondolnia, hogy Delitzsch Frigyes úr fedezte fel Ninivét és Babylont 
és ő fejtet te meg az ékirást. Pedig a szövegek megoldásához és felfedezéséhez 
neki édes kevés köze volt. Ezt mások végezték. . . . Mindazok nevei t , akiknek 
felfedezései nélkül ő könyvecské jének még csak a czímlapját se í rha t t a volna 
meg, a legnagyobb óvatossággal elhal lgat ja . Ez persze nem tisztességes és 
még kevésbbé okos e l j á rás : hisz nem akadályozhat meg másoka t , hogy meg 
ne szóla l janak. De ez a nagy szerénység mások érdemeivel szemben a dolog 
természetében rejl ik: a t an í tvány , ki keveset talált, nem r i tkán természetes 
ellensége a szerencsésebb mes te rnek ." Die Zeit, Wien, 1903. febr . 7-iki szám: 
Julius Oppert, Babel u. Bibel, Bibel u. Babel. 

17* 
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zései bizonytalanok és félreérthetők. Ez a szemrehányás inkább 
a második felolvasásnak szól, amely határozott dispositiót nél-
külöző chaotikus keveréke réginek és újnak, assyriologiának és 
theologiának, támadásnak és védelemnek. De az első sem men-
tes az említett hibától. A túlvilági életről szóló babyloniai és 
izráeli képzetek tárgyalása közben Delitzsch egyszerre terjengős 
rajzát adja a muszlim paradicsomnak (I. 40. 41.) annólkűl, hogy 
a hallgató meg tudná érteni, micsoda kapcsolatban áll a rajz a 
Bábel-Bibelkérdéssel?1) A 6-ik szárából vett hosszú idézet (I. 45.) 
is csupán dísz, amelynek nem sok hasznát lehet venni. Érdekes 
példa a következő. Mindenki, aki az első felolvasást végigolvassa, 
azon meggyőződéssel teszi le a könyvet, hogy Delitzsch a deka-
logus 5. 6. és 7. parancsolatát is babyloniai eredetűnek tekinti. 
(I. 35.) Az összefüggés szükségszerűen erre a következtetésre 
vezet. Ismertetők ós kritikusok, tudósok és tudatlanok így is 
értették az illető részletet és erősen támadták emiatt Delitzschet3). 
Delitzsch utólag tiltakozott a támadás ellen. „Senki sem állította, 
irja második felolvasásában (27. old.), hogy a 10 parancsolat 
akár csak részben is Babyloniából származik, sőt ellenkezőleg 
nyomatékosan kiemeltem, hogy oly tilalmak, minő az 5. 6. és 
7. az összes embereknél közös önfentartási ösztönből fakadnak." 
A felvilágosítást tudomásul kell venni, a félreértésért mégis 
Delitzschet terheli a felelősség, ki oly ügyetlenül fejezte ki gon-
dolatát s azt oly összefüggésben adta elő, hogy mindenki máskép 
értette, mint a hogy ő kívánta. 

Mint népszerű előadások Delitzsch felolvasásai nem felel-
nek meg hivatásuknak. Több bajt okoznak, mint hasznot hajta-
nak. Alkalmasak arra, hogy megzavarják a közönséget, de nem, 
hogy kellőkép kioktassák Bábel és a biblia viszonyáról. Hasonló-
kép elitélő az eredmény, ha valaki tudományos értékök szerint 
mérlegeli az előadásokat. 

Nincs tudomány, amelyben ötletek, felületes hypothesisek 
ne játszanának szerepet. Egy hirtelen támadt gondolat tetszetős 
külsővel, bár fogyatékos tartalommal könnyedén a világba dobva 
érdem nélkül is egész szép carriéret csinálhat. Különösen gya-
kori e jelenség fiatal tudományoknál, amelyeket sokkal inkább 
az újdonság ingere, mint a higgadtság mozgat. A komoly tudós 
kötelessége az ily játékkal szemben csakis az óvatosság, tartóz-
kodás és elővigyázatra intés lehet.3) Delitzschnél e kötelesség 

') Ε részlet felvételét Jensen is kifogásol ja . (A továbbiakban 1, = D. első 
fe lolvasása , II. = D. második fe lolvasása . ) 

2) Jensen, Chr. Welt. 1902. 493. old.; Cornill (id. König, Bibel u. Babel 
26. old.); Knieschke, Bibel u. Babel 32. old. 

3) L. Bezold szavait id. m . 28. oldalán. Miután előzőleg Wincklernek 
„fantas t ikus hypothesis"-ét , hogy H a m m u r a b i val lásos re fo rmátora volt Baby-
loniának, visszautasí tot ta, így fo ly t a t j a : „Die al t testamentl iehe Exegese kann 
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teljesítését hiába keresi valaki. Magáévá teszi a valódi tudomány-
nak e kinövéseit, pedig számot vetve a bizonyítékokkal, aligha 
marad rejtve előtte az általa is dédelgetett csemetéknek gyen-
gesége. Ő számára is a Gn. 14-ben említett Amrafel azonos 
Hammurabival.1) (I. 8.) Az identificálást azonban puszta ötletnek 
kell tekinteni mindaddig amíg az Amrafel-név utolsó betűje, 
amely a babyloniai névben hiányzik, valami úton-módon el nem 
tűnik.-) Az is kétségtelen Delitzsch előtt, hogy Hammurabi 
„kanaanita" jövevény a Tigris és Eufrát vidékén (I. 47.), daczára 
annak, hogy az ékiratok az uj dynastiát „ babyloniai "-nak mond-
ják és a Hammurabi-korabeli nevek határozottan babyloniai 
nevek.a) Meglepő az a gondtalanság, amelylyel a bibliai bűnbeesés-
történetet mint feltétlenül babyloniai eredetűt tárgyalja. (I. 37.). 
A felvétel alapjáúl szolgáló henger középen a fával, oldalt a két 
ülő alakkal már 30 esztendő óta csábítja a kutatókat, hogy azt 
Gn. 3-mal hozzák összeköttetésbe. De az óvatosabbak nem győz-
tek eléggé figyelmeztetni, hogy az ötlet nem igazolható. A kép 
más situatiot mutat, mint a biblia elbeszélése, a babyloniai 
irodalom (legalább idáig) nem ismer bünbeeséstörténetet, 
magyarázó szöveg sincs a képhez mellékelve s így az valószínű-
leg egészen mást jelent, mint amire az elhamarkodás gondolni 
hajlandó.4) Az intés, figyelmeztetés, tiltakozás nem használt. 
Delitzsch egyszerre ismét előáll, a már oly sokszor visszautasí-
tott gondolattal anélkül, hogy annak támogatására egyetlen 
ujabb bizonyítékkal is rendelkeznék.5) — Mondhatni kínosak 
azok a botlások, amelyeket Delitzsch'a ŐT. körében követett el. Az 
okosság azt követelte volna, hogy ép erről az oldalról mentől gon-
dosabban fedezze magát. De Delitzsch vigyázatlanságának nincs 
határa. Maga sietett megkönnyíteni ellenségeinek munkáját. 

vor den a l lerneuesten derartigen Kundgebungen nicht nachdrückl ich genug 
gewarn t werden. Möchte ihnen doch auch jetzt wieder ein Alfred v. Gut-
schmied Einhalt gebie ten: möchte unse re aufblühende neue Wissenschaf t von 
solch unbewiesenen Theorien und Hypothesen, insofern sie der breitesten 
Öffentlichkeit angeboten werden, in Zukunf t verschont bleiben !" 

') Az identificálás gondolata 1874-ből Daniel Hy Haightől származik. 
(Bezold 24. és 54. old.) 

') Jensen 488. old.; Bezold 21 s köv. Ugyanitt Bezold részletesen bizo-
ny í t j a , hogy Gn. 14-et semmikép se lehet összhangzásba hozni az ékiratok 
tudósí tásával . Mahler , kinek a kritika nem erős oldala, szintén szó nélkül 
egynek veszi H a m m u r a b i t Amrafellel . (Babylon és a biblia 1903. 44. old.) 

3) Bezold 39. old. Jensen 491. old. Ε hypothesis Winckler révén kerül t 
fo rga lomba (1. többek között Die Völker Vorderasiens 1899. 12. old.) s j e len-
leg nagy el terjedtségnek örvend. (Jeremias , Im Kampfe u m Babel u. Bibel 
8. oldal.) 

4) Theol. Szaklap II. évf. 11—13. old.; Jensen 488; Bezold 38; Zim-
m e r n (Keilinschr. u. Bibel) 2 0 - 2 2 : Gunkel 25.; Oettli 31.; Mahler (id. m. 27., 
28. öld.) maga se tud ja , mit akar. 

5) Az A d a p a m y t h u s e kérdésnél nem értékesíthető. 
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Második felolvasásában, midó'n a szenvedély már ugyancsak 
magasra hágott s midőn ő támadóként fordult üldözőivel szembe, 
egyik baleset a másik után éri saját szerencsétlenségére, ellen-
ségeinek örömére. Hogy az ó-test-i próféták anthropomorphisti-
kus gondolkozását jellemezze és uj példát szolgáltasson a baby-
lon-izráeli közösségre Hab. 34-re hivatkozik, ahol szerinte Jahve 
„oldalán szarvakkal" jelenik meg „a fenség, erő és győzedelem 
symbolumával" (II. 31.). Ha figyelemre méltatja a parallel sort, 
bármely commentárban vagy fordításban utánnanéz, rövidesen 
meggyőződhetik, hogy e helyeken nem szarvakról, hanem suga-
rakról van szó, amely értelme a qrn gyöknek Ex. 34-ből eléggé 
ismeretes. Nagy járatlanság jele, hogy a qara be-sem-et Delitzsch 
„prédikálás"-sal fordítja. Az ÓT szerint már Abram Jahve nevé-
ben prédikált — mondja II. 29. Az ó-test.-i kutató úgy tudja, 
hogy ez a közönséges, gyakran ismétlődő héber kifejezés az 
Istenségnek hívását, az Istennévnek a kultikus cselekményekkel 
kapcsolatos említését jelenti és semmikép sem a prédikálást. 
Rosszúl ismeri Delitzsch az ó-test.-i szövegeknek természetét is, 
ha azt reméli, hogy az assyriologia az ó-test.-i szövegkritikát új 
irányba fogja terelni. Az elfajult conjecturálás és emendálás 
helyébe a türelmes megérteni törekvés fog lépni, mert már eddig 
is az assyr-babyloniai nyelvkincs számos oly pontot megvilágít-
hat, amelyek most corrigálásnak tárgyai. (II. 14.) Hogy egyes 
szókra az assyr nyelv folyton tökéletesbülő ismerete uj fényt 
fog vetni, remélhető és örvendetes. De hogy az a sok corruptela, 
amely az ó-test.-i szövegek hosszú és változatdús történetén át 
a szt. iratokba jutott, csakugyan megvan és hogy az az assyrio-
logia révén sem fog eltűnni, sem megoldódni, szintén kétségtelen. 
Egyik kellemetlen lapsusba mulattató komikum is vegyül. Delitzsch 
a nála megszokott pathetikus hangon leczkézteti Mózest, hogy a 
hagyományt nem őrizte meg úgy, amint illett volna. „Mi tudósok, 
írja II. 21. oldalán, súlyos hibául róvjuk fel minden társunknak, 
ha az egy tetszés szerinti embernek, akár egy pásztornak felira-
tát csak egyetlen egy betűben is pontatlanúl vagy hamisan közli 
és Mózes nemcsak megváltoztat egyes szókat, áthelyez egyes mon-
datokat, de még hosszú szakaszokat is másokkal helyettesít." 
És ugyanez a Delitzsch öt oldallal később (II. 26.) az 5. paran-
csolatot lo tiqtol formában citálja, ami az ÓT-ban sehol sem for-
dul elő. Ex. 20l3-ban, Dt. 5I7-ben is lo tircach áll.— De ezek csak 
egyes adatok, melyek nem nyomnak túlsókat a latban. Fonto-
sabbak az általános szempontok, az érzék, az arravalóság, a kép-
zettség és judicium kérdése. Delitzsch felolvasásainak legjelentő-
sebb része a vallástörténet körében mozog.'El lehet várni, hogy 
e téren mindenkép otthonosan érzi magát. Valójában azonban 
Delitzschnél a vallástörténeti érzék és képzettség egészen hiány-
aik. Nem tud belehelyezkedni elmúlt viszonyokba, melyek mások 
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voltak, mint a mieink, képtelen megérteni oly embereket, kik 
máskép gondolkoztak, mint mi. Lagarde felette szerencsétlenül a 
homályos jelentésű El (Isten) szót az el (hoz, hez, felé) praepo-
sitioval magyarázta.1) Szerinte El (Isten) = a czél, amely felé 
minden emberi vágyakozás irányul. A magyarázat élénk opposi-
tiora talált2) és ma egy-két sporadikus követőtől eltekintve3) 
sehol se jó' komoly számításba. Mindenki világos tudatában van 
annak, hogy ily magasfokú abstractio lehetetlen a primitiv ős-
sémi időkben.4) Delitzschet a consensus nem zavarja meg. Fel-
újítja a rég elintézett ötletet és arra messzemenő' consequentiát 
épít, a babyloniai monotheismust. (I. 45., 46.) Miután nincs érzéke 
a keleti gyermeklélek iránt, a gyermekekbó'l magafajta nyugati 
aggokat csinál. Hasonlókép jár el a Jahvenévnél. „Jahve, mondja 
I. 47. a létező, az állandó, aki az örök törvényszerűséggel fénylő 
csillagsátor fölött él és működik." Az etymologia régi és sok 
helyütt fellelhető.5) De régi s ma általános a visszautasítás is, 
amely nem tud megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy az egy-
szerű sémi ősöket egy Istenségnek elnevezésénél a speculatio 
vezérelte.6) Delitzsch egy más helyen (II. 21.) a Sinai Istenéről 
mint „amindeneket átkaroló"-ról, „mindeneket fentartó"-rólbeszél. 
A megjegyzés ügyetlen vallástörténeti anachronismust tartalmaz, 
mert összekeveri egy keresztyén theologus képzeteit a sivatag-
ban bolyongó izráeliek képzeteivel. Meglepő annak az útnak fel-
vétele, amelyen Delitzsch véleménye szerint a teremtéstörténe-
tet tartalmazó babyloniai mythos az ó-test.-i irodalomba jutott. 
A Papi Codexnek szerzője, így állítja Delitzsch, megismerkedve 
Babyloniában a Bel-Tihámat harczának egy írásba foglalt recen-
siójával, annak polytheistikus részeit törölte és a redigált szöve-
get munkája élére helyezte. (I. 34.) A ki ismeri a babyloniai 
zsidóság vallásos öntudatát, az űrt, amely őt a babyloniaiaktól 
elválasztotta, Deuterojesajás csúfolódásait a babyloniai vallás 
fölött, a Papi Codexnek exclusiv és minden idegennel szemben 

') Lagarde: Mittheilungen I. 1884. 94—111. old.; Übersicht über die im 
Aramäischen, Arabischen u. Hebräischen übliche Bildung der Nomina 1889. 
162—171. Legelőször az Oriental iában. 

2) Lásd többek között Baethgen, Beiträge zur sem. Religionsgeschichte 
1888. 272. s köv. Schultz, Alttest. Theologie 5. kiadás 1896. 406. old.: „Ueber 
die Wahrscheinl ichkei t eines solchen Gottesnamens in der Urzeit zu streiten 
wäre unnütz." 

s) Cornill, Der isr. Prophe t i smus 1894 8. old.; Hőmmel , die altorientali-
schen Denkmäler u. das AT. II. Aufl. 1903. 12. old. 

4) Oettli, Der Kampf um Bibel u. Babel 27. old.; Baentsch, Babel u. 
Bibel (Prof. Monatshefte 6. Jahrgang 1902.) 291. s köv. old. ; Gunkel 45. old. 
Hogy a Lagarde-féle e tymologia nyelvileg is lehetetlen 1. Jensen 493.; 
Baentsch 292. 

s) A Jahvenév különböző értelmezései át tekinthetően egybeáll í tva meg-
találhatók Baentsch c o m m e n t á r j á b a n Ex 3,5-höz. 

6) Smend, Alttest. Relgesch. 2 1899. 23. oldal jegyzet . 



2 5 6 Hornyánszky Aladár . 

ellenséges álláspontját, az távolról se gondol ily mechanikus át-
vételre. A vallástörténész azt is nagyon jól tudja, hogy mytho-
sok, regék, elbeszélések észrevétlenül és szóbelileg terjednek el 
a különböző' népek körében, nem pedig egy tudósnak mester-
séges átültetése révén. Ugyanez áll a Nebukadnezár ó'rültségéró'l 
szóló mondára (II. 14—16.), amelynek jelenlegi alakját Delitzsch 
szintén egy iró módosító munkája eredményének tekinti. Delitzsch 
azt véli, hogy a Dekalogus 5. 6. és 7. parancsa valami általános 
emberi és hogy a mindenütt közös önfentartási ösztönből 
magyarázható. (I. 35. II. 27.) Ha helyes e megfigyelés, úgy annak 
minden időkre és minden népre érvényesnek kell lennie. Honnan 
van mégis, hogy a népek oly tekintélyes tömege, közöttük az 
izráeliek közeli rokonai, a pogány arabok, egyáltalán nem, Izráel 
pedig csak a próféták idejében értesült arról, hogy ölni nem 
szabad, hogy a paráználkodás és a lopás istenileg tiltott dolog? 
A vallástörténeti lapsusok közül legtöbb port az a sensátiós 
újdonság vert fel, midőn Delitzsch az „Isten" szóval összetett 
nevekből a babyloniai monotheismusra vont következtetést. (I. 46). 
Ellenfelei joggal hivatkoztak a görög (Θεοφιλος, Θεοξενος, 
Θεοδοσιος), phöniciai, aram és arab analógiákra, amelyekből 
senkinek sem jutott eszébe monotheismust kiolvasni.1) Az „Isten" 
szónak ilyen alkalmazása valamely névben nem is jelent mást, 
mint hogy az illető név hordozója magát közelebbi érintkezés-
ben tudja az emberek feletti világgal, amely világ azonban igen 
gazdag pantheont foglalhat magában. — Amily gyenge Delitzsch 
vallástörténeti érzéke és képzettsége, ép oly megbízhatlan az 
ítélet, amit a vallás-erkölcsi jelenségek értékéről mond. „Végzetes 
egyoldalúság" jellemzi kritikáját, a pártatlanságnak még oly 
csekély mértéke nélkül. Szíve a babyloniaiakhoz vonzza és e 
gyengéd érzelmet a bibliának kell megszenvednie. Már az anyag 
előterjesztéséből kiérezhető a tendentia. A parallel elbeszélések 
megnyirbált formája csak arra való, hogy az olvasóban mindenütt 
az azonosság és függés benyomását keltse. A bibliai közlemény 
relativ önállóságáról, vallásos felfogásának emelkedettségéről sehol 
egyetlen szó sem esik. „Pedig ugyan hol van megengedve, hogy 
valaki egy elbeszélés anyagának eredetét kimutassa annélkül, hogy 
ha csak lehet, azonnal hozzá ne fűzné, hogy mily átalakuláson 
ment ez anyag keresztül?" A talaj ilyen előkészítése után csak 
természetes a felkiáltás: Mily egészen egyforma minden Bábel-
ben és a bibliában! (II. 18.) De Delitzsch még többet is mond. 
A vallás-erkölcsi téren Bábel nemcsak egyenrangú Izráellel, de 
sok tekintetben még felette is áll Izráelnek. A babyloniai vizözön-
történet számunkra sympathikusabb, mint Gn. 6—8 tudósítása, 
meit Xisuthros látva a rettenetes pusztulást hangos jajgatásban 

») Oettli 27; Gunkel 29. 
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tört ki, míg Noah részvétéről semmit se hallunk. (II. 33.) A vér-
boszút már Hammurabi eltörölte, a biblia ellenben „a Kelet-
nek ez átkát" sanctionálta. (II. 26.) A theologusok kedves naivitás-
sal buzgólkodtak a tűz eloltásán. Nagy apparátussal bizonyítot-
ták Bábel durva polytheismusát, babonáját, képkultusát, vallásos 
prostitutióját és evvel szembeállították az ÖT. prófétáinak és 
zsoltárainak egyes magasztos kijelentéseit. Ily nagy buzgóságot 
kár volt e thémára pazarolni. Delitzsch elfogultsága sokkal kicsi-
nyesebb, semhogy izgalomra érdemes volna. — Tragikomikussá vált 
Delitzsch szereplése, amikor saját munkakörének határait átlépve 
a theologia mezejére tévedt és oly kérdéseket kezdett fejtegetni, 
amelyeket csak hallomásból ismert. A blamage ép oly ügyetlen 
volt, mint amily felesleges. Kis önmérsékléssel és óvatossággal 
könnyen el lehetett volna kerülni. Csakhogy Delitzschet ekkor 
már a szenvedély irányította, a legrosszabb vezető, akit választ-
hatott. Kellemetlen iskolamesteri tónusban magyarázgatta, mint 
valami merő újdonságot és az egész vitát véglegesen eldöntő 
argumentumot, hogy az írásnak verbális inspirátióját és a super-
naturális kinyilatkoztatást tudományosan nem lehet igazolni. 
Persze „a theologus, aki a maga tudományának történetében 
járatos, nagyon jól tudja, hogy a supernaturalismus ellen irányuló 
ezen polémia két évszázad óta tart és gyakran sokkal nagyobb 
anyaggal lépett sorompóba, mint az a csekélység, amit Delitzsch 
a sietségben összeszedett. És ez a százados polémia már rég 
megtermette gyümölcseit. Az ellenfelek, akiket Delitzsch támad, 
nem léteznek, legalább az akadémiai theologusok között nem és 
a kapuk, amiket ő oly nemes buzgalommal dönget, már rég 
megnyíltak. A theologia azt az orthodox inspirátiós dogmát az 
összes táborokban rég elejtette és azt a hitet is, mintha az 
izráeli vallás nem történetileg, hanem tisztán természetfeletti 
módon keletkezett volna, aligha védelmezi még valaki az evan-
gélikus német theologusok közül."*) Ε kardinális tévedés mellett 

') Gunkel 35. v. ö. Oettli 39; Volck 2 6 - 2 7 . (idézve Szaklap II. 168. 
j egyz . ) ; Kittel, der Babel-Bibelstreit u n d die Offenbarungsfrage 5—10, főleg a 
következő passust : „Igen érdekes lett vo lna , ha egy szakember, aki az ÓT.-ot 
épúgy szorgos t anu lmányozás és gondolkozás tárgyává tette, mint a kinyilat-
koz ta t á s egyházi és dogmatikai fogalmát , alapos és egyrészt t udományosan 
szabade lvű másrészt a vallásos élet i r án t fogékony modorban oly kiváló 
he lyen avval a kérdéssel foglalkozhatott volna, hogy vá j jon , és ha igen, mi ly 
m é r t é k b e n és mily m ó d o n tarthat még az ÓT. a legújabb archaeologiai és 
i rodalomtör ténet i t u d o m á n y biztos e redménye i után is igényt arra, hogy az 
is teni kinyilatkoztatás bizonyságának tekintessék. Az előfeltétel persze az lett 
vo lna , hogy az, aki e feladatra vállalkozik, ne csak az ÓT. -ot i smer je jól , 
h a n e m abban is legyen kellő járatossága, ami t az evangelikus egyház külömböző 
köre iben és rétegeiben és az evangelikus theologiában kinyilatkoztatás alat t 
é r tenek. Világosnak kell vala előtte lennie , hogy az isteni kinyilatkoztatásról 
táp lá l t az a felfogás, ame ly a kinyi latkoztatást és a szent írást rövidesen 
egynek veszi, bár egyszer uralkodó volt, m a lényegében túlhaladot tnak tekint-
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jellemzők a theologus Delitzschre az olyan kijelentések, hogy a 
kinyilatkoztatás tagadása semmi veszedelmet sem foglal magá-
ban a keresztyénségre nézve (II. 38.), és hogy az emberiség nem 
is „érdemel" személyes isteni kinyilatkoztatást, mert nem őrizte 
meg híven a dekalogusnak eredeti formáját. (II. 20.) De jellem-
zők azok az ellenmondások is, amelyekbe lépten-nyomon keve-
redik. Első felolvasásában oly megjegyzést tett, a melyből azt lehe-
tett következtetni, hogy Delitzsch szerint a zsoltárok s a prófé-
ták iratai nem tisztán emberi produktumok. (I. 44) Második fel-
olvasásában e concessióról még csak hallani sem akar, de azért 
ugyanez összefüggésben hangsúlyozva kiemeli, hogy külön kell 
választani Jónás könyvében az emberi formát a nem emberi 
tartalomtól (II. 16.). Egy helyen maga is Istennek a történetben 
való kinyilatkoztatása mellett foglal állást, néhány sorral lejjebb 
azonban ép az ellenkezőjét mondja. (II. 44.) 

Delitzsch nagyokat botlott és ezért nagyon kellett bűnhó'dnie. 
De a theologusok is rászolgáltak az erős szemrehányásra. Ők is 
magas mértékben hibásak, hogy a vitáról oly deprimáló képet 
nyer a szemlélő. Ami különösen felötlik, az a körülmény, hogy 
a theologusokat láthatólag váratlanul érte a nem is sejtett ziva-
tar. Nem azért, mintha a Delitzsch tárgyalta kérdésekről sohasem 
hallottak volna. Az assyriologiának eredményei elől nem lehetett 
elzárkózni s minden ó-test.-i kutató kötelességének is tartotta, 
hogy tudomást vegyen az ékiratos emlékekről s azoknak 
parallel adatait az ÓT. adataival egybevesse. Csakhogy e mun-
kánál a ó-test.-i kutatók pusztán az átvevés kényelmes munká-
jára szorítkoztak, ahelyett, hogy maguk belemerültek volna az 
assyr-babyloniai forrásokba s ott saját szemeikkel győződtek 
volna meg az igazságról. Hosszú idő múlt el és e könnyelmű 
eljárás teljesen kielégítőnek és veszélynélkülinek látszott. Egy-
szer mégis beköszöntött a pillanat, amikor a gondtalanság meg-
boszúlta magát. Midőn arra került a sor, hogy az assyriologusok-
kal birokra keljenek, az ó-test.-i theologusok között alig akadt 
egy-kettő, aki az ékiratos forrásokat eredetiben csak olvasni is 
tudta. Kínos zavarba ejtette őket Delitzschnek a Jahvenévről és 
a babyloniai monotheismusról előadott újdonsága. Meg kellett 
várniok, míg az assyriologusok nyilatkoznak, hogy ehhez fűzzék 
azután a magok Ítéletét. Tanulságos illusztrátiója e vergődésnek 
az ami König, Bibel u. Babel 44—55.oldalán olvasható. Azellenséget 

hető. Tudn ia kell vala . h o g y Schleiermacher és főleg R o t h e Richárd óta a 
theologiáha egészen m á s felfogás hatolt be és érvényesül t m i n d jobban és job-
ban. Ε felfogás szakított a kinyilatkoztatás és í rás azonos í tásával és ennek 
folytán az í rásnak úgyneveze t t szó szerinti inspirát iójával , de annál nyoma-
tékosabban ragaszkodik a h h o z a meggyőződéshez, hogy Isten a történet nagy 
eseményeiben, népének nagy szellemeiben jelentette m e g magát különös 
módon." (5. 6. old.) 
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mosolyra fakasztotta az itt bemutatott tehetetlenség.1) „Hogy az 
ó-test.-i kutatásnak ma még hangadó köreiben mily kevés a haj-
landóság, ezt a páratlan „segédtudományt" elsó' kézből a magok 
szolgálatába helyezni, hogy mily kevés az érzék az ó-test.-i 
theologus tudományos fegyverzete ilyen kiegészítésének szüksé-
gessége iránt, arra typikus példa Budde, a jelenlegi ó-test.-i 
theologiának e tekintélyes szóvivője. Ő találta meg az elvi for-
mulát és ő ajándékozott meg a locus classicussal az ó-test.-i 
kutatónak a régi Kelet tudományához való viszonyát illetőleg: 
Különválva masírozni és a hol alkalom kínálkozik örömmel 
egyesülten megütközni, ez legyen a jővőben is a mi jelszavunk."2) 
A felszerelés hiányosságának volt természetes következménye a 
theologusoknak az az egyoldalú harczmodora, amelyről már fen-
tebb esett szó.3) A problémának csak egyik része, a bibliai lévén 
számokra hozzáférhető, kénytelenek voltak lemondani az offensi-
váról s be kellett érniök a puszta védelemmel. Sőt egész más 
körbe terelték a vitát, mint a hol annak lejátszódnia kellett 
volna. Mindez felette súlyos vád a theologusokkal szemben és 
megszívlelendő intés a jövőre nézve. — A meglepetés kiérezhető a 
hangból is, amely a theologusok hozzászólásain végigvonúl. 
A biztosság tudatával adott nyugodtság nálok csak elvétve talál-
ható. Bizonyos kellemetlen idegesség jut kifejezésre a legtöbb 
brosürában. Nem egynél a vak szenvedély vezeti a tollat s a 
„rettenetes felháborodás" helyettesíti az argumentumokat. Lépten-
nyomon Delitzsch személyét is belevonják a vitába, s a jóhisze-
műségnek még legkisebb mértékét is megtagadják tőle. „Delitzsch 
discreditálja a tudományt," „Delitzsch jóhiszeműségéről aligha 
lehet beszélni, amit mond, azt szándékos rosszakarattal mondja," 
„tervszerűen elhallgat valamit, fantáziájával utána segít, sőt 
eljárásával becsületét is koczkára teszi" — az ilyen és ehhez 
hasonló megjegyzések nem ritkák a Bábel-Bíbel irodalomban.4) 
Mások tudni vélik, hogy Delitzsch az ÓT.-nak heves gyűlölője és 
incarnált ellensége. A zsidó theologusok számára kétségen felül 
áll, hogy Delitzsch bősz antisemita, kinek kijelentéseit a zsidók 
elleni fanatismus diktálja,5) Ezekből az adatokból eléggé világos, 
hogy mily mélyre sülyedt egyeseknél a Bábel-Bibel problémája.— 

' ) Jeremias, Im K a m p f e um Babel u. Bibel 5. old.; Weber Otto id. 
czikke 389. old.; Küchler, Die Bibel und Babel-Literatur, Chr. Welt 1902. 
40. szám. 

2) Weber Otto 388. old.; Gunkel is úgy gondolkozik, mint Budde (10. 
11. old.) Baentsch ellenben sürgősen figyelmezteti a fiatalabb theologiai gene-
rátiót, hogy foglalkozzék mentő l behatóbban assyriologiával . (Prot . Monats-
hef te 1903. 5. füzet 201. oldal.) 

3) Szaklap II. 163. 
4) Lásd főleg Klausner , Hie Babel, Hie Bibel! 4., 9., 10., 11., 13., 14., 

15., 18., 19., 20., 21., 23., 24. old. 
5) Münz, Eine Aufk lä rung über Bibel u. Babel 43. old.; jegyz. 45. old. 
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Szomorú jelenség, hogy akadt olyan theologus is, aki fegyveréül 
az assyriologiának, mint tudománynak meggyanúsítását válasz-
totta. A bonni Königé a kétes értékű dicsőség, hogy ez útra 
tévedt. A ránk maradt emlékek, mondja,1) nem csupa eredeti 
feljegyzések, hanem jórészt másolatok, amelyeknél nagyon köny-
nyen megtörténhetett, hogy mindenféle hibák csúsztak be. A baby-
loniai írásnak legalább is 300 külömböző értékű jegycsoportja 
van, egyes jelek külömböző helyeken külömböző jelentésűek s így 
igen könnyen megeshetik, hogy egész más valamit tartalmaz a 
szöveg, mint amiről az assyriologusok beszélnek. Az ékiratos 
táblák legnagyobb része csak összetörve jutott mireánk. Egy-egy 
lapot tiz és még több darabból kell összeállítani és nagyon két-
séges, hogy az egymásután helyesen van-e megállapítva. A mi a 
történeti emlékeket illeti, azok nem objectiv históriai okmá-
nyok. A királyok főtörekvése, hogy magokat mentől jobban 
kidicsérjék, az események hű előadása számokra egészen mellé-
kes. König tendentiája nyilvánvaló. Ä czél, amit el akar érni, 
olvasói bizalmának megrendítése az assyriologusok iránt. Az 
assyriologiának semmi szava sincs, ez a conclusio, mint 
tudomány hitelt nem érdemel, hisz a legkezdetlegesebb akadá-
lyokkal se tudott idáig megküzdeni. König hamar megkapta a 
választ.5) Az assyriologusoknak nem volt nehéz rábizonyítani, 
hogy csak igen felületes tájékozódás után beszél és hogy semmi 
joga sincs az assyriologiát kritizálni. így az ép nem dicsőséges 
vállalkozás izoláltan maradt.3) Sajnálatos, hogy megtörtént és 
hogy egyáltalán megtörténhetett. — Sűrűn észlelhető a theologusok 
körében bizonyos gyermekes elfogultság, mely a babyloniaiak 
ócsárlásában és szidalmazásában nyilatkozik. Delitzsch lekicsi-
nyelte Izráelt, ők viszont Bábelt kicsinyelik le. Hammurabi 
törvénycodexét minden igazságos olvasó rendkívül becses és 
emelkedett gondolkozású törvénykönyvnek kénytelen elismerni. 
Egyes theologusok szerint az telve van ostobasággal és együgyű 
képzetekkel.4) Delitzsch azt mondotta, hogy Izráel erkölcsiségé-
ben sok a kívánnivaló, ők viszont azt bizonyítják, hogy oly elvete-
mült népség aligha volt még a világon, mint a babyloniaiak. 
Κ önigf') jobb érzését felháborítja a régi Bábel vadsága. A háború-
ban még a növényvilágot se kímélték ! II. Nebukadnezár azért 
imádkozik, hogy ellenségeinek országa elpusztuljon. Ugyancsak 
6 hallatlan kegyetlenséggel kiszuratta Cidkia szemeit, a jeruzsá-
lemi szentélyt felégette. Egy másik uralkodó avval dicsekszik, 

») Bibel u. Babel 7 - 1 1 . old. 
2) A. Jeremias, Im Kampfe u m Babel u. Bibel; Küchler , Chr. Welt. 

1902. 40. sz. 
3) Csak Knieschke mondja szépen u t ánna König fejtegetéseit. (9—11.) 
4) Münz 34. old. 
5) 56., 57. old. 
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hogy 3000 foglyot a tűzbe dobatott, hogy a legyőzötteknek nyel-
vét kiszakította, ajkaikat levágatta. Erkölcsi züllöttségöket bizo-
nyítják azok az obscoen képek, amelyek az ottomán muzeumban 
találhatók,1) s „Istárnak poklokra szállása" oly szemérmetlen 
részleteket tartalmaz, hogy Elő-Ázsiának legkomiszabb szögleteit 
kellene felkutatni annak, aki ahhoz analógiákat kívánna találni.-) 
Az ilyen argumentálást természetesen nem lehet komolyan venni. 
A próféták erkölcsisége nem szorul arra, hogy a babyloniaiak 
kicsinylésén emelkedjék. König és társai sokkal jobb szolgálatot 
tettek volna ügyüknek, ha igazságos mértékkel mérve Babylo-
niának nem esnek ugyanabba a hibába, amit Delitzschnek oly 
nagyon rossz néven vettek. 

A vitázók harmadik csoportja, az assyriologusok tábora se 
ment igen komoly természetű fogyatkozásoktól. Nálok is fel-
hangzik néha a személyeskedő hang, mint a theologusoknál.:i) 
Súlyosabb megítélés alá esik azonban az a zűrzavar, amely fel-
fogásukban észlelhető. Itt még minden forrong s csak készül 
kialakulni. Megállapodott eredményre alig lehet találni, a holnap 
feldönti, amit a ma épített. A hány munkás, annyiféle eredmény. 
Alig van két assyriologus, ki egy és ugyanazt a meggyőződést 
vallaná a magáénak. A Bábel-Bibelvita e tekintetben felette tanul-
ságos adatokkal szolgál. Ábrahám Hőmmel és Oppert szerint 
történeti alak, Jensen és Bezold szerint ellenben a monda körébe 
tartozik. A Hammurabi-dynastiát Hőmmel Arábiából bevándor-
lottnak állítja, Jensen pedig azt bizonyítja, hogy a dynastia min-
den bizonynyal babyloniai eredetű. Jeremias és Weber teljes 
igazságnak tartják, hogy az egész sémi világot egykor a mytho-
logisáló schéma irányította a maga gondolkozásában, Bezold 
viszont gúnyolódva beszél azokról, akik el akarják hitetni, hogy 
ez a schéma egy időben csakugyan megvolt és nemcsak egyes 
tudósok képzeletének szüleménye. Hőmmel szerint a teremtés-
mythosban szereplő Tihámat sárkány, amelyet ily alakban is ábrá-
zoltak a domborműveken; Jensen ellemben azt'vitatja, hogy a Tihá-
mat asszony, akinek semmi köze az emlékeken előforduló sárkány-
képekhez. Ε néhány kiragadott példa is eléggé bizonyítja, meny-
nyire chaotikus még sok minden az assyriologia mezején. Hogy 
ennek folytán az onnan jövő állítások csak nagy óvatossággal 
acceptálhatők, azt talán felesleges hangsúlyozni. Nem kerülheti 
el a figyelmet az a bátorság sem, amelylyel egyes assyriologusok 
uj tudományos igazságokat forgalomba hoznak. Másutt az a divat, 
hogy előbb éveken át a tudósszobában cursálnak az eredmények 
s csak miután hitelességűk ki van próbálva lépnek a nagyközön-

4) Kittel, der Babel-Bibel-Streit 20. old. 
2) König 57. old. 
3) Oppertnél és Hommelnél . 
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ség elé. Az assyriologusoknak nincs türelmök a várakozásra. 
Zimmern az egész Uj-Testámentomot Babyloniából származtatja 
és e kiforratlan tételt siet azonnal a nagyközönség elé terjesz-
teni. Hőmmel is jobb időkre tehette volna el az általa portált 
chaldokat. 

De legyen elég. Az összes hibáknak és fogyatkozásoknak 
felsorolása lehetetlen és felesleges munka volna. Annyit az elmon-
dottak mindenesetre igazoltak, hogy Delitzsch nem volt alkal-
mas egyén a Bábel-Bibel kérdés fejtegetésére, hogy a vitázok 
nem emelték magas színvonalra a debatte-ot, hogy úgy a theo-
logusok mint az assyriologusok nem készek még arra, hogy a 
problémát eredményesen pertractálják, és hogy ép ezért a vitá-
ban több az elszomorító, mint az örvendetes jelenség. 

Hornyánszky Aladár. 



Az érintés az Újszövetségben. 
Az általános vallástörténetből ép úgy, mint az Ótestamen-

tomból is ismeretes, hogy a megérintésnek és különösen a kéz-
feltételnek milyen fontos hatásai vannak. A szent érintése külö-
nös természetfeletti hatásokat idéz elő. Az újszövetségben is 
számos esetet találunk arra nézve, hogy az érintés különös ter-
mészeti és szellemi erőknek és képességeknek a közlésével van 
összekötve. 

Az evangéliumok számos helye bizonyítja, hogy Jézus kezé-
nek puszta megérintésével csodás gyógyításokat végzett, de sőt 
az Acta szerint ugyanilyen módon hasonló csodákat végeztek 
az apostolok is. Lk. 4, 4o. megemlíti, hogy a kire Jézus a kezét 
rátette, meggyógyúlt. Mk. 1, 40 -45. Mt. 8, 4 - 4 . Lk. 5, 1 2 - i 6 . szerint 
poklos embert gyógyított meg az érintéssel Jézus, Mk. 8, 2 9 , 3 l . 
Mt. 8, ja, 15. Lk. 4, 38, 40. szerint pedig Péternek a napát hagyta 
el az Ur érintésére a forróláz. Mt. 9, 2 7 - 3 0 . két vaknak, Mk. 
8, 23—28· a bethsaidai vaknak ilyen módon való meggyógyításá-
ról beszél. Ez utóbbinál érdekes, hogy Jézus a földre köpött és 
a nyálával csinált sarat keni a vak szemére, (v. ö. János 9, β.) 
Rokon ezzel Mk. 7, 3 1 - 3 7 . a hol egy süketnémát gyógyít meg úgy, 
hogy hüvelykújját a nyomorék fülébe dugja, majd miután köpött, 
megérintette a nyelvét is, aztán felfohászkodva meggyógyította a 
beteget. A kapernaumi százados fiának a meggyógyításáról szóló 
elbeszélésben, de csak Mt. 8, 8 és Lk. 7, 7-ben, magát Jézust is 
meglepi a százados ama kijelentése, hogy ne is fáradjon az Űr 
hozzá, csak távolból parancsolja meg a fiú meggyógyítását. Ján. 
4, 50 szerint azonban Jézus nem az atya kérésére, hanem a maga 
jószántából gyógyítja meg a beteget, míg a századosnak csak 
az az érdeme, hogy hitt Jézus ilyen nagy erejében és hatalmá-
ban is. Mt. és Lk. adata érdekesebb azért, mert ebben ama kor 
általános hite nyer kifejezést, hogy az Isten lelkével és erejével 
eltöltött kegyesnek tér és idő korlátait nem ismerő természet-
feletti hatalma van. Jairus kérésében már ismét azt a hitet lát-
hatjuk, a mely a közvetlen megérintéshez köti acsodás hatást. 
Miközben Jézus a beteghez megy, érdekes eset történik vele, a 
mely azt a szintén általános hitet mutatja, hogy a szentnek még 
a ruhája érintése is hatásos. A vérfolyásban szenvedő asszony 
ezért igyekszik a nagy tolongásban Jézushoz férkőzni. De igen 
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érdekes, hogy Mk. 5, a o szerint Jézus azonnal észreveszi, hogy őt 
megérintették, s hogy erő származott ki belőle. A dolog tehát 
úgy tűnik fel, mintha Jézusban villamosságszerű erő-anyag volna 
felhalmozódva, a mely a puszta érintésre úgy az érintőt, mint az 
erő birtokosát megilleti. (Mk. 5, 21-43· Mt. 9, ι8-26· Lk. 8, 4 ι-5 6 ·) 

Lk. 6, 19 megjegyzi, hogy az egész sokaság igyekezett Jézust 
megérinteni, mert általános volt az a hit, hogy az ilyen érintke-
zés csodás gyógyításokat eredményez. Hogy ezt a hitet mennyire 
túl is hajtották, arra nézve érdekes adat Ap. Csel. 5, 15, a mely 
szerint Jerusalem lakosai az utczákra hordották ki az ágyban 
fekvő betegeiket, hogy az arra haladó Péternek legalább az 
árnyéka essék azokra. Hasonlót mond Ap. Csel. 19, 12 is, hogy 
Pálnak még a zsebkendőit és a kötényét is elhordták a bete-
gekre, mert hitték, hogy azok által is gyógyulást nyerhetnek. 

Hogy pedig az apostolok is képesek voltak a kézfeltétellel 
betegeket gyógyítani, azt bizonyítja Act. 3, 7, 9, 4 1 , 14, 3, .28, 8 . 
Jak. 5, 14. Ezt a képességet pedig Mk. 16, j 8 és Lk. 10, 19 szerint 
magától az Úrtól nyerték az ő lelkének a közlése következté-
ben. Mert a Lélek birtokával sokféle képesség és kegyadomány 
jár együtt. (I. Kor. 12. és 14. Act. 2, g~11· 10, 47· 1> 8· Mt. 

1 9 - 2 0 · ) 
Az érintés vagy kézfeltétel azonban nemcsak természeti, 

hanem szellemi hatásokat is képes előidézni, a mi még a leg-
meglepőbb csodagyógyításnál is sokalta érdekesebb. Mk. 10, i 3 - i 6 . 
Mt. 19, 13-15. Lk. 18, 1 5- i 7-ben olvassuk, hogy Jézus a gyerme-
keket kézfeltétellel megáldotta. Az ilyen megáldásnak azonban 
az áldást fogadónál a tisztaszívűség volt a feltétele (Mk. 6, 5. 
Act. 8, 20.). Sőt az igazán hívők a kézfeltétel áldó erejét nem-
csak érezni, hanem másokra átvinni s így terjeszteni is képesek 
voltak. 

De még az áldásnál is érdekesebb a kézfeltételnek a szent-
lélek közlésével való összefüggése. Az Acta szerzője több izben 
kitér a Szentlélek közléseire. Sokszor úgy látszik, mintha a 
keresztséggel függene az össze, s annak volna a járuléka (Mk. 1, 8. 
Ján. 1, 33. s párh. 3, 5 - 8 . Act. 1, 5. I. Kor. 12, 13). De ez csak lát-
szat. A keresztséggel ugyan mindig egy új lélek, új érzület, új 
életirány felvétele jár együtt, de ennek a változásnak a kereszt-
ség nem oka, hanem következménye, mert csak az vette fel a 
megtérés keresztségét, aki arra a megtérésre már bensőleg el-
készült. A keresztségtől pedig a Szentlélek birtoka el is marad-
hatott. A tanítványok is Act. 1, 5-ben még csak az igéretét veszik 
a Szentléleknek. Act. 8, l 4~i6 szerint pedig a Fülöp diakónus 
által megtérített és megkeresztelt samaritanusok csak akkor 
veszik a Szentlelket, a mikor az apostolok küldöttei János és 
Péter kezeiket reájuk teszik. Hasonlókép Act. 19, t 7-ben azt 
olvassuk, hogy az Apollós által megtérített efezusiak még csak 
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nem is tudták, hogy Szentlélek is van, pedig már meg voltak 
keresztelve. S a Szentlelket és ennek ajándékait, a nyelvbeszé-
det és a prófétálás képességét csak akkor veszik, a mikor Pál 
őket a Krisztusba bemerítve, kézfeltétellel megáldja. Hogy a Szent-
lélek vétele nem függ össze a keresztséggel, azt bizonyítja még 
Act. 2, 38. 5, 32. 10, 44. 15, 8. Lk. 11, 13. Ján. 3, 34. 7, 39 . 20, 22-
Sőt vannak helyek, a melyek szerint a Szentlélek közlése a 
keresztséget meg is előzte. Ezt látjuk azt aethiopiai embernél 
Act. 8, 25~4ο· Saulnál Act. 9, 1 7-1 8 . Corneliusnál Act. 10, 44. ν. ö. 
11> ΐ5~ΐ7· A szentlélek vétele tehát nem a keresztséggel, hanem 
az emberi lélek bizonyos állapotával állt szoros összefüggésben. 
Act. 8, 9-24. 5, 3 . 9 . 7, B1. Ef. 4,3 0 . I. Thess. 5, 19. Mt. 12, 31. 
Mk. 5, 2g. 

A Szentlélek közlését különben az újszövetség sokszor köti 
érzéki formákhoz. így Mt. 3, lfi. Mk. 1, 10. galamb, Act. 2, 3 - 4 
pedig kettős tüzes nyelvek alakjával ruházza fel a Szenlelket. 
De bennünket legjobban érdekel az, hogy a kézfeltétellel kapcsol-
ják azt össze. Act. 8, 17 szerint a samarítanusok csak akkor 
nyerik a Szentlelket, a mikor Péter és János imádkozván kezei-
ket a fejükre teszik. Simon Mágus is arra kéri Pétertj ruházza 
fel őt azon hatalommal, hogy a kezének feltevésével ő is közöl-
hesse a Szentlelket és annak áldásait. I. Tim. 4, 14. II. Tim. 1, 6 
szintén azt bizonyítja, hogy a kézfeltétellel függ össze annak az 
ajándéka, ezért inti Pál óvatosságra Timótheust (I. Tim. 5, 22-)> 
hogy elhamarkodva senkire se tegye rá a kezét. 

De különösen érdekes a Pál megtérésénél (Act. 9, !-22·)  
szereplő Ananias kézfeltétele. Saul ugyanis, a mikor a damas-
kusi úton megjelent neki az Űr, elveszítette a szemevilágát. 
Mikor aztán így világtalanul az ismeretlen Júdás házában várta 
az Úr szabadítását, látomásban látta, amint hozzá közeledik 
Ananias, s kezének érintésével megszabadítja ő f a vakságtól. Ez 
esetben Ananias kézfeltételének kettős hatása van, nevezetesen 
ép az, a mivel e tanulmány foglalkozik: a csodás gyógyítás és 
a Szentlélek közlése. Csak ezután veszi még fel a keresztséget 
s így a Szentlélek közlése itt sem a keresztséggel, hanem a kéz-
feltétellel áll összefüggésben. 

Ennek a történetnek azonban egyik jellemző mozzanatából 
érdekes következtést is vonhatunk. Ananias mint az Úr meg-
bízottja megy Saulhoz, hogy kezének feltételével gyógyítsa meg 
őt. Ha az eddigi adatokat megfigyeltük, észrevehettük, hogy a 
kézfeltétel és általában az érintés csakis azok részéről volt ered-
ményes és áldásos, a kik az Úrnak kiküldöttei, megbízottai vol-
tak. Ebből érthető, hogy bár meg voltak keresztelve, mégis sem 
Simon Mágus, sem pedig az ő hivő társai nem voltak birtoká-
ban a kézfeltétellel való csodatevésnek vagy szellemi adományok 
közlésének. Az Úrnak ezen felhatalmazását plántálták tovább az 

Theol. Szaklap. II. évf. l g 
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apostolok, a mikor az evangélistákat, a presbytereket stb. kéz-
feltétellel kiküldötték. (I. és II. Tim. Act. 6, 6. és 13, 3.). Ez ese-
tekben is azonban a kézfeltétellel mindig összefügg a buzgóság 
és a szentség lelkének a közlése is. 

Az eddigi vizsgálódás alapján a következő eredményt álla-
píthatjuk meg. A kézfeltétellel illetőleg a megérintéssel, de sőt 
a szent emberrel vagy annak birtokában lévő tárgyakkal való 
érintkezéssel nemcsak fizikai, hanem szellemi erők közlése van 
összekötve. A fizikai erők közlése gyógyulást okoz, a szellemi 
erők közlése pedig különböző képességeket ád, vagy éppen magát 
az isteni Szentlelket szerzi meg a megtért hivő embernek. De a 
kézfeltétel és megérintés e csodás, természetfeletti hatásait 
csakis az Isten különösen kiválasztott emberei képesek másokkal 
közölni. 

Baffay Sándor. 



Szent-Ábrahámi Mihály, mint dogmatikus. 
II. 

Minden előtt lássuk Szent-Ábrahámi dogmatikájának1) theo-
logiai álláspontját és módszerét. 

Az evangéliomi protestáns dogmatikákban igen különböző 
theologiai álláspont és módszer érvényesül; de kétségtelen, hogy 
azok közül kettő alapjában téves. Egyik az u. n. orthodox-auto-
ritativ, a másik az u. n. rationalistico-speculativ álláspont és 
módszer. 

Az orthodox-autoritativ álláspont és módszer a róm. katho-
likus dogmatikák jellemző sajátossága, bár tény, hogy idők foly-
tán egyes evang protestáns dogmatikákban is jelentkezett. 
A külömbség csak az, hogy amott joggal, emitt jogtalanul, a 
reformáczió alapelveinek feladásával, alkalmazzák. 

A róm. katholikus dogmatikus ugyanis hitelvi álláspontjá-
hoz hiven egyetlen tekintélyt ismer s az előtt feltétlenül meg is 
hajlik s ez az egyház. Okoskodásának menete ez: A mit Isten 
kijelentett, az csalatkozhatatlanul igaz. Isten pedig a maga 
kijelentéseit az egyházra bízta. Az isteni igazság birtokába tehát 
csakis az egyház utján lehet jutni. Az isteni igazság elfogadása 
az egyház kezéből a hit. Ε hit lényege szerint feltétlen, vak hit 
(fides implicita) s voltakép egy czikkben összpontosul, t. i. az 
egyház csalatkozhatlan tekintélyébe vetett hitben és egy köteles-
ségben t. i. az egyház tekintélye, szava és parancsolata iránt való 
teljes engedelmességben. Azért a róm. katholikus hívőre nézve 
voltakép csakis egy dogma létezik és ez: hit az egyház feltétlen 
tekintélyében. 

S a mi áll minden egyes róm. kath. hivőre, az áll a róm. 
kath. dogmatikusra nézve is. A róm. kath. dogmatikus az egy-
háztól hivatalosan formulázott hitczikkeket készen kapja s mint-
hogy az egyház csak állít (m. p. csalatkozhatatlanul), de soha 
nem bizonyít, az ő feladata nem más, mint a dogmák igazolása, 
bizonyítása, szóval rationalisálása és egyszersmind logikus rend-
szerbe foglalása. 

Az evang. protestantismus a hitélet dolgában minden külső 
s így hát a történeti egyházi tekintélylyel is egyszersminden-

') S ie tünk helyreigazítani, hogy a dogmat ika fordítója, a jeles Derzsi 
Károly még é l ; jelenleg tordai gymn. tanár. 
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korra elvileg szakított — s ezzel a dogmák hagyományos róm. 
katholikus fogalmát is feladta. Azért az ev. protestáns dogma-
tikus okoskodásának menete ez: A mit Isten kijelentett az csa-
latkozhatlanul igaz. Isten igazságának kijelentése az Ige. Az Ige 
könyve a Szent-írás. A Szent-írásban foglalt Isten-Ige igazságára 
elvezérel és a mellett bennünk bizonyságot tesz a Szent Lélek 
(testimonium Spiritus Sancti internum). Az isteni igazság birto-
kába tehát az egyházban, mint a hivők közösségében ugyan, de 
nem a külsőképen szervezkedett történeti egyház, hanem a ben-
sőképen élőható Szent Lélek által jutunk. Épen azért ev. pro-
testáns szempontból a hit nem egyszerű, még kevésbbé feltétlen 
és vak elhivése annak, a mit az egyház egyszer-akkor tanított 
vagy tanít (fides theoretica, historica), hanem az Isten kijelen-
tett Igéjébe vagyis az evangéliom igazságába vetett személyes 
meggyőződés. Épen azért az evangéliomi protestáns hit egyedüli 
tárgya az evangéliom, vagyis Istennek a Jézus Krisztusban ki-
jelentett üdvözítő kegyelmi ereje, ugy a mint ez a Szent-Lélek 
által sziveinkben megbizonyosodott s él, hat. Innét, hogy ez a hit 
az üdvösségre egymagában elégséges, hogy annak a jó cseleke-
detek által való kiegészítésre semmi szüksége, mert — mint 
Luther mondja — a cselkedetek senkit sem tesznek jóvá, hanem 
a jó, azaz a hivő ember szükségkép jót tesz. 

Az evangéliomi protestáns felfogás szerint tehát az igaz-
ságot nem az egyház, illetőleg a hierarchikus papság kezéből 
veszsziik, hanem az egyházban vagyis a hivő személyiségek kö-
zösségében is egyes egyedül az Isten Igéjéből, a Szent-Lélek 
által. Azért a mi hitünk tartalmát szintén egy czikkbe foglal-
hatjuk s ez: hit az Isten Igéjének csalatkozhatlan igazságába és 
egy kötelességbe és ez: az evangéliom Igéje iránt való engedel-
messég (nova obedientia). 

S a mi áll minden egyes evangéliomi protestáns hívőre, 
ugyanaz áll az evangéliomi protestáns dogmatikusra nézve is. 
Az evang. protestáns dogmatikus egyes egyedül az Isten Igéjé-
ben gyökeredző személyes hitbeli meggyőződésének tudományos 
előterjesztését, kifejtését és igazolását tűzheti ki maga elé meg-
oldandó feladat gyanánt. Ő az isteni igazságot nem mint hiva-
talosan formulázott kész tant, hanem mint a Jézus Krisztus 
evangéliomában kijelentett üdvözítő isteni életerőt birtokolja a 
Szent-Lélek által a maga hivő szivében s épen mert birja, 
azért a mint érzi és éli, ugy meg is akarja érteni s értetni. Mert 
szelleméletének összes nyilatkozatait meghatározó alaperő az 
személyiségében. Esze ágába sem jut tehát, hogy hitének drága 
és szent kincsét, magát az isteni kegyelmi erőt és igazságot: a 
Krisztus evangélioma tökélyes kijelentését bármely arra vonat-
kozó történeti dogmatikai tanformulával azonosítsa. Ellenkezőleg 
a mint saját, ugy mások, sőt magának a hivatalos egyháznak 
dogmatikai formuláiról is az írással szólva azt tartja, hogy: az 
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ismeret rész szerint valő. Azért az Igén kivül, melynek igaz-
ságáról a Szent-Lélek által hitében s szivében megbizonyosodott, 
nem köti őt semmi külső tekintély, legyen bár annak a neve: 
egyház avagy pápa, zsinatok avagy hagyomány s hitvallás. S 
ha benső késztetést érez, hogy hite tartalmáról tudományosan is 
számot adjon vagyis dogmatikát irjon, ugy az ő dogmatikája 
soha sem lehet más, mint személyes üdvözítő evangéliomi hite 
igazságainak öntudatos és szabad kifejezése és előterjesztése. 

De ezzel már voltaképen okát adtuk annak is, hogy miért 
tartjuk helytelennek az evangéliomi protestáns dogmatikában a 
másik vagyis az u. n. rationalistico speculativ módszert is. 

Minden félreértés kikerülése végett előre is megjegyezzük, 
hogy a speculatiot egészben véve, távolról sem óhajtjuk kizárni 
a dogmatikából, mert hisz akkor voltakép annak épen tudomá-
nyos jellemét kellene feladnunk. Tisztán általános értelemben 
véve a szót: speculatio nélkül egyetlen tudomány sem képzel-
hető el. Mert a speculatio épen az az értelmi mivelet, melynél 
fogva a tapasztalatilag adott tényekből kiindulva, azokon felül-
emelkedve az egyes dolgokban az esetleges mögött a lényeges 
és szükségszerű elemet vagyis a jelenségekben a törvényt, a 
sokban az egyest, az elvet kutatjuk. Ε nélkül rendszeralkotásra 
még csak gondolni sem lehet. Ily értelemben tehát a speculatiot 
a dogmatikában is szükségesnek tartjuk, mert kétségtelen, hogy 
a hitélet tényeinek s az azokban jelentkező igazságoknak rend-
szerét is csak ugy építhetjük fel, ha a végső alapokra, az oko-
zatokból az okokra, a jelenségekből a lényegre, egy szóval az 
egységes elvekre megyünk vissza okos gondolkozás, elemzés, 
egybevetés s következtetések utján s ekként elvi magaslatról 
fogjuk fel és Ítéljük meg a vallásos életnek dolgait. 
Hanem igenis helytelen a dogmatikában az a speculatio, a 
mely mellőzve az üdvtörténet és hitélet tényeit, aprioristikus 
jellemű észfogalmakból, teszem azt a philosophiától kölcsönzött 
absolutum semmitmondó abstract fogalmából indulva ki, logikus 
következtetések, mesteri deductiok utján abból egy egész rend-
szert vezet le s a dogmatikát leglényegesebb tulajdonságától: az 
élő hit bizonyosságától fosztja meg. Ezt a módszert ma már a 
philosophiában is elvetik; mennyivel inkább elvetendő hát a 
dogmatikában ! 

Az evangéliomi protestantismus szakított ugyan a róm. 
katholicismus egyház-tekintély elvével, de csak azért, hogy az 
igazi vagyis az isteni tekintélyt helyre állítsa. Minden más vád 
méltán érhet minket, de az a vád, melylyel a róm. katholikus 
papság örökösen illet, t. i. hogy mi a korlátlan subjectivismus 
lejtőjére léptünk volna, valóban teljesen alap nélkül való. A mi 
tekintélyünk maga a Jézus Krisztusban kijelentett isteni igazság, 
az evangéliom. Mi — mint Pál apostol mondja — nem járunk 
ravaszságban, sem nem hamisítjuk meg az Isten Igéjét, hanem 
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az igazság kijelentésével ajánljuk magunkat minden ember lelki 
ismeretének. — Épen azért a dogmatika nem indulhat ki semmi-
féle emberi bölcselkedés utján kigondolt aprioristikus fogalom-
ból, nem is cserélhet szerepet a magukat különben is már tel-
jesen lejárt u. n. régi metaphysikákkal, hanem a mai, nem 
csupán tapasztalati, hanem egyenesen rationális tudományok 
inductiv eljárását követve, tényeken, közelebb az üdvtörténet 
nagy tény ein, mint az isteni kijelentés világra szóló eseményein, 
még közelebb a Jézus Krisztus személyiségén és művén s annak 
vizsgálata alapján építi fel hivő lélekkel s lélekben a maga rend-
szerét. Mert a hit az igehirdetésből, az igehirdetés pedig az 
evangéliumból vagyon. A keresztyénség ugyanis nem puszta 
abstract eszme, hanem eszme- és élettény s mint ilyen lépett be 
az emberiség történetébe a Jézus Krisztus személyében. 

Ez az oka, hogy a dogmatika az egyház talajáról sem léphet 
le. Ellenkezőleg, minthogy az egyház evangéliomi protestáns szem-
pontból épenséggel nem bizonyos privilegizált egyház (klérus), 
hanem az összes hivők közössége s a Krisztus evangéliomának 
szent népe és királyi papsága, a dogmatika, midőn a személyes 
élő hit, ugyanakkor s éppen akkor egyszersmind az egyház köz-
hitének tudományos kifejezése is, mert a hol egy az Úr, ott lénye-
gileg a hit is csak egy s azonos lehet, bárha talán a hitformulák 
egyben másban igen különböznek is. Az egységet, közösséget nem 
a részletek, hanem az elvek biztosítják. 

A mondottakból szükségszerűleg foly, hogy tehát evangéliomi 
protestáns dogmatikának csakis az oly dogmatikát tekinthetjük, 
a mely a reformáczió alapelveihez hiven, az egyház-tekintélyelvvel 
s ez alapon az orthodox-autoritativ állásponttal és módszerrel 
szakítva és az aprioristikus rationálistiko-speculativ módszer 
alkalmazásától is óvakodva positiv tudományos álláspontra 
helyezkedik, s mint a ázemélyes élő hit tartalmának öntudatos 
és szabad előterjesztése, a Jézus Krisztusban való isteni kije-
lentés tényein, vagyis az evangéliomon építi fel a maga rend-
szerét, s a mely — tegyük hozzá — e munkájánál egyedüli zsinór-
mértéknek a Szent-írást, mint az isteni kijelentés, a Jézus 
Krisztusról szóló evangéliom történetileg hiteles okmányát 
tekinti. Nem ok nélkül foglalkoztam kissé bővebben az evangéliomi 
protestáns dogmatikai álláspont és módszer kérdésével. Meg 
kellett ezt cselekednem már csak azért is, hogy egész általános-
ságban kijelölhessem azt a szellemi légkört, a melyből sarjadt 
s a melybe tartozik a Szent-Ábrahámi dogmatikája. 

Végtelenül sajnálom, hogy a Szent-Ábrahámira vonatkozó 
életrajzi adatok még Jakab Eleknél is annyira fogyatékosak s 
különösen is sajnálom, hogy az ő theologiai fejlődéséről ép a 
kellő adatok hiánya miatt tiszta képet nem alkothatok magam-
nak. Nagy műve előttem fekszik, de életrajzában egyetlen biztos 
adatra nem lelek, a mely a forráshoz vezetne, a melyből lelke 
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kincseinek gazdagságát összehordta; így hát e részben csak 
hozzávetőleges, de azt hiszem, hogy azért eléggé megokolt és 
biztos következtetéseket koczkáztathatok meg. 

Annyi kétségtelen, hogy Szent-Ábráhámi theologiai világ-
nézete nem itthon s nem az erdélyi socinianistico-unitarius 
szellem hatása alatt alakult ki. Szent-Ábraháminak a Socinusok-
hoz, Blandratához és Dávid Ferenczhez édes-kevés a köze. Az 
utobbihoz legkevesebb. Ellenkezőleg, ő egyházát épen attól a 
veszedelemtől igyekezek megmenteni, a melybe Dávid Ferencz 
merev rationalismusa sodorta, s a melynek elhárítására Socinussal 
egyetértve már Blandrata is törekedett. Ε veszedelem forrása az 
unitarismusban maga a biblia-ellenes s a keresztyénséget lénye-
gében, a Jézus Krisztus személyiségében megtámadó abstract isten 
eszme volt. Azért Szent-Ábrahámi voltakép a magyar unitaris-
musnak nemcsak egyházi,' hanem dogmatikai terén is reformátora 
és megmentője vala. Mint ilyenről méltán mondja Jakab Elek: „Ő 
azon szirt mellett, hol Dávid Ferencz oly gyászos hajótörést szen-
vedett — melynek következése egy vallásnak szabad fejlődését 
szinte végképp fenakasztotta — szerencsésen el tudván evezni, két 
század haladását kötötte egybe s a XVIII. század üldözése közül 
kimentett egyházunk előtt új, boldogabb jövendő pályáját 
nyitotta fel." 

De hát, ha nem itthon, hol szívta magába azt az uj, egész-
ségesebb s egyházat mentő szellemet? Erre az igen fontos kér-
désre szeretném én a választ megadni. 

Életrajzában idevágólag csakis egy — magában véve igen 
igen sovány s teljesen hasznavehetetlen — adatot találok. Jakab 
Elek jegyzi fel róla, hogy Szent-Ábrahámit „1712-ben, 29 éves 
korában az unitáriusok vallásközönsége közválasztás utján tanár-
ságra jelölte s bővebb önkiképzés végett külföldi egyetemekre 
küldötte, honnan 1715. aug. 15. jött vissza Kolozsvárra." Végtelen 
hálás lettem volna, ha akár Jakab Elek, akár Ferencz József 
avagy Vári Albert közelebbről is_ megjelölik vala azon külföldi 
egyetemeket, a melyeken Szent-Ábrahámi megfordult, mert ez 
esetben theologiai irányának kialakulására nézve biztos útmu-
tatást nyerek. Igy azonban külső adat híjján, kénytelen vagyok belső 
okok alapján következtetni, de azt hiszem, hogy azért jó uton 
maradok. 

Szent-Ábrahámi nagy művét tanulmányozva, arra a meg-
győződésre jutottam, hogy ő határozottan cirminianus, illetőleg 
remonstrans theologiai körökben forgott, azoknak szellemét szivta 
magába s mint művéből kimutatható, határozottan azok theo-
logiai irányzatához csatlakozott is. Hogy ezt az állításomat 
igazolhassam s Szent-Ábrahámi dogmatikájának elvi álláspontját 
és módszerét kellőkép megvilágosíthassam, — szükségesnek 
látom az arminianismust, illetőleg remonstrantismust röviden 
jellemezni. 
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Az arminianismus vagy remonstrantismus az evangéliomi 
Protestantismus, közelebb a református egyház egyik nevezetes 
alakulata. Voltakép visszahatás a református egyház egyik alap-
vető dogmája, a feltétlen eleve elrendelés (absoluta praedestinatio) 
szűkkeblű s az isteni kegyelem és a Jézus Krisztusban való 
váltság egyetemességét tagadó tana ellen. Megalapítója ezen 
theologiai iránynak Arminius Jakab (f 1609) leideni tanár volt. 
Alapgondolata a kegyelemről és eleveelrendelésről lényegileg 
ugyanaz, a mi Lutheré: az isteni kegyelem egyetemes, de Isten 
(ob praevisam fidem) a bűnös emberek közül csak azokat fogadja 
kegyelmébe, a kik hisznek az ő hivő szavába. Követői azonban 
e részben már némileg eltértek tőle; innét, hogy a református 
egyházból kivált (s a hierarchikus jellemű dordrechti zsinaton a 
lutheránusokkal együtt kiákozott) arminianismus illetőleg remon-
strantismus főjellemvonása utóbb nem annyira a kegyelem 
egyetemességről való tanban nyilatkozott meg, hanem inkább 
humanistico-biblikus irányzatában és a szűkkeblű egyházfeleke-
zeti korlátokon felülemelkedő vallás-erkölcsi szabadelvüségében. 
Ez alapon küzdött a Szent-írás magyarázatának elfogulatlan s 
minden aprioristico-dogmatistikus nyűgtől ment szabadsága 
mellett. Az arminianismus hitvallás-kényszert nem ismert, ellen-
kezőleg a symbolumokat feltétlenül a Szent-írás tekintélye alá 
vetette. Igy hát ebben is a lutheri egyház szellemének hódolt. 

Az arminiánusok illetőleg remonstransok „Remonstrantia" 
czímen 1610-ben hitvallásukat 5 pontba foglalták. 

Az elsőben kimondják, hogy: „Isten a maga Jézus Krisz-
tusban való örök és változhatatlan határozatában elvégezte, hogy a 
bűnbeesett emberi nemből Krisztusban, Krisztusért és Krisztus 
által azokat megváltja, a kik a Szent Lélek kegyelme által az ő 
Fiában hisznek s ugyanazon kegyelem által a hitbeli engedel-
mességben mindvégig megmaradnak; — a hitetleneket pedig 
elkárhoztatja." 

A másodikban, hogy „Krisztus mindazokért meghalt, a kik 
az ő érdemét hitben elsajátítják." 

A harmadikban, hogy: „az ember bűnös állapotában ön-
erejéből az üdvözítő hitet meg nem szerezheti, mert minden jóra 
képtelen." 

A negyedikben, hogy: „minden jónak kezdete, folytatása és 
vége az isteni kegyelem még az ujjászülötteknél is, de azért a 
kegyelem nem ellenállhatlan (irresistibilis)." 

Az ötödikben, hogy: „a Krisztusba vetett hit által és a 
Szent-Lélek segedelmével mindeneket, az Ördögöt, a bűnt, a 
világot és a testet meggyőzhetjük." 

Ε hitvallást kárhoztatta el 1618. és 1619-ben a dordrechti 
református zsinat s ezzel az arminianismus, illetőleg remonstran-
tismus sorsa meg volt pecsételve. A református részről szenve-
dett üldözések következtében egyházfelekezetből egyszerű theo-
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logiai párttá alakult s mint ilyen íó'ként az amsterdami remonstrans 
seminariumba szorult. Ε seminarium legkiválóbb theologusai és 
dogmatikusai Episcopius Simon (f 1643.), Curcelläus (fl645), 
Grotius Hugo (t 1645.) majd utóbb Limborch Fülöp (f 1714.) 
s Adrian van Cattenburgh ( j 1737.) voltak. 

De miért sorolom én fel ez arminianus, illetőleg remon-
strans theologusok neveit is? Hát egyszerűen csak azért, mert 
erős hitem (s igen szeretném, ha e hitemben esetleg valamely 
positiv levéltári adattal is megerősítenének unitárius atyánkfiai), 
hogy Szent-Ábrahámi mintegy három évre terjedő külföldi tar-
tózkodása alatt bizonyára legtöbb időt Amsterdamban az ottani 
remonstrans seminariumban és (a mire művéből szintén okom 
van következtetni) Leidenben töltött. Mert eltekintve attól, hogy 
egész egyénisége azt az igazán keresztyén humanistikus mívelt-
séget tükrözi vissza, a mely a remonstrantismus egyik alap-
sajátsága, •-—· Németalföldre s közelebb Amsterdamba vonhatta 
őt már csak az a körülmény is, hogy az arminianismus illetőleg 
remonstrantismus a socinianismussal legközelebbi szellemrokon-
ságban állott, a minthogy tény, hogy kevéssel Arminius halála 
után az ő követőit már a socinianismus gyanújába keverték, a mi 
ellen azonban ők (így épen Episcopius „Verus Theologus Remon-
strans" cz. művében) határozottan tiltakoztak. Utóbb azonban s 
épen Szent-Ábrahámi korában (s ez igen jellemző egy adat) a soci-
niánusok közül sokan csatlakoztak a valóban nagy hírnek örvendő 
arminianus tlieologai irányhoz,1) a minthogy viszont az arminia-
nusok illetőleg remonstransok körében is jelentkezett bizonyos 
antitrinitarius irányzat. 

Szent-Ábrahámi a magyar evangéliomi protestáns dogma-
tikai irodalomban az eredeti vagyis a positiv s minden anti-
trinitaristikus tendentiáktól ment, de a trinitast bibliai vagy üdv-
oeconomiai értelemben hirdető arminianus illetőleg remonstrans 
theol. irányt képviseli. Mint ilyen theologus, hiven nagy mesterei-
hez (sőt, ha csakugyan Amsterdamban volt, tanáraihoz: Limborch 
Fülöphöz és Adrian van Cattenburghhoz, a kiknek valóban jeles 
műveit a maga dogmatikájában forrás gyanánt fel is használja) 
valódi evangéliomi protestáns theologiai álláspontra helyezkedik. 
Szemben a róm. katholikus theologia orthodox-autoritativ állás-
pontjával és atomistico-scholastikus módszerével, a vallás dolgá-
ban elvet minden külső történeti tekintélyt s az egyház-elv 
helyett a hitelvet és lelkiismeretbeli szabadságot vallja. Ez 
alapon állva s az isteni kegyelem egyetemességének érzetétől s a 
keresztyén humanismus szellemétől áthatva hódol az universa-
lismus eszméjének s küzd minden particularismus, küzd a fele-

4) A XVII. sz. fo lyamán Lengyelországból kiüldözött unitáriusok közül 
is sokan menekül tek Németalföldre s ott a remonst ransokkal egyesültek, m a j d 
az evangelikus egyházba olvadtak. 
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kezeti korlátok és szűkkeblűség ellen is. Ennek természetes 
folyománya, hogy hitvallás- és dogma-kényszert szóval betűrab-
ságot nem ismer. 

De másfelől, szemben a radikalis protestánsok rationalis-
tico-speculativ álláspontjával és módszerével, sőt talán első sor-
ban a saját hazai unitárius egyháza körében kifejlett s Dávid 
Ferencz által legtökélyesebben képviselt s hol nyíltan, hol titkon 
utána is folyton meg-megujuló ama rationalistikus irányzattal, 
mely a keresztyénséget legbensőbb lényegében, Jézus Krisztus 
személyiségében, tehát az isteni kijelentés alaptényében támadja meg 
s az evangéliomi protestantismusból, illetőleg magából a keresz-
tyénségből merő észvallást, a dogmatikából philosophiát, az egy-
házból, mint a liívök közösségéből iskolát, Jézus Krisztusból 
názáreti tanítót csinál, — Szent-Ábrahámi megálljt kiáltott és 
az üdvösség dolgában Isten s nem az ember dolgát látva, a 
negatio meddő munkája teréről a positiv térre lépett, mert 
nagyon jól tudta, hogy csakis ez úton mentheti meg az egyházat 
a végső veszedelemtől, a belső s külső pusztulástól. 

Nekem úgy látszik, hogy e mentő munkájához igen körül-
tekintő óvatossággal látott, hogy az átmenetet az unitarismus-
ból az arminianismusba illetőleg remonstrantismusba lassanként 
csinálta meg. Ezt abból a „Confessio"-ból következtetem, mely 
az erdélyi unitárius egyház leggyászosabb korszakában (1714—1718) 
vagyis mikor Steinville erdélyi katonai parancsnok erőhalalom-
mal vette el a templomokat, iskolákat, birtokokat s űzte el a 
papokat, tanárokat és tanulókat és a pásztor nélkül maradt 
nyájat más aklakba terelték, látott napvilágot s melyet Almási 
Mihály püspök és Szent-Ábra hámi Mihály aláírásával az unitárius 
consistorium bocsátott ki. Bizonyos dolog, hogy e „Confessio"-
nak szerzője Szent-Ábrahámi s hogy annak czélja a népnek az 
unitárius hitben való megtartása vala. De tény az is, hogy bár 
annak egészén az unitárius gondolat vonul át, mégis ott lappang 
már benne a positiv irányú remonstrans Szent-Ábrahámi. Hogy 
ezt igazoljam, csak főbb tételeit emelem ki: ,,Hiszek egy Istenben, 
az örökké való Atyában, ki mind állatjában mind személyében 
egyetlenegy, kit egyedül illet minden isteni tisztelet. Hiszek Jézus 
Krisztusban, ki Istennek egg szülöttje, de nem természet szerint 
való Isten, hanem csak igaz Isten, — fogantatott Szent-Lélektől 
és az Istennek erejétől vagy akaratjából és született Máriától, az 
fogantatás idejére nézve tiszta szűztől, ki a bűntől megválva, mi 
hozzánk hasonló, feltámadott, üle az Atya jobbjára, az Atya alá 
vettetett; imádásra mindazáltal méltó, mert a ki nem tiszteli a fiút, 
nem tiszteli az Atyát. Hiszem a Szent-Leiket, de nem a Szent-Lélek-
ben, ki sem állatja, sem személye, hanem Istennek ereje, ujja, 
jobb keze, a ki soha nem imádtatott, soha nem is imádtatik, a 
ki által szólott Isten a próféták által és most is igazgattatnak 
a hívek minden igazságra. Hiszem a közönséges apostoli keresz-
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tyéni (de nem római) Anyaszentegyházat és mind a négy recepta 
religióban avagy vallásban azoknak, a kik jól keresik és feddhet-
lenül élnek, üdvösségüket. Hiszem az élő szenteknek egyességö-
ket. Hiszek két sacramentumot. Hiszem a feltámadást és lelkem 
üdvösségét stb." 

Ε „Confessio" nyilvánvaló bizonysága annak, hogy Szent-
Ábrahámi határozottan állást foglalva ugyan a főbb keresztyén 
egyházak metaphysikai trinitanismusa, röviden az u. n. Athana-
sius-féle szentháromsági dogma ellen, visszatereli egyházát a 
bibliai alapra, közelebb az üdvoeconomiai sztháromsághoz. Hang-
súlyozza ugyanis az Isten egységét, de a subordinatio mellett 
elismeri Jézus Krisztus és a Szent-Lélek igaz istenségét. A mi 
pedig ugyan e „Confessio"-ban legjellemzetesebb remonstrans 
vonás és egyszersmind felekezeti hitvallásban az egész világon 
unicum, az a valódi keresztyén szeretet és türelem ama kijelen-
tése, hogy „mind a négy recepta religióban avagy vallásban„ 
üdvözülhetnek az igazán hivők, a mi más szóval annyit tesz, 
hogy nem a tanban, hanem a Jézus Krisztusban vagyon a mi 
üdvösségünk. Ez valóban a Jézus szellemének megnyilatkozása! 
Mily óriási contrastot képez ezzel szemben a Symbolum Athana-
sianum bevezetése: „Qui vult ergo salvus esse, teneat fidem 
catholicam" vagyis higyje el az Athanasius-féle sztháromsági tant. 
Mert hát — a hivatalosan formulázott dogmában vagyon az üdvös-
ség és örökélet \ 

De Szent-Ábrahámi theologiai világnézetének, közelebb dog-
matikai álláspontjának és módszerének teljes megvilágosítására 
az említett rövid „Confessio"-nál még sokkalta alkalmasabb az ő 
dogmatikai műve. Ebből érthetjük meg őt legjobban. Mert ezt a 
művét eredetileg nem hitvallásnak szánta, sőt talán nem is gon-
dolt arra, hogy az ő egyházfelekezete azt valaha symbolomául 
választja. Hiszen ha valaki, ő érezhette azt leginkább, hogy a 
hagyományos unitárius köztudattól és törekvésektől milyen ür 
választja őt el. De megírta azt személyes élő hite s beható irás-
tanulmányon alapuló tudományos meggyőződése kifejtése végett 
abban a reményben, hogy eszméi majd lassanként átmennek a 
köztudatba és biztosítják egyházfelekezete helyes keresztyén 
irányban való fejlődését és egyszersmind jobb jövőjét. S ez a 
reménye hamarosan teljesült is. „A veszedelmes szirtet" meg-
kerülve, a Jézus Krisztus személyiségére, közelebb az ő nem 
imádására vonatkozó nagy botránykövet elhárítva, nemcsak hogy 
biztosította egyházának keresztyén jellegét, hanem egyszersmind 
az elismerést és tiszteletet még az ellenfél részéről is. 

Tette pedig ezt az által, hogy — mint már mondottuk is 
— dogmatikájában a rationálistico-speculativ állásponttal és 
módszeerel határozottan szakítva egyenesen supranaturatistico-
positiv evangéliomi keresztyén alapra helyezkedett. Meggyőződ-
hetünk erről, ha művének „Bevezetés"-ét, a mely nála a más 
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értelemben vett u. η. Elvtant helyettesíti, közelebbről áttanul-
mányozzuk. 

Ε „Bevezetés"-ben ő „A Szent-írásról, mint a hittudomány 
zsinórmértékéről" beszélt, do voltaképen feltárja abban dogmatikai 
rendszerének összes lényegalkotó alapelveit. Ezek között az első 
és legfontosabb az isteni kijelentés. 

Szent-Ábrahámi szerint Isten, a kinek létét, tulajdonságait, 
akaratát, természetét némiképen műveinek vizsgálatából és a 
bennünk levő dolgok szemléletéből is megismerhetjük ugyan a 
belénk oltott ész közvetítésével, de a kit a véges emberi ész 
egymagában még sem érhet fel, — hogy akaratát teljesebben 
megismertesse velünk s mi ez alapon vele kibékülhessünk és 
kegyelmébe juthassunk, jóságából gondoskodott az ember 
számára akaratának kivánt kinyilvánításáról és az észbéli ki-
jelentéssel szemben ezt szokták kijelentésnek (revelatio) nevezni. 
Ε kijelentés, Istennek csalatkozhatlan igazmondósága miatt 
részünkről kétségtelen hitet, legfőbb hatalma miatt pedig alázatos 
engedelmességet, tiszteletet és figyelmet érdemel a végre, hogy 
azt megismerjük s egész életünket ahoz alkalmazzuk. 

Ennél a positiv keresztyén hitélet és theologia alapelvét 
szebben formulázni nem is lehet. A hitélet theologia forrása s 
elve nem a gyarló, véges emberi ész, mert — ugy mond — 
„Isten minden tökéletességei s még kevésbbé az ő egész akarata 
arra nézve, hogy mely uton-módon kiván tiszteltetni s miként 
akar jutalmazni és bünteni, pusztán az ész előtt még nem isme-
retesek", hanem egyes egyedül az isteni kijelentés. A mit pedig 
Isten kijelentett, az az ő igazmondóságánál fogva, feltétlenül igaz 
s épen azért hitet érdemel. A vallás két sarka tehát: Isten 
részéről vagyis objective: a kijelentés; az ember részéről vagyis 
subjective: a hit. 

Hiven supranaturalistikus theol. álláspontjához, Szent-Ábra-
hámi a kijelentésről való közelebbi tanításában szintén egészen 
positiv bibliai alapra helyezkedik. Isten — úgymond — a maga 
akaratát részenkint (Zsid. 1, t) kezdte kijelenteni bizonyos 
személyeknek (Ádám, Kain, Ábrahám, Mózes, Áron ^ s mások). 
Végül és legtökéletesebben az Úr Krisztusnak és az Úr Krisztus 
által nekünk a mi állapotunk felőli teljes akaratát nyilvánította ki, 
S tette ezt különféle módon: angyalok ős emberek szolgálata 
által, látásokban, álomban, képekben és ábrázolatokban. Mózes és 
az Úr Krisztus által pedig különös és rendkívüli módon. 

A hitélet és theologia másik alapelve, vagy mint Szent-
Ábrahámi a mi egyházunkkal e részben is teljesen egyezve 
mondja, zsinórmértéke (norma ac regula) a Szent-írás. 

A Szent-írásra az emberiségnek két fontos okból van 
szüksége. Egy azért, hogy az isteni kijelentés az emberi emlékező 
tehetség gyarlósága miatt ki ne veszszen; más azért, hogy az 
utókor hite annál szilárdabb legyen. Ez okok miatt foglaltatott 
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a kijelentés először írásba, azután könyvekbe még pedig a Szent-
Lélek vezetése mellett (2. Pet. 1, 2i), mely az egyének különfélesége 
szerint azoknak nyelvét és kezeit is igazgatta és így jóllehet az 
írásmód különböző, de magában a dologban ellenkezés nincs 
(2. Tim. 3,16). Ebből világos, hogy — mint az idézett helyek 
is bizonyítják — Szent-Ábrahámi „az egész írást Istentől ihle-
tettnek" tartja. S ép ez indítja őt arra, hogy a Szent-írásnak 
különös „nagy bizonyosságot és tekintélyt azaz méltóságot" 
tulajdonítson. A Szent-írás tekintélyének alapja közelebbről annak 
igazsága és istensége. 

A Szent-írásban foglalt történeti dolgok igazságáról s arról, 
hogy az írók isteni férfiak voltak, oly erős bizonyítékaink vannak, 
milyenek csak az elmúlt dolgokról az emberek közt egyáltalában 
lehetnek. A szent írók ugyanis egykorú s jelenlétükben történt 
eseményeket írtak meg. Önérdek nem vezette őket; tehát tudtak 
és akartak is igazat irni. Az írók is ugyanazok, a kiknek nevét 
viselik az egyes könyvek. S az egyes könyvek a maguk eredeti-
ségében szálltak ránk. Szóval kiemeli e pontnál Szent-Ábrahámi 
mindazt, a mit mi a Szent-írást megillető „emberi hitel" (fides 
humana) neve alá szoktunk foglalni (hitelesség, hitelre méltóság, 
épség). 

A Szent-írás istensége vagyis isteni eredete mellett pedig 
magából a benne foglalt vallási dolgok és igazságok egyszóval 
a keresztyén tanítmány természetéből érvel. A kijelentés ugyanis 
szerinte oly dolgokat foglal magában az Istenről és a mi köte-
lességeinkről, melyok az Istentől belénk árasztott természetes 
világosságot nemhogy elhomályosítanák, hanem még teljesebb és 
egyöntetűbbé teszik s kiterjeszkedik oly dolgokra is, melyeket 
csak maga az Isten gondolhatott ki, szóval megvan benne mindaz, 
ami az istentisztelet illő és helyes módjára vonatkozik. 

De különösen is bizonyítanak a Szent-írás isteni eredete 
mellett az irály és a jövendölések méltóságától, a lényeges dol-
gokban való teljes megegyezéstől eltekintve „a számtalan csodák, 
minden emberi és angyali bölcseséget és hatalmat felülhaladó 
művek, jelek és rendkivüliségek, sőt magának az első szerzőnek, 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása s 
törhetlen bizonyítékokkal és adatokkal igazolt felmagasztaltatása 
és legfőképen azok a parancsolatok, melyeknél tökéletesebbek, 
igazabbak és szentebbek ki nem gondolhatók s azok az Ígéretek, 
melyeknél kitünőbekket és Istenhez méltóbbakat sem emberi, 
sem angyali elme ki nem találhat. S mindazoknak nem csekély 
fontosságot kölcsönöz magának a tanítmánynak bámulatos 
hatékonysága vagyis az a tény, hogy ez a tanítmány — jóllehet 
a testnek nem kedvez, sőt annak ellensége — szerfölött csekély 
számú, egyszerű és erőtelen apostolok által erőszak és fegyver 
nélkül csupán az okosság és a lélek rábeszélő erejénél fogva s 
ugyanakkor a tiszta ártatlanság, életszentség és türelem hatal-
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mánál fogva igen rövid idő alatt, mindenütt és mindenfelé 
csodálatos módon elhintetett s mindenfelé annyira szét áradt, 
hogy minden rendű, rangú és nemzetiségű emberek számtalan 
ezrei az új tanítmányt elfogadták s ahoz állhatatosan ragasz-
kodtak." 

Ezt a tétel bővebben azért idéztem, mert azt Szent-Ábra-
hámi egyenesen Episcopius in Cofess. Remonstr. Cap. I. §. 7-ből 
idézi s így hát ezen és más fontos tételeknél is a remonstran-
sokkal való elvi közösséget nyilván declarálja. 

Igen természetes, hogy a mondottak alapján Szent-Ábrahámi 
a Szent-írás kanonára vonatkozólag is teljesen egyetért velünk. 
Az apokrifus könyveket a hitelvek bizonyítására alkalmatlanoknak 
itéli. A Szent-írás tulajdonságait pedig az elégségesség (suffícientia) 
világosság (perspicuitas) tulajdonságaiban határozza meg. 

Az elégségességből vagy teljességből foly, hogy a Szent-
írás a hitnek és erkölcsnek tökéletes zsinórmértéke s foglalata 
mindannak, a mit Isten tőlünk kiván és a melyeket velünk 
szemben cselekedni akar. Ε kettő az isteni akarat teljessége. 
Ennélfogva ezek a dolgok szükségesek az üdvösségre, bár a 
Szent-írásban egyebektől „szükségesség" czimen nincsenek el-
különítve. Ebből foly, hogy a mik a Szent-írásban nincsenek meg, 
az üdvösség szempontjából nem kötelezők, hogy nem az egyház 
jelenti ki, mik az üdvre szükségesek, hogy a hagyományokat, 
Isten Igéje hátrányára a hit kiegészítéséül és más az üdvösségre 
szükséges dolgok pótléka gyanánt elfogadni tilos, hogy a hit 
szempontjából közömbös hagyományok, a mennyiben a gyüle-
kezet jó rendjét czélozzák, a keresztyén okosság és szabadság 
hatáskörébe tartoznak. 

A világosság és átlátszóságból pedig foly, hogy Isten a 
Szent-írásban a maga akaratát tisztán jelentette ki. Ennélfogva 
a hitczikkelyek előadásában szentirásbeli, nem pedig bölcseleti 
és emberek által kigondolt kifejezések használandók. Továbbá, 
hogy a látszólag homályos helyek is megérthetők alapos vizsgá-
lódás és imádkozás mellett. 

A Szent-írást mindenkinek olvasni kell, mert a csupa hal-
lásból sok tévelygés származhatik. Minthogy pedig mindenki 
eredetiben nem olvashatja azt, szükségesek a fordítások; de 
ezeket az eredetivel egybe vetve kell megvizsgálni. 

A Szent-írás fordítása más, mint annak magyarázata. A 
magyarázat az eredeti értelemnek az illető nyelven való tiszta 
kifejezése. Az irásmagyarázatnál épen azért különösen ügyelni 
kell: az iró czéljára és érzületére, az alkalomszerűségre, az anyag 
minőségére, az előzményekre és következményekre, a hasonló 
helyek egybevetésére stb. Az sem lenne helyes, ha valamely 
emberi hitvallásból vagy elfogadott hittani tételekből vagy vala-
mely felekezeti hitformából keresnők és magyaráznék a Szent-
írás értelmét. 
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Látni való ebből, hogy Szent-Ábrahámi, mig egyfelől a 
Szent-írást a hitélet és theologia kizárólagos zsinórmértékének 
és a hitigazságok egyedüli forrásának, szóval ismeretelvének 
(princípium cognoscendi) tekinti, korát megelőző tudományos 
érzékkel lényeges különbséget tesz a Szent-írásnak egyrészt 
isteni, másrészt emberi oldala közt s ez alapon annak magya-
rázatánál a jelen korban egyedül helyesnek ítélt grammatico-
psychologiai s történeti, egyszóval a tudományos módszert követeli. 
Ε terminus technikust ugyan ő még nem használja, de lénye-
gileg megjelöli, midőn az igaz és eredeti értelmet betűszerinti-
nek nevezvén kijelenti, hogy a betűszerinti értelem azonban nem 
mindég az, melyet a szavak első tekintetre jelenteni látszanak, 
hanem az, a mi a beszélő szándékának legjobban megfelel s 
hogy „mivel az Isten is az emberekkel szokásos beszéddel 
kivánt élni: a Szent írásnak értelmét a megítélésnek azzal a 
módszerével kelt keresnünk, melylyel embertársaink érzéseit és 
gondolatait az ők saját szavaikból kitalálni és megérteni szok-
tuk." Ezt pedig csak psychologiai s kortörténeti alapon ér-
hetjük el. 

De midőn igy a dogmatika két elsőrendű alapelvét: az 
isteni kijelentés és a Szent-írás dolgát megvilágosította, nem tér 
ki az ezzel szorosan összefüggő két igen fogas kérdés vagyis a 
kijelentésnek és Szent-írásnak egyfelől az észhez, másfelől a hit-
vallásokhoz való viszonya tisztázása elől sem. 

A mi a kijelentésnek az észhez való viszonyát illeti, Szent-
Ábrahámi szerint az Isten mind a kijelentésnek, mind az ész-
nek szerzője levén, ezek között akkora öszhangot létesített, hogy 
jóllehet sok, az észbeli felfogást felülmúló dolgokat jelentett ki, 
de azért ha valamely Írásmagyarázat a természetes észbeli vilá-
gossággal ellenkezik: arról a lelkiismeret lehetetlen, hogy ne 
kételkedjék. Az ész tehát nem kezdete és szabálya ugyan a hit-
nek, de azért meg van a maga haszna az isteni dolgokban; a 
kijelentés tekintélye általa lesz ismeretessé, az ő kötelessége a 
hinni és tenni valókat figyelmes és gondos elmélkedéssel meg-
különböztetni, a Szent-írást magyarázni, a magyarázat szabályait 
megállapítani s a törvényes következményeket összefűzni. De 
más a józan ész és a test bölcselkedése. Á testi okoskodásról 
le kell mondanunk s gondolkozásunkat a Jézus iránt való enge-
delmességre visszavezetnünk (II. Kor. 10, 4,5). A józan ész mindig 
az Istentől adott és megvilágosított lelkiismeret szerint ítél. 

Szóval — a mint a mi orthodox dogmatikusaink is mond-
ják — Szent-Ábrahámi szerint a józan észnek használata alaki, 
eszközi (formális, organicus seu instrumentális) szempontból 
nemcsak megengedett, de szükséges és nélkülözhetlen. Anyagi 
szempontból azonban az ész használatának a theologiában nincs 
helye vagy is abból sem hi* .et levezetni nem lehet, sem pedig, 
mint Szent-Ábrahámi találóan mondja: „nincs megadva senki-



2 8 0 ^ r . Masznyik Endre . — Szent-Ábrahámi Mihály, mint dogmatikus. 

nek az a szabadság, hogy valamely dolgot Isten Igéje gyanánt 
árúlgasson vagy hogy a Szent-írást pusztán a saját agyveleje 
szerint csűrhesse és csavarhassa." 

Abban azonban az ész használatát tekintve Szent-Ábrahámi a 
mieinktől mégis eltér, hogy ő az észt bizonyos tekintetben 
nemcsak princípium informationisnak, hanem princípium pioba-
tionisnak is elismeri. Nevezetesen kijelenti (s ezzel voltakép már 
a kijelentésnek és Szent-írásnak a hitvallásokhoz való viszonyát 
jellemzi), hogy „a hitvitáknak irányító szabálya egyedül a Szent-
írás ugyan, de azokról ítéletet mondani és az írást magyarázni 
az észnek, mint bírónak joga és kötelessége." Hanem óvatos 
szerénységgel itt is legott hozzáteszi, hogy az ész, mint ilyen 
biró is csak a megkülönböztető magyarázat, nem pedig a hatalmi 
tekintély jogával ítélhet, mert az Isten adott ugyan tanítókat 
(Róm. 12, 7), de az emberek közül senkinek sem adta azt a 
megbízatást, hogy csalatkozhatlanság tekintélyével és a mások 
lelkiismeretét bilincsbeverő hatalommal a hitvitákat eldöntse és 
az írást magyarázza, hanem átengedte ezt az egyes emberek 
lelkiismeretének és okos ítéletének (II. Kor. 4, 2i I· Ján. 4, j ; 
Róm. 14, s ; I. Kor. 10, }5). 

Valóban helyes, igazi evang. protestáns felfogás, amely 
a lelkiismeretben szabadság és meggyőződés nagy elvéből 
szükségszerűleg foly. Kiki magának áll avagy esik! 

S megokolása ép oly találó, finom és helyes. „Ha — úgy-
mond — a mások ítéletét a saját lelkiismereted meggyőződésé-
nek elébe teszed: akkor egy igazságról sem fogsz soha bizonyos 
lehetni; mert hogyan fogsz bizonyossá lenni a más lelkiismereté-
ről és őszinteségéről? (Mát. 7, 15). A mi a lelkiismeret előtt be 
nem bizonyítható, azt elfogadni sem nem kell, sem nem lehet; 
és ép azért a vitás kérdéseknek az egyesek lelkiismerete és 
ítélete szerint kell megoldódniok. A tévedés emberi sors." 

Ezzel Szent-Ábrahámi dogmatikájának alapelveit megismer-
tettük volna. Ez alapelveken építi fel ő a maga rendszerét szépen, egy-
ségesen, következetesen. Legközelebbi feladatunk e rendszert és 
annak alapgondolatait vizsgálni. 

Dr. Masznyik Endre. 



A pozsonyi ágost. hitv. evang. egyház kézirattára. 

Az 1896. évi junius hó 4-én tartott egyházi konventben 
történt intézkedéssel nyerte alulírott azon megbízást, hogy a 
pozsonyi evang. egyházközség tulajdonát képezó' kézirattárt ren-
dezze és a rendezés befejeztével az illetékes helyen jelentést 
tegyen. 

Az ezen megbízatásnak eleget tevó' jelentés tartalma vonat-
kozik a kézirattár keletkezésére, fejlődésére, általában egész tör-
ténetére, a rendezési munkálatok alapjául szolgáló szempontok 
ismertetésére, a kézirattár belső és külső értékének méltatására, 
végül a fenntartás, továbbfejlesztés kérdéseire. Ezért e jelentés 
célja, lehetővé tenni, hogy az érdeklődő szakemberek tiszta 
képet alkothassanak maguknak oly kézirattárról, mely anya-
gának terjedelme- és értékével, az egész magyar protestán-
sizmus múltjával szervesen összefüggő tartalmával, rendezett-
tégével és hozzáférhetőségénél fogva magyarországi protestáns 
egyházaink kézirattárai között az első helyek egyikét, egyes 
különleges tekintetekből pedig kétségkívül a legelső helyet fog-
lalja el. Az utóbbi állítás feltevésére nem a köteles szerénység 
hiánya jogosít bennünket, hanem azon körülmény, hogy tudtunkkal 
Magyarországon mindezideig igen kevés protestáns egyházszer-
vezetben található meg azon körülmények összetalálkozása, 
melyek egy figyelemre méltó kézirattár elengedhetlen feltételeit 
képezik: jelentős históriai mult, nagy pusztító katasztrófák 
hiánya, ősi kegyeletből származó gyűjtési szenvedély, anyagi 
áldozatkészség és kezelési szakértelem. 

Mint város és mint ev. egyház is, Pozsony azon magyarhoni 
városok közé tartozik, melyek válságos időkben nagy veszedel-
mekkel dacoltak, akaratukat monarchikus önkénynyel, országos 
pártokkal, benső bomlással szemben is érvényesíteni tudták, 
melyek összeköttetésben a nagy világgal, céltudatosan helyez-
kedtek el azon politikai és egyházi áramlatok keretében, mik az 
európai emberiség históriai fejlődését· jelentették. Mint kulcsos 
város, melyet polgárainak kulturális és gazdasági értéke és érdeke 
falakkal megerősített, éberen, okosan és hősiesen megvédett, 
biztos otthont nyújtott mindennemű közművelődési intézménynek. 

Theol. Szaklap. II. évf. 1 0 
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Az ősi prépostság és káptalan, az Academia Istropolitana, a sok-
féle szerzetes rendek műkincsei és ereklyéi, a dicasteriumok 
iratai, a város, a megye és egyes főúri családok archívumai a 
pozsonyi evang. egyház kézirattárával együtt annak a körül-
ménynek köszönhetik fennmaradásukat, hogy a város falain 
nem birt rést ütni a barbarok vak dühe. hogy a válságok és 
vészek közepette erő és okosság megmentették a kultura kincseit 
a jövendő számára. A mi a hagyományos kegyeletet illeti, ez is 
megnyilatkozik a pozsonyiaknál mindenféle alakban: a szolgától 
a főúrig mindenki ad a templomépítésére, jókarban tartására 
pénzt, munkát, feláldozza kényelmét, kiteszi magát veszedelmek-
nek, veszít akár hányszor életet. A kulturális intézmények meg-
alapítása, fenntartása és továbbfejlesztéséhez szükséges tudo-
mányos erők közül sem volt Pozsonyban hiány sohasem: Bél 
Mátyástól Lichner Pálig minden időben akadtak szakférfiak, a 
kik jóval túl az egyházközség hatáskörén ismertté tették nevüket 
és az egyházukat az ország, sőt a külföld tudományos köreiben is. 

Ezen általános jellegű kedvező körülményeknek köszöni 
létét és felvirágzását a pozsonyi evang. egyház kézirattára is. 

Minthogy az egyháznak levéltára (archívuma) a kézirattártól 
elkülönített és ugyancsak külön fejlődött intézménye, az utóbbi-
nak a fejlődését pedig tudvalevőleg jogi természetű momentumok 
is feltételezik, a kézirattár sorsának alakulására más hatások 
voltak mérvadók. Talaj donképen sohasem gondoltak kezdettől 
fogva kézirattár megalapítására és továbbfejlesztésére, hanem 
véletlenségből a megalapított könyvtárban igen sok volt a kéz-
irat és mikor ezek nagy mértékben felszaporodtak, úgy hogy a 
könyvtárnokra a kéziratok külön kezelésével túlságos nagy feladat 
hárult, merült fel a kézirattár külön kezelésének és mindenek 
előtt rendezésének eszméje is. 

A kézirattár tehát először kiegészítő részét képezi a könyvtár-
nak és így vele közös múlttal bír mindaddig, míg a mult század 
utolsó évtizedében Kvacsala János ev. lyceumi tanár az egyházi 
közgyűlés megbízásából rendezni kezdi. 

A kézirattár kezdetét tehát ott kell keresnünk, a hol a 
könyvtárét. Itt természetesen csak azon könyvekről és kéziratok-
ról lehet szó, melyek az egyház tulajdonát az evang. egyház 
második, 1681-ben történt föléledése óta képezik; az ezen ideig 
bírt könyvek és kéziratok, melyek 1672-ben a jezsuita atyák 
birtokába kerültek, legnagyobb részben lappangnak; remélhető 
azonban, hogy az idők változtával — a tulajdonjog kérdése ez-
úttal fel nem vettetvén — ezen könyvek és iratok is gyarapítani 
fogják az elődökre vonatkozó, sajnos, nagyon is hézagos isme-
reteinket. 

A mint Marth Mátyás, a pozsonyi lyceum rectora (1724) 
megvetette a könyvtár alapját azzal, hogy megvétette az egy-
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házzal Gleichgross György ev. lelkész könyvtárát, már ezen 
könyvtárhoz tartoztak kéziratok is.1) A kéziratok száma egyszerre 
kibővült, mikor Bél Mátyás halála után műveinek kéziratai nagy 
részükben a könyvtárba kerültek. Ε „Beliana" képezik ma is a 
kézirattár egyik legbecsesebb különösségét, így mindjárt a „Leges 
gymnasii Posoniensis evang. aug. conf." és „Matricula scholae 
rectore Belio", továbbá „Fragmenta manuscriptorum ex diversis 
Matthiae Belii operibus." Az előbbi kettő a kézirattári katalógus-
ban szerepel ugyan, de jelenleg az igazgatói irodában van állandó 
letétben. Ε körülmény magyarázata az, hogy ezen kéziratokat 
igen gyakran keresik, s így mindjárt az igazgatói irodában 
bocsáthatók az illetékes érdeklődők rendelkezésére, másfelől pedig 
meglevő lyceumi anyakönyvek kezdetét képezvén, méltó, hogy 
ott foglaljanak helyet, a hol a többiek vannak.2) A „Fragmenták"-
ból Bél Mátyás következő műveinek kézirata van meg: Commen-
tatio comitatus Kis-Hontensis, De thermarum Vihnyensium con-
tentis, Regionis thermarum Sklenensium indoles, Attila, hunnorum 
rex, Pauli Gregoriancii „Breviárium rerum Hungaricarum historico 
geographicum, Joannis Bocatii commentatio, Comitatus Nagy-
ho ntensis, Notitia comitatus Pest-Pilis-Solt, Synopsis comitatuum 
H&ngariae, Descriptio historico-geographica terrae Scepusiensis, 
De libera, regiaque urbe Pestensi, Comitatus Pilisiensis, Scia-
graphia, operis geographico historici, Aphorismi, Institutiones 
linguae Germanicae, Grammatica latina, Synopsis rhetoricae, 
Grammatica latina slavicae reddita, Orthographiae bohemicae 
sciagraphia.3) 

Ezen kívül megvannak még a kézirattárban teljesen Bél 
következő műveinek kéziratai: História liberae regiaeque civitatis 
Cremniciensis, Urbis Posoniensis pars prior, Comitatus Thuro-
eiensis I, Comitatus Liptoviensis, Comitatus Zoliensis, Comitatus 
Pest-Pilis-Solt, De arcibus processus Pilisiensis, De processu Pili-
ciensi, Comitatus Nitriensis, Comitatus Posoniensis pars generalis, 
Comitatus Neograd, Comitatus Nitriensis, Comitatus Posoniensis, 
Notitia urbis Poson, Notitia comitatus Poson.4) Bél kéziratában 
van továbbá: Methodus der lateinischen Schul des Waisenhauses 
in Halle.5) Nem Bél kézirata, de szerzősége kétségtelen a Ser-
mones sacri czímű kéziratnál.0) Figyelmet érdemel a prot. ritus 
szempontjából Bél ágendája is. 

') Markusovszky Sámuel , „A pozsonyi ág. hi tv. evang. lyceum története" 
604. o. 

2) Ha rma th Károly, A pozsony i evang. lyceum kézira tgyűj teményének 
ismertetése. A pozsonyi ág. hi tv. evang. főiskola értesítője. 1878/79. 

3) Kézirattári katalógus 439. kt. 
4) Kézirattári katalógus 440—455. kt. 
5) U. az. 450. kt. 
e) U. az. 453. kt. 

19* 
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Ezen Bél-sorozat magában biztosítja a kézirattár tudományos 
jelentőségét. Jelentőségben tán csekélyebb értékűek, de az anyag 
mennyiségére nézve hasonlítlanul nagyobb fontosságúak azon 
kéziratok, melyek Institoris Mossőtzy Mihály pozsonyi ev. lelkész 
hagyatékából jutottak a kézirattárba (1756—1803). Csak a Mos-
sőtzy-féle levelek száma meghaladja a 2000-t. Azonkívül meg-
vannak úgyszólván az összes prédikácziói, alkalomról alkalomra 
megjelölve és rendezve, valamint tudományos munkái és az egy-
házi administrátió körül létrejött iratai. Mossótzy nem volt vezér-
egyéniség sem az egyetemes egyházban, sőt magában a pozsonyi 
egyházban sem, hanem éber megfigyelő, szenvedélyes gyűjtő, 
szorgalmas, pontos és lelkiismeretes ember, úgy, hogy ha eredeti 
eszmék után nem kutatunk is kézirataiban, de a ki mélyebben 
akar az akkori kor köznapi viszonyaiba betekintést szerezni, 
Mossótzy levelezését nem igen fogja nélkülözhetni. 

A saját korának nagyobb befolyású egyénisége, Jeszenák 
István könyvtárával együtt számos becses kéziratot is hagyo-
mányozott a pozsonyi egyháznak, a melyek mind az örökhagyó 
nevével meg is vannak jelölve. Jeszenák István és ennek öccse 
báró Jeszenák János nem csak a maguk birtokában levő kéz-
iratokkal gyarapították a kézirattárt, hanem ezen időben másolták 
le leginkább az ő költségükön a Zay grófok zay-ugróci és bittsei 
levéltárában levő és protestáns egyháztörténelmi szempontból 
kiváló értékű monumentákat, melyek az Acta Historica Patriae 
czímű gyűjteményben vannak együtt. Ezek közül nevezetesebbek: 
Notata circa persecutionem Evangelicorum Solnensium (1722). 
Gravamina Evangelicorum Solnensium (1724). Nachrichten von 
dem Zustande des protestantischen Wesens in Úngarn (1712); 
Cardinalis C. ab Althan eppi Vaciensis protestatio contra Danielem 
Krman et Turolukenses (1731); Protocollum superintendentiale, 
quod tempore visitationis anno 1711 conscripsit Isacus Abraha-
mides Hrochotius superintendens comitatuum Poson, Nitra, Bars; 
Litterae Melikii superintendentis, quibus exequias Matthiae regis 
celebrandas praecipit anno 1619. Capitalis sententia iudicii dele-
gati palatinalis contra Sophiam Thököly Β. Francisci Náry con-
sortem et praedicantem Szobotistensem 1696. Excerpta ex cata-
logo testium et confessorum evangelicae religionis in comitatibus 
Trenchiniensi, Arva; De família comitum Nádasdy, De Sinapiis, 
Pilarikiis, Ladiveris; Regesta supellectilis et proventuum eccle-
siasticorum Comitatus Trenchiniensis in tribus districtibus con-
scripta per Eliam Láni 1611 et Joannem Hodikium. 

A Jeszenák János báró által kezdeményezett kéziratgyűjtés 
és másolás még a külföldre is kiterjedt. Nevezetesen a halle-
wittenbergi egyetemi könyvtárban levő magyar kéziratgyűjtemény-
ből lehetett sok olyan feljegyzést találni, melyek a magyarországi 
protestáns egyháztörténelem nem egy homályos helyét világítják 
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meg. Ezen wittenbergi hungarikumokat még a XVIII. században 
Rotarides Mihály hazánkfia gyűjtötte, rendezte, ki külföldi tartóz-
kodása alatt irta meg magyar irodalomtörténeti munkáját is.1) 
Ezen Rotarides-féle gyűjteménynek, de a halle-wittenbergi 
magyar kéziratoknak általában a pozsonyi kézirattárban több 
teljes katalógusa van, melyek alapján néhány évvel ezeló'tt a 
pozsonyi egyház ki is kért egyes Rotarides-féle kéziratokat. Ezen 
alkalommal tünt ki, hogy sok hungarikum, a mi a pozsonyi kéz-
irattárba másolás útján került a wittenbergiből, már eredetiben 
Halieben nincs meg, a mit Dr. Reinhold, hallei egyetemi könyvtáró'r 
és Dr. Gerhard, hallei egyetemi könyvtár igazgató azzal okolnak 
meg,3) hogy 1806-ban a franczia-porosz hadjáratot meg-
előzőleg gyorsan ment végbe a költözködés Wittenbergből 
Haliéba, s ezen alkalommal a Rotarides-féle iratok egy része is el-
veszett. Ennek azonban ellent mond azon körülmény, hogy báró 
Jeszenák János a Rotarides-féle kéziratok egy részét már Hallé-
ban másoltatta, tehát 1806 után.3) Ebből már most az következik, 
hogy a pozsonyi kézirattárban sok olyan Rotaridesiana van, a 
mi a halleiben már nincsen meg ós miután 1806. után vesztek 
el, csakis a jiozsonyi kézirattárban őriztetnek mint immár uni-
cumok. A hangyaszorgalmú Rotarides4) bámulatos sok kézirat-
másolataiból különös figyelmet érdemel az, mely fényt derít a 
pozsonyi evang. egyház legrégibb múltjára: Memorabilia quaedam 
exercitium religionis" evangelicae in libera regiaque civitate Poso-
niensi concernentia.5) Vannak azonban általánosabb egyháztör-
ténelmi, sőt politikai történelmi jelentőséggel biró Rotaridesianák 
is. Ilyenek: Fragmenta actorum. gestorumque Rákóczianorum 
opera Gabrielis Kolinovits collecta, Diarium Delegationis Caesa-
reae Regiae Posoniensis anno 1675. Catalogus Pastorum in comi-
tatu Trenchin circa annum 1600, qui legibus contubernii sub-
scripserunt; Tragedia anno 1621 die 2. Januarii Csepregiensis a 
militibus Esterházianis excitata; Congregatio particularis in 
Christo 1614. Currentales 1614. die 12. Septemb. Steph. Kruspier 
Pastore Kusucza-Ujhelyiensis; Catalogus virorum ab anno 1613. 
ad 1686 circa Solnam viventium, horum scripta. Miscellanea 
litteraria, inter quae catalogus rectorum Scholae Vágujhelyiensis, 
Soproniensis, Modrensis, Trenchiniensis, Pnsoniensis, Jaurinensis.6) 

') Históriáé Hungáriáé l i t terarae antiqui medi i a tque recentioris aevi 
l ineamenta, Al tonav iae et Serves lae an. 1745. 

2) Gerhard igazgató levele Günther Μ. V. pozsonyi egyház-felügyelőhöz 
1901. okt. 8. és okt . 28. Pozsonyi ág. hitv. ev. egyház kézirattára. 581. kt. 
13. és 14. sz. 

3) Pozsonyi ág. hitv. ev. egyh. kézirattára 602. kt. Kart. I. Num. 45. 
*) Andreae Schmalii Adversar ia . Kiadja F a b ó András a Monumenta 

evangplicorum aug. conf. in Hungar ia Historica cz. munká j ában 17. o. 
5) Kézirat tár 253. kt. 4. sz. 
6) Kézira t tár 602. kt. Karton 1. Num. 15. 
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Hozzájárultak még a kézirattári anyag gyarapításához: Hra-
bovszky József városi tanácsos, ki 1794-ben nagybecsű gyűjte-
ményét __ engedte át a kézirattárnak, továbbá Benczúr József, 
Dobai Ágoston, Pozsony városi hivatalnokok és Sabel István 
lyceumi tanár. Benczúr és Dohainak köszönheti a kézirattár azon 
okmányokat és ügydarabokat, melyek a városi levéltárból kerültek 
ide és különben az elsó' virágzó evang. pozsonyi gyülekezet fej-
lődésére vetnek fényt (1608—1672)') Ezekbó'l megismerhetjük a 
pozsonyi egyháznak, melynek vezetője a városi tanács, szám-
adásait, tehát mennyit adott ki a lelkészek fizetésére, az iskolák 
fenntartására, templomépítésre stb., ezekből tudjuk meg továbbá, 
hogy a városi tanács minő beneficiumok és jövedékekből fedezte 
az egyházi kiadásokat, hogyan voltak szervezve az egyes egyházi 
intézmények, minő volt az intézmény személyzetének fizetése. 
Megvannak továbbá a Kögl-féle házban berendezett evangélikus 
templomra vonatkozó számadások2) de ezek már nem a város 
házáról kerültek a kézirattárba; mert 1672—1681-ig az evang. 
egyház egyáltalán megszűnt, az 1681. soproni országgyűlés után 
újra éled, nagy nehézségekkel küzd és a városi tanácstól teljesen 
külön áll vagy szervezkedik újra. 

Sokat köszönhet a kézirattár Crudy Dániel superintendens-
és pozsonyi lelkésznek is, ki nem csak a saját nagybecsű egy-
házjogtani kódexeit és emlékkönyvét adta az egyháznak (Jus 
ecclesiasticum consuetudinarium)3) hanem "egyéb igen becses 
kéziratokat is ajándékozott, mint a hires Somogyi Péter-féle 
Libellus contribulationis-t; a Wiener Eisenbach-ot, Dávid zsol-
tárait. 

Mint ajándékozók és mint olyanok, kiknek révén manu-
scriptumok jutottak a pozsonyi egyház birtokába, megemlítést 
érdemelnek: Rayger Károly dr., ki a Maurocordato nevű tanuló-
társától kapott evangélium-kéziratot hagyományozta Gleichgrosz 
pozsonyi lelkésznek, kitől az egyház azután megvette; Wieland 
Károly pozsonyi orvostudor, ki a Glaubensartikel czímű kéziratot 
adományozta; Lehotzky András, ki a Stemmatographia Hungáriáé 
czímű művének kéziratát ajándékozta a pozsonyi conventnek; 
Ballus Pál (Pozsony monographusa 1823) a Jus germanicum 
czímű kódexet adományozta, melyet állítólag Verbőczy István is 
használt kútfőül;4) Günther Μ. Vilmos egy ily czímű kézirati mű 
ajándékozásával „Geschichte Ungarns vom 2. April 1657 — 29. 
November 1780 von Joachim Ritter v. Koneczny, k. k. Major. 
1863. "5) 

Sok kéziratot tanárainak köszönhet a pozsonyi egyház, mint 
a kik, a könyvek drágák, hozzáférhetetlenek, és ritkák lévén, 

') 602. kt. I - X I . karton. 2) 602 kt. XI. ka r ton . 
3) H a r m a t h Károly. 1. m. Pozs. lyc. ért. 1879. 1 - 3 5 . o. 
4) H a r m a t h Károly. J. m. u. ott. 5) Ka ta lógus 36. kt. 
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előadásaik anyagát nagy szorgalommal összeírták és tanít-
ványaiknak lediktálták; compendiumaikat pedig a könyvtárnak 
adták. A nevezetesebbek: Zsigmondy Sámuel compendiuma: 
História rerum in Hungaria gestarum sub regibus Stirpis Aus-
triacae1); Statistical; Ribiny János3): Jus Naturae; Marth Mátyás: 
Johannis Francisci Buddei História ecclesiastica4) ; Martiny 
Gábor: História Hungáriáé 1795.ft) II. r. História universalis; 
Physica tradita per Ferdinandum Ott; Samuel Stromszky: Sy-
nopsis trium priorum evangeliorum 1816.;G) Institoris-Mossőtzy: 
Materialia theologica homiletica; Sabel István, Studium Matheseos 
1800;7) Fabri István: Philosophia practica universalis; Anthro-
pologia; Logica et Metaphysica; Stretsko György: Theologia-
Dogmatico-moralis8); Stanislaides Daniel, Rhetorica.9) 

Nemcsak a lyceumi tanárok és a pozsonyi ev. lelkészek 
tekintették a lyceumi könyvtárt, úgyszólván hiteles helynek, hol 
értékes könyveiket és irataikat az utókor számára megőrizettek-
nek vélték, hanem egész családok is e könyv,- illetőleg kézirat-
tárban helyezték el peres irataikat, nemesség-, adomány-, kiváltság-
leveleiket — részint mert itt jobban voltak megőrizve, mint az 
illetőknél, részint pedig szolgálatot óhajtottak tenni, a tudomány-
nak a sokféle leveles holmi átengedésével. így kapta kézirat-
tárunk a XV. században Styriából bevándorlott és Szentgyörgyön, 
majd Pozsonyban megtelepedett Segner családnak az iratait, 
továbbá a Burgstaller, Röszler, Skarica, Mikos, Gombos, Torkos 
és a báró Jeszenák családok leveles anyagát. A Burgstaller és 
Röszler családja10) a XVII. század végén játszanak nagy szerepet, a 
midőn a gyászévtized után a soproni országgyűléssel a pozsonyi 
evang. egyház másodszor alakul meg. Röszler városi tanácsos és 
a pozsonyi egyház inspectora a XVII. század végén arról volt 
hires, hogy körömszakadtáig védte a protestánsok azon jogát, 
mely szerint bizonyos tisztségekre a városnál protestánsok 
választassanak meg és az ez iránti megállapodás a katholikus 
városatyákkal az ő erélyének közönhető. Hires ő egyébként a 
Krumbholz lelkész ellen folyt és a XVIII. század elején nagy 
port felvert fegyelmi eljárás következtében is, melynek aktái 
szintén megvannak kézirattárunkban.11) A Skaricza-család egyik 
őse mint szabómester vándorolt Vasmegyéből a XVII. században 
Pozsonyba, a hol utódai egy évszáz múlva már városi tanácsosok és 
patríciusok voltak; a Mikos, Torkos, Gombos és Jeszenák családok 
tagjai is mint az egyházfelügyelői szolgálják a protestántizmus 

') U. o. 52. kt. 2) U. o. 55. kt. 3) U. o. 66. kt. 4) U. ο 75. kt. 
η υ . ο. 93. kt. 8) U. o. 133. kt. 7) U. o. 153. kt. 
8) Kézirattári katalógus 157. kt. 9) U . o. 162. kt. 

10) II. o. 188. kt. 286 k.t 287. kt. 
" ) Lis Krumbholz. 308. kt. 
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ügyét válságos időkben, veszedelmek között. Azon családi krónikák 
és feljegyzések, melyek Michnay András Dániel és Lichner Pál 
tanárok kiadásában nyomtatásban is megjelentek.1) nem képezték 
a szerzők vagy családjaik depositumait. A Buda város törvény-
könyve alighanem az 1526-iki török inva'sio alkalmával jutott 
Pozsonyba, midőn Bornemisza pozsonyi várparancsnok Mária 
királynét és kincseit hozta ide. Pogner feljegyzéseit az időközben 
kihalt család valamely örököse helyezhette el a kézirattárban 
anélkül azonban, hogy arról valami authentikus feljegyzés szólna. 
Danninger egyházfi krónikája elég jó képet nyújt a korabeli 
evangélikus istentiszteleti rítusra; Vock Tóbiás soproni krónikája 
pedig úgy látszik egy másik krónikának a hatása alatt készül-
hetett, melyből Hans Csány is merített. Az Ákosházi Sárkány 
család leveles anyaga a Skaricza családdal való rokonság révén 
jutott kézirattárunkba. A depositumok következtében I. Mátyástól 
II. Józsefig minden királyunk aláírása meg van eredetiben; 
I. Leopold királyé pedig többszörösen is azon élénk levélváltás 
következtében, mely közte és a város között 1657—71. tartott. 
Miksa magyar király sajátkezű aláírása nem oklevélen, hanem 
emlékkönyvben szerepel 1570-ből ezen jelmondat kíséretében: 
Spes mea Christus. Ugyancsak ezen emlékkönyvben vannak a 
következő történelmi szereplők eredeti névaláírásai egy-egy jel-
mondat kíséretében: Ferdinánd főherczeg, Frigyes palotagróf, 
neje Amália, Joachim Frigyes, brandenburgi őrgróf, Albert, Vilmos, 
Ferdinánd, bajor herczegek; Starhemberg Rüdiger, Chemeri Zay 
László, Verancsics Antal, továbbá a Listhius, Fugger, Czobor, 
Ko^vrat , Lobkovitz és Spinola család tagjai. 

A Krman Dániel superintendens emlékkönyvében találunk 
bejegyzéseket Sextius Péter, Lányi György, Masznik Tóbiás és 
Simonides János híres XVII. századi magyar lelkészektől, valamint 
Melanthon Fülöp, Major János és Selnecker egyetemi tanároktól. 
A Pilarik Endre, Piskator Miklós, Tyraeus Tóbiás, Marth Máyás, 
Sabel István, Crudy Dániel, Institutoris Mossótzy Mihály és 
Heinrich János emlékkönyvei szintén részint nevezetes kortársak 
névaláírását tartalmazzák (Fekete István, Szeleczky Jakab, 
Czwittinger Dávid, Ribiny János, Klein Mihály, Gellert, Gottsched), 
részint pedig számos magyar család jól megrajzolt és szépen 
színezett czímerét tartalmazzák. 

Hálás emlékezet illeti meg a pozsonyi egyház részéről néh. 
Korbélyi József gróf Erdődy-féle gazdasági főtisztvíselőt, a ki 
nemcsak eredetiben küldött históriai nevezetességű leveleket, 

') Buda vá ro sának törvénykönyve 1244 -1421. Kiadták Michnay Endre 
és Lichner Pál. 1845. Pozsony. Harmath a Pozs. ág. hitv. evang. főiskola 
ért. 4. o. Pogner J á n o s nap ló ja 1636—38. évben és Liebergott János nap ló ja 
1672—1683. Kiadta L ichne r Pál. 1861. Pozsony. 
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hanem sokat a sajátkezű másolatában is ajándékozott a kézirat -
tárnak.Tó'le és Dr. Szontagh Ábrahámtól származnak 1. az Erdó'dy 
Gábor és Erdó'dy György grófokhoz irott eredeti levelek a XVII. 
sz. ban. íróik közül nevezetesek: Esterházy Miklós nádor, Lippay 
György esztergomi érsek, Csáky László gróf, Forgách Ádám, 
Pálffy Pál, Pálffy István, Erdó'dy György, Losy Imre, Thököly 
István, Esterházy Pál nádor, Szelepchény György; Czobor Ádám, 
Draskovich Miklós, I. Rákóczy Ferencz, Báthori Zsófia, Thököly 
Imre stb. — 2. Szécheny István gróf, Kossuth Lajos, Kis János, 
Eötvös József báró, Erdélyi János, Tompa Mihály, Pákh Albert. 
Berzsenyi Dániel, Wesselényi Miklós báró, Döbrentey Gábor, 
Fejes István, Frecska Lajos; Pázmándy Horváth Endre, Jósika 
Miklós báró, Lázár Kálmán, Kempelem Gyó'zó', Krizs János, 
Lehoczky Tivadar, Pajor István, Palacky Ferencz, Pálfy Albert, 
Scitovszky János, Szabó Károly, Szemere Miklós, Tolnai Lajos 
kisebb kéziratai. 

Michnay Endre és Lichner Pál, pozsonyi ev. lyceumi tanárok 
sokat fáradoztak azon is, hogy a kézirattár anyagát is növeljék; 
ha felismerték valahol valamely kéziratnak értékes voltát, a 
konventnek a megvételre ajánlatot tettek; más esetben pedig 
bekötési táblául szolgáló régi pergament lapokból állítottak ösz-
sze értékes kéziratokat. Michnay szerezte meg a nagylévárdi 
újrakereszteló'k ivadékaitól a Codex Anabaptistarum germanicust1), 
mely a XVI. és XVII. századi felekezeti súrlódásokra vonatkozólag 
tartalmaz adatokat. Ugyancsak ó' gyűjtötte össze és fűzte egybe 
azon kéziratokat, melyekből részint a biblia szövege ismerhető 
fel, részint missalék maradványai és pápai rendeletek a glos-
sákkal együtt. A Lichner után Codex Lichnerianusnak nevezett 
bekötött kézirat 8 össze nem függő papírlapot tartalmaz XIII. 
vagy XIV. századbeli német Írással, melynek tartalmát úgylát-
szik középkori jogszabályok képezik, legalább egy címfelirat 
ilyenekre enged következtetni.2) Dr. Schiller Bódog és Dr. Kovács 
Ferencz jogtudósok a középkori jogtörténet szempontjából fon-
tosságot tulajdonítottak e kéziratnak. 

Szép ajándék volt Szakmáry Gyula joghallgatótól 1846-ban 
a „Precationes" czímű hártyacodex, mely imádságokat és nap-
tárt tartalmaz igen szép kivitelben.3) 

Hogy a X. vagy XI. századból származó Sallustius codex, 
a XV. századbeli „Missale", a Manuscriptum Raymundi Lulli et 
Alberti a XV. századból, a „Strenge Schiavitu untter den Tür-
kischen Kayser Sultan Mehemmet den IV." miként és mikor ke-
rültek kézirattárunkba, semmiféle feljegyzés útbaigazítást nem 
nyújt. Az utóbb emiitett műnek szerzője: Joh. Ferd. Auer 

4) Harmath 23. a) Harmath 63. sz. 3) Harmath i. m . 4. o. 
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pozsonyi születésű ember ugyan, de ő Konstantinápolyba való 
megérkezésével megszakítja elbeszélését s többet róla nem tud-
nak ma. Ε kéziratot Bél Mátyás ismeri1). Bél révén pedig Ham-
mer szól róla és arról a mit a kézirat írója említ.2) 

Ugyancsak homályos az eredete a kézirattár tulajdonát képezó' 
két töröknyelvű kéziratnak, melyek egyikének tartalma Szilády 
Áron szerint egy kereskedelmi szerződés 1740-bó'l IV. Muhamed 
szultán és XV. Lajos franczia király között. 

Bár az egész kézirattár anyagának egybegyülemlésénél — a 
mint a dolog természete hozza magával -— valami különös 
rendszeresség, irányadó szempont nem szerepelhetett, mégis 
másfelől tagadni nem lehet — s ez a pozsonyi egyház minden-
kori vezetőinek, valamint megbízott szakközegeinek eléggé nem 
dicsérhető lokálpatriotizmusát helyezi kedvező világításba — a 
pozsonyi evang. egyház fejlődésére vonatkozó monumentális 
emlékek gondosan, rendszeresen és szakszerűen vannak egybe-
gyűjtve a „Documenta archivi ecclesiae Augustanae Confessionis 
Posoniensis" czímű hét vastag folio kötetet kitevő collectane-
umban, melynek I. kötetében foglal helyet egykorú másolatban·. 
Conclusiones Catholicae per Lutherum ad Caesarem missae; 
továbbá Miksa magyar király eredeti rendelete, hogy az urvacso-
rát két szín alatt vehetik; a pozsonyi polgárok nyilatkozata, 
hogy ők a két szín alatt vett úrvacsorával nem szakadnak el a 
római egyháztól3). Miksa királyhoz intézett kérvénye a pozsonyi 
polgároknak, hogy könyveik elégetését tiltsa el. Leopold király 
és Szelepcsényi érsek több eredeti levele az 1658-ban épült 
evang. templom harangtilalmát illetőleg ; Wesselényi nádornak 
ugyané tárgyban irott eredeti levele ; a pozsonyi evang. iskolák 
személyzetének jövedelemkimutatása 1667 —70-ig. A II. kötetben 
van a pozsonyi evang. lelkészek fizetéskimutatása 1607 —72-ig 
azzal összefüggésben, hogy Pozsony városa a Kapornaki-féle 
stipendium élvezete fejében mennyit áldozott közczélokra. A II. 
kötet tartalma: Dicasterialis rendeletek a vallás ügyében 
1727-82; Specification der gesammten Professionisten in der 
Κ. Freyen Stadt Pressburg. Egyházi szertartási eszközök 1763. 
IV. Κ. Vallásügyi okiratok másolatai 1674-1781. V. K.: Vallás-
ügyi okiratok másolatai 1668—1761. VI. IC.: Egyházi ügyben 
irott hivatalos levelezés; közte Bél Mátyás eredeti válasza a 
pozsonyi egyház meghívó levelére 1714. apr. 12. VIII. K.: Leges 
scholasticae pro gymnasio Posoniensi. Memorandum a pozsonyi 
evang. iskolában észrevett hiányokat illetőleg. 1660. máj. 19. 

») Bél M. Notit. Hung. nov. 1. 295. és II. 212. lap. Harmath J. m. 24. sz. 
2) Geschichte der Osmanen III. 542. 
3) Theol . szaklap 1902. évf. 2. sz. A kompromisz - kathol ic ismus Ma-

gyarországon. 
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Specification über die Commedien, Kleyder undt dergleichen 
Sachen, welche am heut den 21. Februar 1663: Herrn Elias 
Thomas alsz unsers Alhieszigen Evang. Gymn. der Zeit wolbe-
stelten Conrect übergeben worden. Ratio docendae discendaeque 
Hungaricae linquae in schola Posoniensi 1835. stb. 

Mindezekkel nagyjából a kézirattár fejlődésének áttekintése 
és nevezetesebb anyagának felsorolása ki volna merítve. Nem 
haladhatok azonban tovább kitűzött feladatomban, anélkül, hogy 
e helyen ne méltányoljam Harmath Károly tanár érdemeit, 
melyeket a kézirattár körül azzal szerzett, hogy az 1878/79. 
tanévi értesítőben egy értekezést tett közzé1), mely felsorolja és 
szakszerűen ismerteti a kézirattár nevezetesebb manuscriptumait. 
Most, hogy az egész kézirattári anyag képezi már a katalógus 
tárgyát, vesszük észre azt, hogy a kézirattár inkább csak exten-
sive, a hozzájáruló anyag mennyiségével bővült, mint intensive, 
értékes anyag felvételével. És ezen válogatott anyagot Harmath 
az említett évfolyamú értesítőben oly lelkiismeretes szorgalom-
mal és derekas szakavatottsággal tárja elénk és ismerteti, hogy 
minden időkre feleslegessé tenne mindennemű ismertetést, mely-
nek tárgyát a pozsonyi evang. egyház kézirattára képezi, ha 
kiterjeszkednék az egész kézirattári anyagra. A Harmath által 
nem ismertetett része a kézirattárnak, sajnos, értékben messze 
mögötte áll az ismertetettnek, bár ebben is vannak oly dolgok, 
mik több szempontból tarthatnak igényt nagyobb figyelemre, 
így nevezetesen egy csomag említendő, mely a pozsonyi evang. 
egyház első idejéből, sőt megalapítását megelőzött korból szár-
mazó autogrammokat tartalmazott. A csomagot Mossótzy Insti-
toris pozsonyi lelkész helyezte el a kézirattárban, a mint ezt a 
saját feljegyzése bizonyítja; ő meg valószínűleg valami jó isme-
rősétől kapta, a ki a városi levéltárban akadt ezen dolgok nyo-
mára. A csomag tartalma Mossótzy említett kisérő feljegyzésén 
kivül: 1. Egy levél Kyllonits Siegfried gróftól, a pozsonyi magis-
tratushoz intézve 1606-ból. melyben felel a pozsonyi városi 
urak azon levelére, melyben kérik őt, hogy udvari lelkészét Reisz 
Andrást nekik rendes városi evang. lelkészül engedje á t ; sze-
rencsét kiván benne a pozsonyiaknak, hogy az 1606-ki bécsi 
béke értelmében szabad vallásgyakorlathoz jutottak, bár ők 
Ausztriában is hasonló helyzetben lehetnének! Végül azt a 
tanítást adja a pozsonyiaknak, hogy mentül hamarább gondos-
kodjanak arról, hogy saját templomuk legyen. 2. Egy második 
levél Czobor Imre gróftól, 1621-ből, a ki ez idő szerint Bécsben 
tartózkodik mint azon bizottság egyik tagja, mely Bethlen Gábor 
követeivel együtt a nikolsburgi békét hozza létre. Ε levélben 

*) Harmath Káro ly : A pozsonyi evang. lyceum kézira tgyűj teményének 
ismerte tése . 
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Czobor meglehetős erélyes hangon tesz szemrehányást a pozsony-
városi uraknak, a miért udvari lelkészét Ivancius Mihályt 
Pozsonyba hívták magyar-tót lelkésznek. 3. Egy harmadik levél-
ben Pálházi Gőntz Miklós szeredi lelkész és Pozsony-Nyitra 
vidéki magyar superintendens értesíti a pozsony városi tanácsot, 
hogy ezidőszerint nem talál embert, a ki a pozsonyi üresedésben 
levő magyar-tót lelkészi állást betölthetné. 4. Egy negyedik levél 
Ivancius Mihálytól, ki mint Czobor Imre gróf udvari papja kinyi-
latkoztatja, hogy ő nem köteles Czobor szolgálatában maradni 
és hogy bármikor, bárhová elmehet. 5. Néhány nyugta a pozsonyi 
evang. lelkészektől, tanárok és tanítóktól kiállítva, hogy fizeté-
seik egyes részleteit a Pozsony városi kamarától felvették. Mind-
ezen kéziratok nem csak a pozsonyi evang. egyház múltjára 
nézve képeznek döntő fontosságú adatokat, hanem az általános 
magyar egyháztörténelemre nézve is megbecsülhetetlen kútfőkül 
szolgálnak és ha egyéb haszonnal nem járt volna is, a most 
említett levelek napfényre hozatala magában véve is megérte a 
fáradságot és költséget, a mivel a kézirattár rendezése együtt járt. 

Yan azonban ezeken kivül még igen sok kézirat, melyek a 
Harmath-féle katalógusban nem említve, a rendezés következté-
ben az új katalógusba felvéve, ezen ismertetés keretében is 
külön megemlítést érdemelnek. Ilyenek: Diarium diaetae 1811. 
(604 kg.); Martiny Kovács Gábor levelei (1769—1807); Martiny 
Kovács Gábor: História ecclesiastica; u. az: Physicai-csilagászati 
jegyzetek 1801. Acta diaetalia 1715. és 1741. Klanica Márton 
egyháztörténetiró bizonyítványa 1766 ; Mandatum regium Caroli 
VI. quoad religionem 1714. Proclamatio Francisci II. principis 
Rákóczi de Felső Vadász 1703; Barkóczy Ferencz esztergomi 
érsek, Rueber Ferdinánd, késmárki várgróf, Pálffy Miklós gróf, 
a Vizkeleti, Mesko, Styrum, Mercy, Skarica, Zólyomi, Görgei, 
Cziráki, Boroszlay, Dolianszky családok egyes iratai; továbbá 
ilyenek Józseffy Pál, Torkos Mihály superintendensektó'l; Ester-
házi Imre püspöktől; Promemoria so dem kais. Ministerio durch 
den königlichen Preussischen Herrn Abgesandten wegen der 
salzburgischen und ungarischen gravaminum übergeben worden 
ist 1.732; Gamauf Theofil, Ribiny János, Okolicsány Pál, 
Grassalkovics Antal egyes iratai. 

Különös figyelemre tarthatnak számot még a következő 
kéziratok, melyek szintén csak az uj katalógusban regisztráltat-
tak: Hurbán József, hlabokai ev. pap sajátkezüleg irt curriculum 
vitae-je; Bél Mátyás: Acta et documenta ad motus Rakocianos 
penituis cognoscendos pertinentia ab anno 1701. ad annum 
1712. Acta quaedam et Documenta ad motus Thökölianos cog-
noscendos pertinentia; Thököly Imre gróf felhívása a horvát 
rendekhez 1683 ; Fadrusz János szobrász levele Günther Μ. V. 
egyházfelügyelőhöz; Báró Soden berlini egyetemi tanár levele 
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az Evangelia graeca tárgyában ; Confessiones, acta et constitu-
tiones sive canones synodorum res evangelicas aug. conf. ad-
dictorum in Hungaria ab anno 1546 usque ad 1707. celebratarum; 
(Kat. 172. kt.) Natales et ex his metiendus valor articuli 30 et 
31 negotium religionis concernentis in comitatu Posoniensi anno 
1708—1715. Szerzője talán Mossótzy Institorisz; (Kat. 176. kt) 
Formuláé liturgicae, apud Hungaros in superintendentia Trans-
danubiana adhuc usu receptae (183. kt.). Diarium lectionum 
publicarum anni 1768—69 opera Josephi Gombos connotatum 
in classe II. rhetorum (186 kt); Dissertatio historica ostendens 
Posoniensem urbem nunquam legitimis Hungáriáé regibus im-
primis Austriacis sponte infídam fuisse. Auetore Joanne Klanica 
1776 (200. kt); Verzeichnus deren Personen Alt und Jung, so der 
Gemain des Herrn in der schrecklichen Aufruhr a. 1605 gefan-
gen und ins Elend hingeführt worden sind, demnach auch deren 
Namen, die erschlagen und umkommen sind (206 kt.); Commen-
tatio de evangelicis iniquitate archiducum Austriae opressis, 
1781. (287 kt.); Lehoczky András egyháztörténelmi okmánygyűj-
teménye (317 kt.). Kurzer und doch wahrhaftiger Historischer 
Extract des grausamen und fast unerhörten papstlichen Gefängnis 
von Georg Lány; Gravamina Evangelicorum 1681—1731; Systema 
rei scholasticae evangelicorum aug. conf. in Hungaria 1806. (243 
kt.); Acta synodorum generalium per aug. confessioni addictos 
sub comite Georgio Thurzó anno 1613. Semptae celebratarum, 
subsequentibus vero annis in superioribus partibus continuata-
rum et Bibliotheca Patrum Franciscanorum Provinciáé Marianae 
Kis-Martoniensi repertum (245 kt.); Acta causae Segnerianae 
1798; Alphabetisches Verzeichnis der Mitglieder der evang. Kir-
chengemaindt in Pressburg im Jahre 1838 (256 kt.) Acta religi-
onaria ex saeculo XVIII; Wolfgangus Bethlen, Manuscriptum 
Históriám Hungáriáé annorum 1593. et 1594. perhibens (258 kt.); 
Ordo sessionum in aedibus sacris eclesiae evang. Poson 1728. 
ex reliquiis Michaelis Gombos, (263 kt.); Consilia, de linqua 
hungarica in gymnasia introducenda (38 kt. 1.); Opiniones de 
studio theologico (38 kt. 2. k.); De theologia Posonii constitu-
enda (38 kt. 3. sz.1; Annotationes in librum Ratio educationis 
(38 kg. 4. sz.); Annotationes in systema rei scholasticae evange-
licorum in Hungaria per Ludovicum Schedius elaboratum (38 kt. 
6. sz.); De protestantibus ex Ungaria in Bohemiam saeculo XVI. 
propagatis (119 kt. 1. a.) Ausgaben auf den Landtag zu (Doden-
burg von 6. May 1681 bis 5. Januarius 1682 Ferdinadt Lauers 
(120 kt.); Organisation des evang, Kirchenconvents in Pressburg 
(1750?) Kat. 127 kt.); Vera et pia declaratio almae fraternitatis 
aug. conf. invariatae ab Samuel Kellich; Brevis relatio historica 
de crypto calvinismo et syncretismo a, 1791. (130 kt. 4. sz.); 
Versus contra Bironem episcopum Vesprimiensem a Josepho 
Barone de Revay. (134. kt. 3.); Kirchenconstitution aller sieben 
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Bergstätte 1577. (134. kt. 5. sz.); Sincerum propositum ecclesias 
protestantes interne alioquim unitas externe quoque uniendi 
1756, (139. kt. 7. sz.); Entwurf einer Liturgie in Ungarn. (1Ö3. 
kt. 2. sz.); Emlékbeszéd Gamauf Sámuel felett 1796. (154 kt. 
3. sz.); Haynóczy Mihály emlékbeszéde Jeszenák Pál felett. (156. 
kt. 2. sz.); Az evang. tudósiskolák szerkezete Magyarhonban. 
(157. kt. 2. sz.); Emlékbeszéd Crudy Dániel superintendens beik-
tatásakor 1802. (157. kt. 5. sz.); Oratio inspectoris Balogh tem-
pore inchoatae synodus Pestini 1791. (158. kt. 1. sz.l; Rationes, 
quibus evincitur, diploma fundationale monasterii S. Martini de 
Sacro morte Pannoniae, de anno 1001, falsum esse. (159. kt. 3. 
sz.); Proiectum de exigenda Pestini Academia mixta protestantim. 
(160. kt. 2. sz.); Proiectum constitutionum ecclesiasticarum 
Ecclesiae evangelicae Aug. conf. in Hungaria. (1791,?) (161. kt. 
1. sz.); Superintendentes in comitatibus Thurőcz, Zoliensi, Hon-
thensi, Neogradiensi 1629—1651. (162. kt. 5. sz.); Szentmiklósi 
és Óvári Pongrácz Boldizsár beszéde az 1787. évi generalis gyű-
lésen. (166. kt. 3.); Kirchenordnung derer sieben königlichen freien 
Bergstädte 1569. (166. kt. 4. sz.); Proiectum de opprimendis 
protestantium principibus. (166. kt. 6. sz.); Pragmatica universalis 
restauratae in Hungaria religionis história ex casibus singulari-
bus enata posteritatique hac aetate relicta. (167. kt.); Daniel 
Crudy, Proiectum constitutionum ecclesiasticarum. (168. kt. 2. 
sz.); Opiniones circa negotium religionis 1662 in diaeta Posoniensi 
(168. kt. 5. sz.); Considerationes circa proiectum ill. Baronis Petri 
Zay respectu celebrandae nationalis evangelicorum synodi 1783. 
(170. kt. 6.); Juramentum per ministros evangelicos in valle 
Puchoviensi ante comitia anni 1790 praestitum coram iudice 
nobilium. (176 kt. 1. sz.); Kirchenceremonien der Evangelischen 
von allen drei Nationen in Ungarn. (176. kt. 6. sz.): Baurechnung 
derer neu erbauten evangelischen Schulen und Freithoffs in 
Pressburg. (179. kt.); Ordnung des Evangelischen Gottesdienstes 
an Sonn- und Feiertagen. (182. kt.); Refutatis processus contra 
evangelicorum utriusque religionis Ministros et scholarum rec-
tores Hungaros anno 1674. Posonii. (184. kt. 2. sz.); Jura ecclesiae 
in Hungaria evangelicae in lucem producta. (186. kt. 1. sz.); Sta-
tus causae Vadosfalvensis 1752. (186. kt. 4. sz.); Causa fisci 
regii contra Danielem Krman. (189. kt. 1.); Namensverzeichnis der 
hiesigen evangelischen Gemeindemitglieder 1817. Berechnung der 
ganzen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Ober Ufer 1818. 
(196. kt. 1.); Entwurf zu einer allgemeinen evang. lutherischen 
Liturgie für die Gemeinden von der augsburg. Confession in den 
k. k. Staaten. (196. kt. 2. sz.); Abschrift des Briefes des Prinzen 
Coburg an Baron Ladislaus Prónay in Angelegenheit der Zwi-
stigkeiten in der Synode. Antwort des Baron Ladislaus Prónay 
auf dieses Schreiben. (196. kt. 4. sz.); Fassio edita per Andreám 
Chászár respectu bibliothecae gymnasio Rosnaviensi testandae 
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1815. Pelsűc. (197. kt.); Ephemeris seu diarium privatum, quo 
epitome studiorum lectionumque privatarum ad seriem dierum 
connotatur per Michaelem Institoris 1749. (207. kt.): Annotationes 
in ecclesiasticam históriám (S. Zsigmondy?) (208. kt. 1.); Duae epi-
stulae, prior suae maiestatis Mariae Theresiae ad Cels. principem 
Franciscum e comitibus Barkótzy, altera eius responsoria. 1763. 
(208. kt. 4. sz.); Epitome seu censura episcopalis sub inaugutatione 
excell. summe rev. viri domini Danielis Krmanni. 1706. (210. kt. 
3.); De cultu reginae Hungáriáé virgine deiparae in ordine ad ex-
clusionem eiusdem virgines de decretali inramenti formula. (211. 
kt. 6. sz.); De protestantibus ex Hungaria in Bohemiam saeculo 
XVI. propagatis. (213.); De scholis civitatensibus. Scripsit variisque 
accessionibus illustrat Martinus Lautsek Martinopolitanus pastor 
in Sajógömör et Redova. 1772. (214. kt. 1.); Brevis deductio his-
torica demonstrans: 1.) Cives evangelicos Szakolczenczes templi 
parochialis communem cum dominis Rom. catholicis usum olim 
habuisse. 2.) Eosdem templum patrum excarmelitarum et nunc 
fratrum misericordianorum exaedificasse. (215. kt. 2. sz.); Disposi-
tio consilii bellici quomodo cum deistis Bohemicis agi debeat. 
1783. (217. kt. 3. sz.); Inclytorum deputatorum status evangelici 
Baronis de Zay, Ladislai Prónay etc. sub personali audientia die 
VI. Mártii 1774 habita et colloquium cum sua maiestate. (217. 
kt. 5. sz.); Declaratio regis Sueciae Caroli XII. facta Ravisiae in 
Polonia maiori die 20. Julii anni 1705. (219. kt. 2.); Consignatio 
ecclesiarum evangelicarum aug. conf. in toto regno Hungáriáé 
1800. (219. kt. 6. sz.); Adnotationes 1771. (Huszár Gál, Borne-
misza Péter, Beithe István, Sibolti Demeter, Muraközi György, 
Klaszkovits István, Göntz Miklós, Brunszwick Tóbiás, Kiss Ber-
talan, Lethenyei István, Musay György, Fisztrovits György, Fekete 
István lelkészek és superintendensek életrajzai. (221. kt.); Thea-
trum Eperiense per Joannem Rezik tum eiusdem civitatis et 
aug. conf. addicti gymnasii primum rectorem in lucem editum 
1688. (224. kt. 4. sz.); Relatio historica de instituto novo ordine 
ecclasiastico in comitatibus Scepusiensi et Sarosiensi per M. 
Stephanum Xylandrum 1610. (224. kt. 7. sz.); Acta sacrae synodi 
Leutschoviae 1614 die 29. May ab egregiis Thurzonianis cele-
bratae. (227. kt. 1.); Succincta relatio historica de quaestione, 
quaenum inter ministros evangelicos erga suos propositos exi-
stit ab initiis reformationis ad nostra usque tempóra subordinatio. 
Auetoribus Paulo Wallaszky et Martino Klanitza 1786. (231. kt.); 
Memoria Serpiliana, h. e. genealógia, vita, fata et obitus inpri-
mis Laurentii, Joannis II., Joannis III., Christiani I., et Chri-
stiani II. Serpiliorum. Ex maiorum suorum manuscriptis et pro-
pria experientia delineata a Christiano II. seu Joanne Christiano 
Serpilio. (232. kt, 3.); Diarium Synodale 1791. (Institoris-Mossótzy ?) 
(223. kt. ι.): Catalogus principum, magnatum, nobilium evangeli-
cam religionem a temporibus reformationis ad exitum saeculi 
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XVII. in Hungáriáé et Transsylvania amplexorum et professorum 
ordine alphabetico consignatus. (234. kt. 1.); Vita Danielis Hay-
nóczy (1690—1747.) (234. kt. 2. sz.); Epistola Leonhardi Stoeckelii 
Bartphae 1596 mai 30 data ad Franciscum de Reva. (235. kt.); 
Evangelii apostoliéi per regnum apostolicum vestigia sive adpa-
ratus ad históriám ecclesiasticam Hungáriáé (Joh. Burio ?) (236. 
kt. 3.); Protestatio Domini Pouli Jozeffi superintendentis super-
attendentiae Transtibiscanae contra Stefanum Cseh episcopum 
Cassoviensium. (243. kt. 1—2. sz.); Seculi XVI. eruditi ecclesiae 
Lutheranae. (Vita et fata nonnulorum virorum excellentium tem-
poribus reformationis). Fragmenta (De ecclesiis nonnullis Hungá-
riáé superioris evangelicis earumque verbi divini ministro a 
primis temporibas). 

Az egyes kéziratok tömeges felsorolásával szándékom az 
volt, hogy megokoljam azon meggyö'zó'dés jogosultságát, mely 
szerint a pozsonyi evang. egyház kézirattára gazdag tárházát 
képezi azon történelmi kútfőknek, melyek a pozsonyi evang. 
egyházra, a magyar egyetemes protestáns egyházra és a magyar 
országos világi történelemre nézve kiváló fontossággal bírnak. 
És erre az illetékes tényezők figyelmét felhívni kötelességemnek 
tartom. Ebből folyólag nem lehet és nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a pozsonyi evang. egyház azon kívánalmát, hogy, a 
midőn kézirattára katalógusát kinyomatni akarja, a kiadás költ-
ségeihez a magyar protestáns irodalmi társaság, és a múzeumok 
és könyvtárak országos főfelügyelősége is hozzájáruljon. Hogy ez 
meglegyen, erre nézve óhajtandó volna, hogy lépéseket is tegyen 
a pozsonyi evang. egyház. De ha bármi oknál fogva akadályokba 
ütköznék a terv megvalósítása, ez csak a tudományos kutatás 
nagy kárával történnék. Meggyőződhettek erről az erre hivatott 
tényezők akkor, mikor az 1896-iki országos kiállítás és az 1900. 
évi pozsonyi kiállítás alkalmával, ezen kézirattár anyagába némi 
betekintést nyerhettek. 

De ha mégsem történnék meg e tudományos kincsek köny-
nyebb hozzáférhetővé tétele a katalógus kinyomatása utján, 
a pozsonyi evang. egyházat megilleti az elismerés, hogy meghozta 
azon anyagi áldozatot is, melylyel a kézirattár rendezése lehetővé 
vált. így legalább az érdeklődők egy szűk köre került azon 
helyzetbe, hogy a kézirattár anyagának felhasználásával gyara-
pítsa egyháztörténelmi és politikai és históriai irodalmunkat. 
Másfelől példát mutatott oly irányban is, hogy egyéb egyháztes-
tületeinknek mi volna a teendője kézirat- és levélrárait illetőleg. 
Csak ha az összes magyarországi protestáns kézirattárok kata-
lógusai jelennének meg nyomtatásbnn, lehetne megállapítani azt, 
mely monumenták kiadását kívánja meg az elodázhatlan tudo-
mányos érdek. Ha azután napvilágot láttak ezen rendszeresen és 
szakszerűen összeállított monumenták, készülhetnének el a 
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magyar protestáns egyháztörténelem modern módszerű mono-
gráfiái és összefoglaló történetei. 

Ettől azonban, fájdalom, nagyon messze vagyunk még! 
Hogy a kézirattári katalógus megszerkesztésének technikai 

szempontjaira is kiterjeszkedjem, két módszer kínálkozott az 
anyag csoportosítása és rendezése körül. Vagy tárgyi és tartalmi 
szempontból kellett volna a kéziratokat kötetekbe, kötegekbe 
(fasciculi) egyesíteni, vagy pedig tekintettel a helyi viszonyokra 
a tartalmi szempontot, a hol erre a szükség kényszeritett, figyel-
men kivül hagyni és úgy csoportosítani az anyagot, a hogy ezt 
a formátum és az elhelyezés célszerűsége megengedi. Az első 
szempont következetes és tekintet nélküli érvényesítése magával 
hozta volna azt, hogy meglévő, bekötött gyűjteményeket szét-
kellett volna választani és egyes, gyakran lényegtelen speciális 
subtilitások számára kategóriákat felállítani, hogy azután a 
végleges elhelyezésnél mégis csak a legheterogenebb tárgyú kéz-
iratok kerüljenek egymás mellé. Különben is a sok és merőben 
különböző tartalmú kéziratok között szerves benső kapcsolatot 
létesíteni lehetetlenség. A kéziratoknál pedig, akár be vannak 
kötve, akár mint fasciculusok borítékban vannak, a benső össze-
tartozandóság a megfelelő külső elhelyezés révén nem juthat ugy 
kifejezésre mint a természetrajzi- vagy könyvtárakban. A kézirat-
tári katalógusnál az anyag áttekintését csakis a jól szerkesztett 
név- és tárgymutató adhatja meg. így történt azután, hogy a kata-
lógus külső szempontok szerint köteteket, kötegeket és tokokat 
különböztet meg, melyek az elhelyezés célszerűsége szerint kerültek 
egymás mellé, lehetőleg szem előtt tartva azonban, hogy homogén 
tartalmú fasciculusok és ezek numerusai egymás mellé kerül-
jenek. Az indexben azután minden egyes numerus úgy a benne elő-
forduló név, mint a tartalom szerint is fel van véve. A ki tehát 
keres valamit, a betűrendes név és tárgymutatóban könnyen reá-
akadhat a névre vagy tárgyra és onnét megkapván a katalogus-
beli számot, ez után a teljes czimet szintén könnyen megtalálhatja. 
Minden köteg és kötet el van látva egy hátcimkével is, úgyszintén 
az első oldalon foglal helyet a katalogusbeli szám bejegyzése is. 

A kézirattári helyiségnek egyik nagy hátránya, hogy a tűz-
mentesség szempontjából igen lényeges kifogás alá esik, továbbá 
az egyik szekrénynek nincs hátsó faboritéka, és igy a kéziratok 
a falnedvesség hatásának ki vannak téve. A kéziratok a 6 nagy 
szekrényben nem férnek el, s igy azok egyrésze egy másik épü-
letben, a lyceum egy szobájában vannak elhelyezve. A fontosabb 
iratok, mint a donationalisok a külön ezen célból készült bádog-
tokokban, mások pedig egész terjedelmükben vagy csak keveset 
összehajtva kemény papir borítékban vannak elhelyezve. 

Schrodl József. 
Theol. Szaklap. Π. óvf. ' 2 0 



Zwingli nézete az evangyéliomi tanácsokról. 

Köztudomású, hogy a római egyház erkölcstani felfogásá-
ban s rendszerében jelentékeny helyet foglal el az u. n. evangyé-
liomi tanácsokról szóló tan, a mely alapjául szolgál annak, hogy 
valaki többet tehessen, mint a mennyi a kötelessége, — hogy 
valaki érdemet szerezzen a megfeleló' alap-törvények teljesítése 
nélkül ős hogy mindenek mellett, mint szent ékeskedjék abban 
a sorban, a melyet semmi más nem létesített, mint a tévelygó' 
hit, a melynek nincs határozott isten-fogalma, biztos isten-esz-
méje s a mely mindenek fölött nem tud megszabadulni a pogány 
vallásos elemektől. 

Az is köztudomású, hogy három ilyen evangyéliomi tanácsról 
tanít a római egyház, consilia evangelica néven nevezve azokat s 
mindeniket próbálván visszavinni a szent-írásra, természetesen 
olyan magyarázattal, a melyet bátran nevezhetni feje-tetejére 
áhítottnak s olyan czélzattal, a melytől megborzad a tiszta s 
nemes erkölcsi érzés. 

A három evangyéliomi tanács: a szüzesség, a szegénység és 
az engedelmesség. 

A reformátorok között legszabadelvűbb felfogásúnak van 
elismerve Zwingli, a kinek iratait tanulmányozva, önként merült 
fel előttem a kérdés: vájjon ez a szabad gondolkozású reformá-
tor mit tartott a római egyháznak erről az erkölcsi tekintetben 
olyan végzetes tanáról, melynek sorvasztó hatását még ma is 
érzi ez az egyház, a mely az emberi lelkeket úgy megkötözi, 
hogy a hamisság-köteleit nem bírják szétszakgatni. 

Zwingli részint az ő úgynevezett Conclusiones-iben ciZcLZ clZ 

ő 67 tételében, részint s főként az 6 „Magyarázat az igaz és 
hamis vallásról" czimű iratában foglalkozik ezzel az erkölcstani 
kérdéssel s ez utóbbi irata alapján felfogását a következőkben 
mutatom be az evangyéliomi tanácsokról. 

Általában fogadalmak czímen nevezi az evangyéliomi taná-
csokat és azzal a kijelentéssel vezeti be előadását róluk, hogy 
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vannak „olyan istentelen és annyira ostoba fogadalmak, a melyek 
ahhoz hasonlók, mint ha valaki azt ajánlaná fel a királynak, 
hogy ezer ellenségnek a fejét fogja beszállítani a maga teljes 
sérületlen állapotban maradásával." És hozzáteszi, hogy „Dávid 
se, Herkules se volt, de soha senki se volt annyira elbizakodott, 
hogy annyi fejet a maga sértetlenül maradásával s visszatérté-
vel igért volna." Azaz: tiszta dolog, hogy istentelenség, ostoba-
ság, elbizakodottság olyan fogadalmakat tenni, a minők a szüzes-
ség, szegénység és engedelmesség, a melyeket a kik tesznek, úgy 
mond: „figyeld meg, hogy nem tudatosan teszik s maga az illető 
buzgolkodó vagy ostoba, vagy tettető." 

A szüzességről szóló fogadalmat, vagy evangyéliomi tanácsot 
veszi legelőször s legbehatóbban vizsgálat alá, a melyről a követ-
kezőket irja: 

Krisztus a Máté 19, n - b e n ezt mondja a szüzességre vonat-
kozólag: „ Ov πάντες χωρονσι τον λόγον τοντον, αλλ'1 ηίς őtőoiat..." 
azaz: nem mindenek veszik be ezt a beszédet, hanem azok, a 
kiknek megadatott. . . . A beszéd pedig szól a házassági elválás-
ról, de magáról a házasságról is s vonatkozik a megjegyzés a 
10-dik versnek erre a pontjára, a melyet a tanítványok koczkáz-
tattak meg: „El οί'τως εστίν ή αιτία τον άνθρωπου μετά της γυναικός, 
ον συμφέρει γαμησαι." Vagyis: ha így vagyon a férfiúnak dolga az 
ó' feleségével: nem jó tehát megházasodni. 

Zwingli szerint az Idvezítő nyilatkozata: azokra szól ez, a 
kiknek megadatott, azt jelenti, hogy a kik nem képesek szűzen 
maradni, azok ne vállalkozzanak rá, mert ha arra való képesség 
nélkül vállalkoznak: istentelenek lesznek, mert olyat cselekesznek 
ezzel, mint ha valaki arra vállalkozik, hogy a barátját egész 
esztendőn át ellátja a barátja erszényének tartalmából!. . . Mert 
a szüzességet felajánlani az Istennek, nem jelent egyebet, mint 
azt, hogy én azt fogom adni az Istennek, a mit másképen nem tel-
jesíthetek, csak úgy, ha ö, az Isten megadja azt nekem. 

Bevonja Zwingli a tárgyalásba az itt semmiképen sem 
mellőzhető I. Kor. 79 részletet is, a hol tudvalevőleg ezeket 
mondja Pál apostol: „Hogyha magokat meg nem tartóztathat-
ják : házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, hogy nem 
mint égni." És így fűzi hozzá a mondani valókat: 

„Égsz tehát? . . . házasodjál meg, mert jobban és helyeseb-
ben cselekszel, ha a féktelen szenvedélynek tüzét házasságban 
élve kioltod, mintha égve nyughatatlan és tisztátalan lelket hor-
dozassz. Hogy pedig meddig kell hordoznod a gyúladást, senki 
sem mondja meg jobban, mint önmagad. . . . " 

Kicsoda vonhatja kétségbe a helyes magyarázatot és vájjon 
nem igaz-e ez az állítása is a reformátornak: „Általában a leg-
kevesebben vannak a halandók egész sorában, a kik nem égnek 
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és én nem tudom, vájjon volt-e valamikor valaki, vájjon van-e ma, 
a ki nem érezte a vágynak tüzét?" 

Azaz: a reformátor egy tapasztalati tényt állapít meg egész 
kérlelhetetlenül, hogy ennek a tapasztalati ténynek az előtérbe 
helyezésével magát a házasságot tisztán az ember saját belátási 
képességére bízza, a melynek nincs semmi összeköttetése a foga-
dalmak rendszerével, hanem kizárólag azon fordúl meg: akar-e 
az ember nősülni vagy nem, — bír-e a nem nősülésre való ele-
gendő erővel s olyan erővel ég-e benne a vágy. a szenvedély 
tüze, a melynek égése nem bírható el, hanem a házasságban élés 
az erkölcsi kötelesség. 

Nyilt és őszinte beszéd, a melynek további tartalmában Pál 
apostolnak az idézett helyen való többi előadása érvényesül, a 
melylyel a reformátor úgy foglalkozik, mint magának a házassági 
viszonynak a két fél részéről való megtartási kötelezettségét 
megállapító előadással, úgy azonban, hogy még mindig maga a 
szeretet, vagy a szer élemre gondolás az irányadó, mert ezt mondja: 
„ha tehát érzed, hogy a lelked a szerelemre való gondolásban 
ingadozik . . . hogy ne égj állandóan: házasodjál meg." 

Mindezek után pedig ezt a véleményét nyilvánítja ki a 
reformátor: 

„Mindezekből tehát látjuk, egyenlő módon mondatik: Ha 
nem tartóztathatod meg magadat: házasodjál meg és ha a szűz 
férjhez megyen, nem vétkezik. Tehát egyaránt szabad mindenki-
nek házasságot kötni." 

Tehát isteni parancs, a mely a házasságot tiltaná, a nősü-
lést lehetetlenné tenné, a szűzen való maradást meghagyná, sőt 
kötelezné: egyáltalán nincs. Evangyéliomi tanács, a melynek meg-
tartása által a szüzességre vonatkozólag valami érdem követ-
kezhetnék be bárkinek az életében s erkölcsiségében: egyáltalán 
nincsen ! 

És hogy a fogadalmasokat minden ponton megverje, sorra 
veszi a lehető ellenvetéseket, minők a Máté 156 . . . a Numeri 6 . . . a 
LXXVI. Zsoltár 12 helyek s kimutatja róluk, hogy azokban sincs 
semmi alapja a szüzesség evangyéliomi tanácsolásának. 

Egyébiránt a reformátor általában is kifejezi az evangyéliomi 
tanácsokra vonatkozó tiltakozó felfogását, a midőn így szól: 
„Általában minden fogadalmat erre a kettőre vihetni vissza: Vagy 
azokat fogadjuk, a miket az Úr parancsol, vagy azokon kivül, a 
miket az Űr parancsol, a melyek önkéntesek. A kik tehát azt 
fogadják, a mit az Űr parancsol, elbizakodottan cselekesznek, 
mert arra íörekesznek, hogy jobban elvégezzék azt, a mit az Úr 
parancsol, mert hozzáadják a magok fogadalmát vagy esküjét, . . . 
a mi micsoda más, mint a legrosszabb bolondság és a hitnek 
gyengesége. . . . Ha pedig valami olyanokat fogadnak, a melyek 
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nincsenek az Isten törvényében: hiába valók . . . mert azt mondja 
Krisztus a Máté 19a-ben: hiába tisztelnek engem tanítván embe-
reknek tudományát és rendeleteit, . . . és minden plánta, a melyet 
az én mennyei Atyám nem plántált: kiszakíttatik. (Máté 151S). . ." 
„Micsoda bolondabb van, mint az Úrnak valamely új dolgokat 
ígérni, mintha azokat, a melyek eddig parancsok voltak, betöl-
töttük volna, s ráadásul, még a magunkéit is hozzáadjuk? 
Ugyan kicsoda töltötte be valamikor csak ezt az egy parancso-
latot is: 

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat? . . ." 
Ez az általános nyilatkozat, beékelve a szüzességre vonat-

kozó fejtegetés közé, azt bizonyítja, hogy a reformátornak a rész-
letes tárgyalás alapul szolgál általános igazságok s tételek elvo-
násához, a mit közben is jónak tart megcselekedni, még a rend-
szeresség rovására is. S hogy ez így van, azt legjobban bizonyítja 
ez a részlet-tétel, a melyet a szűzességró'l szóló fejtegetéshez csap 
mintegy hozzá: 

„Nyíltan beszélek és igazán: A szüzességnek, szegénységnek 
és engedelmességnek . . . a fogadalmai: menhelyek és az isteni 
törvénynek az elferdítései. . . . " Vagyis ezek az evangyéliomi 
tanácsok, már a szüzességről szólva is, olyan természetüeknek 
tűnnek fel, a melyek semmiképen sem egyenlő tartalmúak az 
isteni törvónynyel! 

A szegénységi evangyéliomi tanácsról ezt a véleményt nyil-
vánítja : 

„Mit használ szegénységet fogadni? A keresztyén lélek nem 
keresztyén, ha nem szegény. Mert boldogok a lelki szegények. Tehát 
a törvény szerint mindnyájan szegények tartozunk lenni, — a 
kik pedig nem azok, nem engedelmeskednek a törvénynek. Tehát 
miért fogadják azt, mintha jobban megőrizhetnék a fogadalmat, 
mint engedelmeskednek az Isten törvényének?" 

Azaz a reformátor a törvényt, az isteni parancsot és az emberi 
fogadalmat s vállalkozást állítja egymás mellé, egymással szembe, 
hogy a törvény nagyságát, az isteni parancs egyetlen nagy voltát 
hirdesse, a melyhez semmiféle emberi találmánynak nem szükség 
hozzájárulnia. S milyen áthatolhatlan korlátot állít fel ezzel a 
logikai folyamattal: „Ha gazdag vagy, nincs rá szükség, hogy 
szegénységet fogadj, hanem hogy Krisztus igéje szerint, mindent 
adj el, a mid van és add a szegényeknek. Ezt parancsolja az 
Úr! Miért fogadod te azt, a mit az Úr parancsol ? Ha pedig 
szegény vagy: miért fogadsz szegénységet, mikor akarva nem 
akarva kénytelen vagy viselni? Mit fogadod, hogy rút leszesz, 
mikor előbb vagy az, mint fogadod? . . . " 

Ez a logikai kérlelhetetlen szigor azt bizonyítja, hogy 
Zwingli lelkivilágában tiszta képe rajzolódott le annak, a mit 
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isteni törvénytudatnak és ismeretnek nevezünk, a mely nem 
engedi meg a jobbra-balra térést, hanem az egyenes irányban 
való haladást parancsolja, a melynél a gazdagságnak is és a 
szegénységnek is ugyanazon czéljai vannak, mert a gazdagnak 
a szegények gyámolításával kell a szegénységre törekednie, a 
mely a léleknek tisztaságát jelenti, a szegénynek pedig a lélek 
gazdagságát kell elérnie, a mely ismét nem egyéb, mint a lélek 
tisztasága! 

Milyen érdekfeszító'leg állítja szembe az Isten által adott 
gazdagságot és elrendelt szegénységet, midó'n így fejtegeti a 
kérdést: „Ha Isten azt akarja, hogy te a leggazdagabb légy, 
gondolj a királyra vagy fejedelemre, — de abból a czélból, hogy 
azokat, a mik reád vannak bízva, hűséggel sáfárold: vájjon 
fogsz-e szegénységet fogadni? Viszont mikor az Úr tőled meg-
tagadta a gazdagságot, de türelmes lelket adott, hogy víg kedvvel 
viseljed: te pedig egyszersmind szegénységet fogadsz: vájjon a 
te fogadalmad többet ér-e, mint az isteni kegyelem? Mert ha az 
isteni kegyelem teljességét elfogadva viseled a szegénységet, soha 
sem fogsz fogadalmat tenni, hanem mindig az Isten akaratához 
fogsz alkalmazkodni . . . " 

Csak a lelkileg vak nem látja ebből a levezetésből azt, hogy 
itt a gazdagság és szegénység csakugyan egy czélt szolgálnak, 
magának az isteni akaratnak a teljesítését, mintha fülünkbe 
akarná a reformátor azt az Ó-szövetségi mondást kiáltani, a 
gazdag és szegény egyaránt az Úrtól vannak és mindkettő egy 
úton tartozik járni! (Példabeszéd 22,2.) 

A reformátor itt nem hivatkozott a szent írásbeli helyre, 
de nyilvánvaló, hogy a szegénységi evangyéliomi tanács nem 
máson alapszik, — helytelen irás-magyarázattal, mint az evan-
gyéliomi gazdag ifjúhoz intézett parancson és ahhoz fűzött nyilat-
kozaton! (Máté 19, l 6_2 4) . 

Az engedelmességet pedig úgy tekinti, mint a mely nem 
különleges parancs, nem érdemszerző cselekedet elkövetésére 
alapot szolgáltató tanács, hanem általánosan kötelező törvény, 
mondván ezt: „Engedelmességgel pedig mindnyájan tartoznak 
mindenkinek, mert ha valaki téged ezer lépésre kényszerít: menj 
vele kétezret is. (Máté 5, 41)." 

Ezt a parancsot összeköti, igen helyesen, magával a szeretet 
parancsával, a mely természetesen engedelmességet is foglal 
magában, mikor nem keresi a maga hasznát, hanem keresi a 
másokét s a mikor azt rendeli másokkal cselekedni, a mit kí-
vánunk, hogy mások cselekedjenek mivelünk . . . 

Aztán összeköti az engedelmességet magával az egyház 
fogalmával is, mondván az apostol után, hogy a Krisztus egyháza 
egy test (Róm. 12,5). „Ez a test pedig mindenek előtt azt keresi, 
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hogy egy tag se érezzen másként; a kik tehát Krisztus egy-
házának tagjai, annálfogva, hogy egy testnek tagjai, tartoznak 
egymást kölcsönösen védeni és egymásnak engedelmes-
kedni. " 

És ezzel a két hozzáadással, illetőleg tartalmi kiszélesítéssel 
kapcsolatban mondja a reformátor: „Mi szükség van arra, hogy 
te engedelmességet fogadj (igérj), mikor úgy is tartozol vele . . ?" 
Vagyis tartozván engedelmeskedni, külön fogadásnak nincs sem 
értelme, sem helye! 

Nem kerüli ki a reformátor figyelmét az az ellenvetés sem, 
a mely így jelentkezhetik: jobb az engedelmesség a véres áldo-
zatnál (I. Sámuel 15,22). És ezt a szentírási helyet alaposan 
megmagyarázván, kimondja, hogy itt is csak az általános enge-
delmességről van szó, a melylyel Istennek tartozunk, a kivel 
szemben különleges engedelmességről szó sem lehet. 

így részletenként s részletesen letárgyalván Zwingli a három 
evangyéliomi tanácsot, a következő véglegesítő nyilatkozattal 
végzi felfogásának ismertetését: 

„Azok a szüzességi, szegénységi és engedelmességi fogadalmak 
menhelyek és elferdítései a törvénynek és az isteni akaratnak. . 
A szüzességet fogadják, a mely nincs hatalmukban és a házas-
ságot megvetik ez által. És midőn foglalkozni kell a gyermekek 
születésével és művelődésével, saját fogadalmaikkal védekeznek, 
de íme milyen szépen! az ebeknél is szemérmetlenebbül paráz-
nálkodnak. És ha te inted, hogy elhagyván a kolostort, házasod-
janak meg, mert látszik, hogy a megtartőztatást megtagadják, 
azt mondják, a fogadalom törvénye által tartatunk! . . . ítéld 
meg, vájjon ez nem az isteni törvény elámítása-e az emberi 
rendeletért ? Elhallgatom azokat a tisztátalan és fajtalan dolgokat, 
a melyeket a szerzetesek nagy része titokban visz véghez a szen-
vedély féktelenségében. Azért nyilvánvaló, hogy azoknak szive is és 
teste is mindig össze van mocskolva a szenvedély rútságaival 

Igazán annyira fajtalanok és tisztátalanok, hogy saját 
fogadalmaik miatt nem engedelmeskednek az Isten törvényének, 
így az ő szegénységük nem szegénység, a mint soha sem lehet a 
gazdagságot nagyobb nyugalommal együtt találni, mint épen a 
kolostorokban. Ha városban élsz, még ha a leggazdagabb vagy 
is, sokról tartozol gondoskodni, fel s alá futkosol, félsz víztől, 
jégesőtől s az időnek más veszedelmeitől. Azok (a szerzetesek) 
ezek közül semmitől sem félnek, semmire sem gondolnak, hanem 
izzadtság és vér nélkül jut a birtokukba minden, nem fáradnak, 
nem szántják a földet, mikor pedig . . . egy piaczon sincs sem 
fácán, sem fenyő-madár, sem nyúl, sem őz, sem hal, nekik 
visznek. Lám milyen nagy dolog ezeknek a szükséget elviselni! 
. . . Minek említsem a ruhát ? Télben úgy öltözködnek bőrökkel, 
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gyapjúkkal s úgy védekeznek tűzzel, hogy gyakran akaratlanúl 
is izzadni kénytelenek; nyárban széljáró öltönyt viselnek, — 
minden nehéz ruhát eldobnak s azt hisszük, levegővel táplál-
koznak. — Az engedelmességgel pedig úgy vannak, hogy ha a 
szüle szükséget szenved, nem szabad segítséget vinni neki, nem 
még akkor sem, ha az egész vagyonát adta oda, hogy a 
kakuk-fit elhelyezze a fészekben. Ha betegeskedik, e miatt az 
engedelmesség miatt nem szabad kimenni, a betegséget meg-
gyógyítani, enyhíteni, segíteni Senkinek sem tartoznak 
semmivel, csak önmaguknak, senkire sincs gondjuk, csak ön-
magukra . . . Imádtatnak, tiszteltetnek és istenek gyanánt 
tartatnak . . . 

„Ezek azok az istentelen fogadalmak! . . ígérnek, fogadnak 
szükséget, de megelégesznek, hogy ígérték; a kecskéknél kéj-
vágyóbbak. ígérnek szegénységet, holott maguk a királyok 
többet nélkülöznek, mint ők. ígérnek engedelmességet, a mely 
nyilvánvalólag engedetlenség Isten iránt és távol áll minden 
keresztyén szeretettől. Tehát elárulják a Krisztust, a kik magukat 
ezeknek a fogadalmaknak alávetik, Istennek a törvényétől eltá-
voznak, mert a magukéit követik, az istenieket megvetve és 
eldobva, az emberiességet lerázzák magukról a rokonokkal és 
felebarátokkal szemben, mert kicsoda uralkodik náluknál kegyet-
lenebbül, — kicsoda őrzi a magáét erősebben, mint ők? . . . 
Azért mindenki előtt nyilt dolog, hogy ez az élet az ember ellen-
ségétől, a sátántól van, a mely mint konkoly vettetett az Űr 
búzájába. (Máté 13,25)· Gondosan óvott ettől a bajtól Pál, a 
legéberebb vigyázó a Cselek. 20,2g és Koloss. 2,18-ban." 

A reformátor nyilatkozata félremagyarázhatlan, azt senki 
félre nem értheti. Hanyagság, ámítás, ön- és világ-csalás az 
evangyéliomi tanácsok tanítása s azok szerint való élés, a mely 
a legförtelmesebb a szüzességi fogadalom mellett, a mely a leg-
gazdagabb a szegénység daczára és a mely a legerőszakosabb 
uralom az engedelmesség fitogtatása mellett. 

És kicsoda nem veszi észre, hogy a reformátor által olyan 
erősen, jellemzett tanácsok s fogadalmak ma is érvényesülnek? 
. . . És kicsoda meri azt állítani, hogy a szüzesség fogadalmát 
hiven megtartják azok, a kik ezt állítják: mi csak nőtlenséget 
fogadunk! — hogy a szegénységet tisztelik azok, a kik a pápaság 
világi hatalmát akarják visszaállítani a megfelelő világi vagyonnal 
s a kiknek a magyar birodalomban csekélység a nagyváradi 
római püspöki javadalom, — és hogy az engedelmességet gyako-
rolják azok, a kik mindent elkövetnek, hogy nekik engedelmes-
kedjék az egész világ?! 

Azt hiszem, hogy senki sincs, a ki be ne látná, hogy az 
a mit Zwingli így fejezett ki: „Most pedig, a midőn szemeinket 
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Isten ismét felnyitotta: úgy járunk mintegy világosságban, távo-
lítsunk el minden roszat, de okosan és jó móddal, hogy a követ-
kezó'k roszabbak ne legyenek az előbbieknél" ma is teljes igaz-
ságot foglal magában s a protestantismusnak az a kötelessége, 
hogy ezt megfigyelve, kérlelhetlenül leplezze le a mai visszaélé-
seket is. 

Zwingli az evangyéliomi tanácsokkal alaposan elbánt, — 
nem hagyott rajtok, mert nem is hagyhatott, semminemű tisztes-
séget. A későkori protestánsok is ártsék meg ezt s a roszul 
értelmezett türelem s elnézés törvényeit ne hagyják magukon 
uralkodni. 

A reformátorok szelleme parancsoljon velünk, a mely az 
Isten lelkének parancsát adja! 

Dr. Tüdős István. 



Lapszemle. 

Zeitschrift f. d. neutest. Wissenschaf t . 1903. IV. 

Ernst W. Die Blass'sche Hypothese und die Textgeschichte 
czimen birálja Blass amaz ismeretes hypothesisét, a mely szerint a 
négy evangélium és az Acta nyugati szövegének (/?), a keleti szöveg-
gel («) az a viszonya, hogy a Lukács munkáinál az evangéliumnak 
az a szövege a régibb, β az ujabb, az Actának ellenben a β szövege 
a régibb, az a az újabb, részletesebb kidolgozás. Mert szerinte Lukács 
az evangéliumot Antiochiában irta s adta át Theofilusnak, de a 
rómaiak kérésére azoknak is leirta a teljes szöveget némi változ-
tatással, ellenben az Actát Rómában fogalmazta meg és igy is 
hagyta ott hátra, mig Antiochiába érkezve ott Theofilus számára a 
szöveget átsimította és úgy adta át. Ε felfogást Ernst bírálat alá 
véve elsó'bb is kijelenti, hogy annak a kialakulását az az orthodox 
érdek befolyásolta, a mely az összes szövegek hitelességét menteni 
kivánja. Blass hypothesisét 4 fó'pontba foglalja össze s igy birálja el. 
1. A β és a alapját képezó' eredeti fogalmazvány Lukács munkája 
és pedig a 11, 27—28 /?~ben lévó' következő' kifejezése alapján: 
αυνεατραμμένων όέ ημών. Ernst ezt egyszerűen késó'bbi beszúrásnak 
tartja. 2. Blass szerint «, mint β Lukács által eszközölt fogalmaz-
vány, vagy legalább is u. a, alapirat közvetlen leírása. Ernst ezzel 
szemben kimutatja, hogy a kétféle szöveget azonos alapra vissza-
vinni lehetetlen. 3. A két szöveg önmagában lezárt önálló forma, 
amelyek alapján az alapiratra következtethetünk. Ernst egyszerűen 
arra hivatkozik, hogy úgy a β, mint az « rendkívül sok változat-
ban és pedig alaposan eltérő változatban maradt ránk és igy ön-
magában egyÍK se bevégzett forma. Ezek alapján tehát az alap-
szöveget megállapítani nem lehet. 4. A két forma közül az Actára 
nézve β a régi, pontos, « az újabb, pontatlan, a harmadik evangé-
liumra nézve pedig e a régi, pontos, β az újabb, pontatlan forma. 
Ernst kimutatja, hogy a β szöveg minden esetben tévedésekkel és 
szándékos változtatásokkal teljes szöveg, az a pedig egyszerűen már 
tudatos szövegkritika eredménye. Végső eredménye ez: A harmadik 
evangéliumot és az Actát u. a. szerző irta, s művét a szokásos 
módon sokszorosították s így az eredetitől eltérő leírások származ-
tak. Már Origenes panaszkodik a szöveg romlásáról s igyekszik azon 
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segíteni. A sok szövegkritikai kísérlet egyike a mai kanonikus 
is, amely tehát formáját tekintve másodrendű ugyan, de tartalmát 
tekintve elsőrendű. 

Hogy a Blass-féle hypothesis, mely szerint úgy a keleti, mint 
a nyugati szövegek egyformán eredeti fogalmazványok, meg nem 
állhat, elég csak arra utalni, hogy a kétféle forma sok-sok változat-
ban maradt ránk, Ernst álláspontja egészben helyes, csakhogy ha a 
mai kanonikus szöveg kritikai munka eredménye, hogyan magyatáz-
zuk pl. az első 4 verset, amelynél az első mondat befejezve sincs. 
Itt még nem lehet ily mereven állást foglalni. 

Di Pauli A. Zum sog. 2. Korintherbrief des Clemens Ro-
manus . Azt vitatja, hogy ez a levél a korinthusi gyülekezetben a 
rendes istentiszteleteken felolvasás tárgya volt. De nem Kelemen 
irta, hanem Soter római püspök. Nem is levél az, hanem encyclica, 
megtérésre és bűnbánatra hivó értekezés. Két részből állott: az első 
18 fejezet Soter munkája, a 19. és 20. fejezet pedig az ehez fűzött 
intő tanúság. Ha az őskeresztyénség irodalmának ismertetésében sorra 
kerül a Kelemen-féle 2 ik levél is, akkor Di Pauli fejtegetéseire is 
rátérek. 

Waitz H. Eine Parallele zu, den Seligpreisungen aus einem 
ausserkanonisehen Evangelium czimen a Κηρύγματα Πέτροi-nak a 
Recognitiókban található töredékei alapján azt igyekszik bebizonyí-
tani, hogy a Máté evangéliumában lévő boldoggá nyilvánítások szö-
vege másodrendű s a Κ. Π. alapjául szolgáló ismeretlen evangélium 
és a Lukácsnál fenmaradt szöveg régibb és megbízhatóbb. — A 
Péter igehirdetése tárgyalásánál erró'l is szólani fogok. 

Fiebig P. és Klein G. a \λαστήριον fogalmához szolgáltat-
nak adatokat. 

Leitpoldt J. két, a 6 — 7., illetve 9-ik század körüli idó'bó'l 
származó görög-kopt evangéliumi töredéket jelent be, amelyek a 
berlini muzeum birtokában vannak. Ezek egyikén Lk. 12, 4~12, a 

másikán Mt. 13, l 0 és 2o 8 köv. versei vannak görögül és kopt 
nyelven. Ε töredékeknek az adja meg jelentőségüket, hogy a kopt 
töredék igen kevés és hogy a görög szöveg a Nestle-féle kiadás 
szövegével egyezik. Azt hiszi, hogy Egytom egy részében a görög 
szöveget is használták, de az istentisztelet nyelve a kopt volt. 

Közli: Raffay Sándor. 



Könyvismertetés. 
Vaday József, A pro tes táüs jel lem erkölcsi olvasmányokban. II. kiadás. Réthi 

La jos és Goró La jos festőművészek eredeti ra jzaival . A szerző kiadása. Minden 
jog fentar tva. Kapha tó a szerzőnél Nagyváradon. Nagyvárad. Sonnenfeld A. 

münyomdája 1904. 160 oldal. Ára? 

Az ifjúsági irodalom hazánkban az újabb időben egészen fel-
iendűlt. Sok kiváló erő foglalkozik az ifjúság lelkének jó könyvek 
útján való nevelésével. De a protestáns vallásos ifjúsági irodalom 
eddigelé nem igen akadt mesterére. Annál nagyobb örömmel kell üd-
vözölnünk Vaday könyvét, amelynek nemcsak az az érdeme, hogy 
protestáns ifjúság számára van írva, hanem az, hogy telve van a 
legszebb evangéliumi szellemű apróságokkal, a melyeknek olvasgatása 
a legkomolyabb felnőtteknek is valóságos szellemi élvezet. Tartalma 
hat részbe csoportosul. 1. Istenünk és hitünk, II. Protestáns őseink. 
III. Hazánk. ÍV. Szüleink, lokonaink, tanítóink. V. Magunk. VI. 
Anyaszentegyházunk. Hogy mi vau e czimek alatt 107 rövidebb-
hosszabb apróságban elmondva, azt meg sem kisértem elmondani, A 
kritikus tollát is leteszem, csak az elismerését akarom ezúttal hasz-
nálni. De az elismerésből részt kérnek a festőművészek is, a kik 
szebbnél-szebb rajzokkal díszítették ezt a becses könyvet. Külöiösen 
is ki kell pedig emelnem Kéthi Lajos tusrajzait, a melyek eredeti 
felfogással, erős egyéniséggel, jellemző csoportosítással mutatják be 
különösen magyar prot. egyházunk múltjának sok gyászos jelenetét. 
Ezeket a rajzokat .érdemes a Magjar Prot. írod. Társaság figyel-
mébe ajánlani, nagyobbítva külön is kiadni és a protestáns közönség 
közt árusítani, Vaday könyvét melegen ajánlom mindenki figyel 
mébe. Ε könyvnek minden prot. család asztalán, minden iskola 
könyvtárában és minden ifjú kezében ott kell lennie. 

Raffay S. 

Van Oosterzee J. J. u tán Kenessey Béla, Patmosi hangok. Kolozsvár. 1904. 
A „Theologus-kör" kiadása. VI. 167. Ára 2 kor. 40 fii. A mü tiszta jövedelme 

a kolozsvári-theologiai fakultás „Theologus-körének" a lap já ra szolgál. 

A mely intézetben a theologusok köre ilyen művek kiadásában 
fárad és buzgólkodik, ott bizonyosan egészséges a közszellem is. 
Mert itt nemcsak a vállalkozás maga szép, hanem a választás is 
olyan műre esett, a mely ezt a választást mindenkép megérdemelte. 
Hogy a kivitel, a magyar nyelvre való átültetés sikerült, azt Kenessey 
Béla neve teljesen biztosítja. Van Oosterzeenek, a nagy hollandi 
tudósnak és szónoknak a szelleme világába enged ez a kilencz beszéd 
biztos betekintést. Ε beszédeket még mostani, az átdolgozó által 
megrövidített formájában sem igen lehetne egész terjedelmükben el-
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mondani, de az bizonyos, hogy ha valaki a beszédeihez kegyes, 
komoly, emelkedett hangulatot és termékenyítő eszméket akar sze-
rezni, akkor ezt a könyvet igen nagy haszonnal forgathatja. S e szem-
pontból még ma is, a mikor a prédikáczió irodalmának mennyiség 
tekintetéből szinte a túltermeléséről beszélhetünk, a beszédek ki-
adását nyereségnek kell ítélnünk. Ajánlom theologusaink és lelké-
szeink figyelmébe. llaffay S. 

Hörk József, egyet. ev. theol. akad. r . t a n á r . Cura pastoralis, u tas í tások a 
a l e lk ipász to r i gondozás miként való gyakor l á sá ra a d u n á n i n n e n i ág. hitv. evi 
e g y h á z k e r ü l e t közgyűlésének megbízásából (1902. pozsonyi r . közgyűlés jkv . 

92. p.) Pozsony, 1903. í v ré t V I I + 1 0 0 1. 

]\Iint az előszóból értesülünk, szerzővel e munkát a dunáninneni 
ág. hitv ev. egyházkerület igen időszerű és fölöttébb dicséretes gon-
doskodásból íratta meg. Ugyanis az „egyházpolitikai törvények" 
által előidézett helyzetváltozás sürgetve inti az egyházakat a cura 
pastoralis fokozottabb mérvű gyakorlására, — de ugyan az új rend 
a lelkészek kezében levő régibb ilynemű utasítások hiányos voltát is 
kimutatta. Kívánatossá, sőt szükségessé vált azért a régebbi utasí-
tások pótlása, illetőleg azoknak „a jelen viszonyok követelményeinek 
megfelelő átdolgozása és kiegészítése, úgy hogy azokban a lelkészek 
a teljesen megváltozott mostani viszonyok között is a hivek sikeres 
lelkigondozására biztos útmutatót nyerjenek." 

Hörk József e cura pastoralisa tehát a megbízó egyházkor-
mányzó testület által kitűzött gyakorlati czél szolgálatára, — az 
elevenen érzett gyakorlati szükséglet kielégítésére van hivatva. Ez 
a szempont azután teljesen érvényre is jut a tartalom elrendezésében. 
Ez szabja meg az egyes részek viszonylagos terjedelmét. Igyt a 
három főrész közül, melyre a mű oszlik, u. m. I. Bevezetés, II. Ál-
talános, és III. Különös rész közül az utolsó aránytalanul hosszabb 
a két előzőnél. Amazok a különös vagy alkalmazott résznek csak 
alapul, kiindulásul szolgálnak. Csak épen a legszükségesebbeket tar-
talmazzák, hogy az utánnuk következőket mintegy igazolják, ért-
hetővé tegyék. 

A kidolgozás θ módját a legkevésbbé sem kifogásolhatjuk, 
mert hiszen e mű értéke — már rendeltetésénél fogva — első sor-
ban attól függ, hogy mennyire felel meg a megbízók intentiójának ? 
mennyire segíti elő direktíváival a kitűzött czél elérését, az egyház 
építésének nagyfontosságu munkáját ? 

Egyebekiránt sorra véve a már érintett főrészeket: 
A bevezetésben a lelki gondozás feladatára mutat rá, mely a 

ker. erkölcsi elveknek a különböző egyes, specialis esetekre való 
alkalmazásában áll, hogy mindenek a legfelségesebb vallás-erkölcsi 
ideálnak, a Krisztusnak saját életükben való megvalósítására elsegit-
tessenek. Hivatkozik Pál apostolra és Lutherre, a kik a Krisztus 
által megerősítve csodás eredményeket értek el a lelki gondozás terén. 



BIO Könyvismertetés. 

Az általános részben a sikeres lelkipásztorkodás alapfeltételeit 
sorolja eiő. Legelső követelményül azt állítja föl, hogy a lelkipásztor 
gyülekezetének tiszteletére, bizalmára és szeretetére méltónak bizo-
nyítsa magát. Elérheti pedig ezt, ha önzetlenül és fáradhatatlanul 
munkálja hívei jólétét a mi viszont csak ugy lehetséges, ha ismeri 
népét, illetőleg népének érzületét, gondolkozását, az őket befolyásoló 
külviszonyokat, — és ha a szentírás gyakorlati ismeretével rendel-
kezik, hogy mindenkor a jól alkalmazott ige erejével tudjon hatni 
az érzelemre és az akaratra, eltalálván mindig a kellő szót, a mire 
szükség van. De épen a feladatának magasztos és nehéz volta köte-
lességévé teszi a lelkésznek a folytonos önvizsgálatot, eszmélkedést, 
hogy hivatala betöltésére megvan-e a kellő tudása érzelme és akarata? 
A lelkipásztor egyéniségére, vallás-erkölcsi állapotára való ez utalás 
egészen helyén való. Mert a protestáns lelkipásztor vezérlő befolyása 
és hatalma nem a ceremóniákban, nem is a sacramentomok opus ope-
ratumszerű kiszolgálásában rejlik, hanem az evangéliomot saját életé-
ben megvalósító erkölcsi erejében. Igy azután: 

A különös részben: A) egyéni (subjectiv) követelmények czim 
alatt még tüzetesebben foglalkozik a lelkipásztor egyéniségével. Nem 
tartja elégnek, ha a lelkész egyéni meggyőződése összhangzásban van 
egyháza tanításával, — az egyszerűen becsületbeli kérdés, — ennél 
többet kiván: egyházának tana és intézményeiért, egyházának fel-
virágoztatásáért való lelkesedést. Ehhez képest szükség, hogy egész 
élete hivatala czélját mozdítsa elő. Tehát magán és családi élete 
fedhetetlen legyen. Üres óráiban való magánfoglalkozása, szórako-
zása állásához illő legyen. Itt megszívlelendő tanácsokat ad: a hí-
vekkel, kartársakkal, felügyelők és presbiterekkel, tanítók és káplá-
nokkal való hivatalos és privát érintkezések alkalmára. 

B) Hivatali (objectiv) követelmények czim alatt sorba veszi a 
hivatalból folyó összes lelkészi ténykedéseket, még pedig: 1. jogi 
követelmények név alá foglalva siói : a) a prédikátori, b) katechetai, 
c) liturgusi, d) egyházjogi (az áttérések, az anyakönyvezés, a levél-
tár, a parochiális és stóla jog és az egyházi vagyon kezelése körül való) 
teendőkről. Mindeniknél röviden és velősen összefoglalva adja az 
illető szaktudományok tanulságait, ugyszinte az egyházi és állami 
törvények megfelelő §-ait. 2, Erkölcsi követelmények név alá foglalva 
a speciális egyházi lelki gondozás munkáit sorolja elő: «) az egyes 
osztályokkal szemben, még pedig : a) a házasság körül, (eljegyzés-, 
esketés- és elváláskor), b) családok körül, c) iskolák körül (iskola-
épület, tanító, iskolalátogatás), d) katonaság körül, e) község, 
megye, ország körül, f) a közegyház (esperesség, kerület, 
egyetem) körül, β) Egyes egyháztagokkal szemben: 1. Vallásilag 
betegek (kételkedők, egyházmegvetői, separatisták és apostaták). 
2. Erkölcsi betegek (erkölcstelenek, foglyok, fogházak, halálra ítéltek.) 
3. Lelki betegek (buskomorok, szelid és dühöngő őrültek, őrültek 
háza). 4. Testi betegek (közönséges betegek, epidémiák, kórházak). 
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5. Szegények (árvák és árvaházak, munkanélküliek, sors által súj-
tottak, koldusok) körül való lelkipásztorkodást. Mindeniknél minu-
tiosus utasításokat és okor tanácsokat ad. 

Ε vázlatos ismertetésből kitűnik, hogy Hörk József e munkája 
a szónak a legtágabb értelmében neveztetik cura pastoralisnak. Ez 
elnevezés jogosultságát elvitatni nem lehet, mert utóvégre is a lelkész 
mindennemű ténykedése cura animarum jellegű. 

A mi pedig magát a munkát illeti — mint többször is érin-
tettem, újból csak azt mondhatom, hogy sok becses és megszívlelésre 
méltó anyag van benne, mely a szerzőnek nagy körültekintését és 
ügybuzgalmát dicséri. De már a munka beosztását, nem a fő — 
hanem az alrészeket értem, — specialiter a különös rész alrészeit 
nem tarthatom valami nagyon szerencséseknek. Szerző a subtilis 
distinctiókra törekedett, de nem sikerült neki elkerülni, a mit Ugy 
óhajtott, hogy t. i. némi fogalomzavart ne okozzon így, a különös 
rész két főkategoriája: I. Az egyéni (subjectiv) és II. A hivatali 
(objectiv) követelmények könnyen összetéveszthetők az utóbbi két 
alkategóriájával: 1. a jogi és 2. az erkölcsi követelményekkel. Ez 
utóbbiakkal (— bár kifogásom van ellenök —) bátran helyettesít-
hette volna amazokat: mivel a subjectiv és objectiv szók között itt 
nincs oly éles ellentét, hogy egymást föltétlenül követelnék, mert 
hiszen amaz egyéni (subjectiv) tulajdonságoknak objective meg kell 
lenniök a lelkészben ; mivel maga a szerző tiltakozik (a 8. lapon) a 
lelkésznek részekre, hivatalos és nem hivatalos egyénre, való osztása 
ellen; főleg mivel ugyanazon fogalomkört fejezik ki. En azonban a 
jogi és erkölcsi követelmények distinctioját sem tartom szerencsés-
nek, mivel a lelkészben megkívántató egyéni és vallás-erkölcsi tulaj-
donságokat és a hivatala teendőinek pontos végzését a jog és az 
erkölcs egyaránt követelik. Nézetem szerint sokkal jobban tett volna, 
ha e mesterkélt felosztás helyett ezt az egyszerű, de természetes 
felosztást használja: 1. A lelkészben megkívántató tulajdonságok 
(vagy erények). 2. A lelkészi hivatallal járó teendők, — és ez 
utóbbi fejezet alatt egyszerűen sorba veszi a lelkésznek: 1. prédi-
kátori, 2. katechetai, 3. litürgusi, 4. egyházkormányzói tisztét és 
5. a szorosan vett lelkipásztorkodást. így munkája sokkal áttekint-
hetőbb lett volna. És minden félreértésnek egyszerre elejét vehette 
volna. Hátrányára válik még az itt-ott tapasztalható a magyarosság 
ellen vétő mondatfüzés is, melynek legszembeötlőbb példáját a 69. 1. 
4-ik kikezdése szolgáltatja. A jelen alakját a nézve reményemet 
fejezem ki, hogy az nem lesz végleges — mert a használatát nagyon 
megnehezítené. 

De e fölemlített fogyatkozásai mellett megvannak a munkának 
az erényei is : fejtegetései eszméltetők, tanácsai praktikusak. Alkal-
masnak tartom arra, hogy a lelkészí kar figyelmét és gondosságát 
minden irányban fölébressze, élénkítse és fokozza. 

Csizmadia ' jos. 



Szíves tudomásul. 

Szaklapunk jelen száma voltakép a II. évfolyam befejezője 
volna, de ezt az évfolyamot még egy ötödik számmal is meg-
toldjuk. Szándékunk ugyanis átmenni a polgári évre s lapunkat 
januártól deczemberig tartó évfolyamokban adni ki. Ezt úgy a 
kiadás, mint az előfizetés szempontjából szükségesnek látjuk. Ε 
czél érdekében két füzettel kellene megtoldanunk valamelyik év-
folyamot s annak előfizetését is fel kellene emelnünk. A meg-
toldást illetőleg helyesebbnek gondoljuk, ha két évfolyamon át 
egy-egy füzettel adunk többet, mert igy a Szaklapot kevesebb 
anyagi teher illeti évfolyamonként. Az előfizetés emelését pedig, 
minthogy mi nem haszonra, hanem a tárgy és a munka szerete-
téből dolgozunk, elkerülni kívánva, a Magy. Prot. írod. Társaságtól 
kértünk ez átmenet eszközlésére anyagi támogatást. Teljes elisme-
réssel és hálával jelenthetjük, hogy az írod. Társaság elnöksége és 
választmánya e kérésünket lekötelező készséggel teljesítve, az 
átmeneti költségek részben való fedezésére a jövő évi költség-
vetésbe 200 koronát vett fel a Szaklap számára. Ε segítség szám-
lájára adjuk ki már most előre ez évfolyamnak az ötödik számát, 
amely augusztus végén jelenik meg. 

Midőn ezt szíves tudomásul adjuk, egyúttal tisztelettel kérjük, 
hogy, mert czélunk a theologiai tudomány magyarhoni művelőit 
és barátait önálló kutatás űzésére és pártolására szaklapunk köré 
csoportosítani: karolják fel szeretettel és érdeklődéssel e mi Szak-
lapunkat. Hogy ez mindenkinek elérhető legyen, ezért szabtuk 
Szaklapunk előfizetését oly csekélyre: önálló keresetűek számára 
6 koronára, theologus ifjaknak pedig 4 koronára. 

A szerkesztőség. 






