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F e l h í v á s ! 
Az újtestamentom kanonikus iratai mellett a keresz-

tyénség negyedik százada óta nélkülözzük az apokryfus ira-
tokat. Hogy ezeket a kánon megállapítása óta a katholizá-
lódó egyház nemcsak háttérbe szorítani, hanem egyenesen 
kiirtani igyekezett, az az akkori viszonyok között az ő állás-
pontjáról teljesen érthető. Ma azonban az újszövetség apokry-
fusainak az ismerete már nemcsak hogy nem veszedelmes, 
hanem a kanonikus szent iratok helyes méltánylásához és 
megértéséhez fölötte hasznos, sőt nélkülözhetetlen. Az erről 
való meggyőződés indított engem arra, hogy az újtestamen-
tomhoz tartozó apokryfáknak az eredetiből való magyarra 
fordítását munkába vegyem. Néhány evangéliumot már be 
is mutattam a Theologiai Szaklapban. Azt hiszem, a magyar 
protestáns egyházak jelentősége megkívánja, hogy az őske-
resztyén hit és szellem ama termékei, a melyek valaha az 
egyes tar tományok szent könyveinek, vagy legalább gyüle-
kezeti építő iratainak gyűjteményeiben előfordultak, magyar 
nyelven is hozzáférhetők legyenek. Ha elegendő számú elő-
fizető akad, szives örömmel közzé teszem az új testamen-
tomhoz tartozó apokryfáknak bevezetéssel és magyaráza-
tokkal ellátott fordítását. A gyűjteménybe a következő apo-
kryfákat veszem fel : 

Héberek, Ebioniták, Egyptomiak, Péter evangéliumának 
felmaradt töredékeit s más evangéliumi töredékeket ; Péter 
prédikációját; Jakab és Tamás elbeszéléseit; Barnabás, Római 
Kelemen, Polykarpus leveleit, a laodiceai levelet, Hermas 
Pásztorát, az Apostolok tanítását (Didahé); Pál, János és 
Péter cselekedeit és Péter Jelenését. 

A munka októberben megjelenik. Terjedelme 23 ív kö-
rül lesz. Előfizetési ára 4 korona, bolti ára valószínűleg 
több lesz. 

Minthogy e munkát nemcsak a lelkészek és theologusok, 
hanem az iskolák, azok tanárai és tanítói, valamit az ős-
keresztyénség és annak irodalma iránt érdeklődő minden 
müveit ember haszonnal forgathatja, számitok a tömeges 
támogatásra. Tisztelettel kérem, hogy az előfizetés szándékát 
velem, ha csak egy levelező lapon is, mielőbb tudatni szíves-
kedjenek. 

Pozsony, 1905. március 1. 
Tíafjay Sándor. 

theol. akad. tanár. 
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Nevelők kívánunk lenni s va jmi gyakran megfeled-
kezünk a nevelőről. Hisz annyi a dolgunk, oly különfélére 
kell figyelnünk, hogy er re tulajdonképen rá sem érünk. 
Uj épületre van szükségünk! Ennek méreteit, felszerelését 
rendeletek állapítják meg. Ε rendeletekhez alkalmazkodunk; 
az állam segélyével fel is épi t jük nagy költekezéssel a díszes 
épületet, a berendezés is mintaszerű! Mily imponáló nagy 
munká t végeztünk! Iskolaépületeink bármely országéival 
versenyre kelhetnek. Mennyire előrehaladott hazai tan-
ügyünk! 

De magában a középiskolában is mily sürgés, mily 
mozgás, mily pezsgő é l e t ! Az évfolyamok osztályokban, 
néha párhuzamos osztályokban is elkülönülten nem közön-
séges, a theologusokból lett tanárok részéről nyernek immár 
oktatást . Minden egyes tanár diplomás szakember, felkíséri 
osztályát a középiskola utolsó osztályáig; tanít külömböző 
osztályokban 2—4, ha sok, 6 órát is; heti óra száma 16—22; 
ha feles órát ad : különfizetésben részesül. Nem nagy az óra-
szám : de azért mégis nehezen szolgálja meg a tanár évi 
fizetését! Nem kedve, nem sajá t esze szerint végzi teendőjé t ; 
kénytelen szem előtt tar tani a nagyhangzásu tanczél t ; 
kénytelen igazodni a nap minden tanórá jára ki ter jeszkedő 
tan tervhez ; tanácsos, hogy az ehez irt utasí tásokat is 
kövesse ; kénytelen résztvenni a t an te rv és tanczél helyes 
érvényesítése érdekében a módszeres értekezletekben, és 
azok bölcsességét a büszkén felmutatható jegyzőkönyvekbe 
foglalni; kénytelen beszélni, tanácskozni az oktatás concen-
trátiójáról, holott csakis szaktárgyával foglalkozott ; kény-
telen minden órájára methodikusan is jó l elkészülni, anyagát 
a formális fokozatok szerint feldolgozni; a fundamentomot 
az analyzis u t ján biztosítani, a synthesisben kimért adagok-
ban nyúj tani az u j a t ; „a rendszer"-be elhelyezni a befoga-
dottat , és a „módszer"-ben feldolgozni, alkalmazni az egészet. 
Itt, az iskolai órákban kénytelen elvégezni lehetőleg mind-
ezt ; m e r t az otthon másra való, a fiuk tú l vannak terhelve, 
otthoni munkával a heti 26—28 óra számot nem szabad 

*) Született Kőszegen 1819-ben. Meghalt ugyanott 1905. márcz. 2.-án 
1876-ig a kőszegi evang. algymnasiumnak, azután az intézet megszűntével 
az ottani állami polgári iskolának volt tanára. 

Theol. Szaklap. I I I . évf. J 4 
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fokozni. — A tanár azonban otthon is dolgozik, majd naponta 
néhány órára eltemetkezik az Írásbeli dolgozatok rakásai 
mögé: van eset, hogy havonta 400, sőt ennél még több dol-
gozatot is javít. Pontosan ráirja minden kijavított dolgozatra 
a classiflcátiót, összeveti azt a minden egyes felelet után 
beírt calculussal; beszámol minderről az osztályzó con-
ferentián, mely végre is megállapítja az egyes fiak osztály-
zatait s a bizonyítványok kiosztásával végre elvégezte terhes 
munkáját . 

Csuda-e, hogy az ily kényszerű és háladatlan munkában 
kifárad a tanár, szórakozást és elismerést keres a társa-
dalom örömeiben, valamint izgalmas, de kedveszerinti 
munkájában ; vezető emberré válik a közügyekben, a politika 
terén s nehezen várja, hogy az a 30 év leteljen s visszavonul-
hasson teljes fizetéssel a rég megérdemelt nyugalomba. 

Nem ily modern tanár volt a mi Beyerünk! Igazgató 
volta daczára sem törődhetett az iskola épületével, mert csak 
egy tanterme volt. A fiuknak osztályokba, esetleg pár-
huzamos osztályokba való elhelyezésének gondja sem bán-
to t t a : a 4 latin osztályúakat, — az egész algymnasiumot 
egy tanteremben δ maga tanitá. Tanári diplomája nem volt, 
nem volt szakember, de eltekintve az énektől, a szépírástól 
és a természetrajztól — tanitá az összes tantárgyakat. Heti 
tanóráinak számát semmiféle hatóság sem állapította meg: 
de mi tudtuk azt, hogy reggeli 7—11 és délután 1 — 5 ren-
desen tanított az iskolában — élénken foglalkozva felváltva 
az egyes osztályokkal. A tanczéllal nem igen törődött; egyik 
évben többre ment, másik évben kevesebbet végzett tanít-
ványaival azok képessége szerint. Tantervet, órarendet uta-
sításokat nem csinált néki senkisem. Ki is vállalkozhatna 
4 latin osztálynak egyszerre, egy tanteremben való tanítása 
számára órarendutasítás készítésére? s még is volt rend, 
mégis tanultunk; tanultunk annyit, hogy Sopronba ju tva 
Beyer bizonyítványait minden felvételi vizsgálat nélkül 
honorálta a lyceum, s hogy én is mint V. osztályos nem 
egyszer készítettem VIII. osztályosok számára latin dolgo-
zatokat, még érettségi német- és latin dolgozatokat is. — 
Nem tartott módszeres értekezleteket: hisz magában állott, 
csak maga taní tot t ; a jegyzőkönyvek gyötrelmeit nem 
ismerte : hisz azok nélkül is tudta az iskola állapotát; 
főigazgató nem látogatta meg s akkor is, midőn az ötvenes 
években eljött az absolutismus képviselője a községi iskola 
látogatására: atyám, mint felügyelő 11 óra után, akkor a 
midőn üres volt az iskola, vezette el oda a bizalmi embert, 
hangsúlyozva azt, hogy a rendeletnek eleget t e t t : — bevezette 
őt az iskolába. Nem beszélt, nem tanácskozott sohasem 
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a concentrátio elvéről: hisz réges-régen tisztában volt azzal; 
mi az embernek, a nevelésnek centruma. A formális foko-
zatokkal nem törődöt t : de reggelenként elhozta tizenhatod 
rétű, legapróbb irásu czédulákon a vallási, a történeti, a 
természettani óráknak általa mindig újra meg újra megirt 
anyagát. A leczkét kihallgatva megtudta azt, hogy mehet-e 
magyarázatában tovább s mi a pótlandó, akár az iskolában, 
akár otthon. A legtöbb tantárgy anyagát le í r tuk; készítet-
tünk otthon, de az iskolában is dolgozatokat: átnézte azokat 
— bár nem nagy számúak voltak — Beyerünk, néha egyet-
egyet fel is olvastatott. Nem classificált sohasem: hisz mind-
egyik fiút ismerte s tudta, hogy kit illet a dicséret ós 
dicsőség! 

S e nagy munkában, a melyben két nap alatt is annyi 
órát tartott , mint a modern tanár egy hét alatt — bámulatos! 
ő az oly gyönge szervezetű, sovány, bizonytalan lépésű, 
rövidlátó alak nem fáradt ki. Néha még reggeli 7 óra előtt 
is, a midőn mi görögösök (a III. gymn. osztályban kezdtük 
meg a görögöt) beléptünk szobájába, egy-egy buzgó zsidó 
jöt t ki onnan, a ki t Beyerünk a héber nyelv tudományos 
ismeretébe reggeli 6—7 bevezetett. 11 óra után sem pihent : 
különösen a franczia és angol nyelvből adott órákat a város 
előkelőbb családaiban. Naponta felkereste szüleit mig éltek, 
hetenként legalább egyszer sógorát ; este egy-egy órát 
tanitótársai — (Gebhardt, később Vidt lelkész tanító) család-
jában töltött s akkor, még csak akkor következett a tanul-
mányozás. A kulturnemzetek irodalmával, de nevezetesen 
a német irodalommal behatóan, igaz szeretettel foglalkozott. 
Vilmár és Barthels voltak kedvencz irodalomtörténészei. 
Nagy és folyton gyarapított könyvtárát nagyon is ismerték 
Kőszeg művelt családjai is. De nem csak az irodalom mint 
a nemzetek élő szellemének közvetlen kifejezője, hanem e 
nemzeti szellem megjegeczesedett alakja, a nyelv is érdekelte 
őt. A német és magyar nyelven kívül nevezetesen a latin, 
görög ős héber nyelvekkel, de ugyancsak így a francziával 
és angollal is behatóan foglalkozott; a sanscrit is még hallei 
idejében az összehasonlító nyelvészeti Studium szempontjából 
érdekelte s betekintett a studiumnak szánt éjjeli órákban 
a sárkányország nyelvébe, tyukvakarós betűibe. Mindenre 
ráért. A tanítás czéljából meghozatta a legújabb physikai 
tankönyveket is: ezek hatása alatt irta évről évre szállongó 
levelekre az általunk leírt tankönyvét. De ú j ra meg újra 
visszatért a természet stúdiumából az embernek studiumára. 
Levésében kívánta azt megismerni, a mint tényleg minden 
dolgot csakis levésében ismerhetünk meg igazán. A történet-
hez fordult mindég ú j r a megujuló örömmel; de a történethez 

14* 
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nem mint adattárhoz, nem is, mint az emberi elme evolu-
tiojához. Magasabb szempont alá helyezte a történetet. 
Lessing „Erziehung des Menschengeschlechts"-ének szellemé-
ben de egészen positiv szellemben, az ember történetében 
Isten nevelő, kijelentő működését látta. Dittmár Henrik volt 
kedvencz történésze. Valóban isteni — theologiai szempont 
alá helyezte a történetet. Nem csuda ezért is, hogy lelke, 
szive folytonosan vonzotta a theologiai Studium mélységébe. 
A theologiai Studium minden irányát érdeklődéssel követte 
ugyan: de rokonszenve Tholuck és Tholuckból kiinduló ós 
Leipzig (Luthardt, Kahnis) és Erlangen (Hofman, Zetzschwitz 
Frank) felé irányuló theologiát követte. 

Bámulatos egy ember! Heti 50 órai tanítás mellett 
óriásit tanulmányoz s évi 600 forintnyi tanári fizetés mellett 
évről évre növekedő könyvtárral gazdagodik 1! Ráér mindenre. 
Privát órákat ad, lelkiismeretesen neveli gyámfiát (Binder 
Jánost); törődik tanítványai családi viszonyaival, nem egy 
fiún segít, lehetővé teszi tanulását; mindegyikkel — hozzá 
alkalmazkodva bánik ; a városnak ügyeivel, nevezetesen 
szegényügyével, bajaival foglalkozik. Mindenre ráé r ! 

Honnan ez erő e gyönge testben ?! honnan e bámulatos 
munkabírás ily erőfogyasztás mellett. 

Éreztük már akkor is, ma pedig tudjuk, hogy ez erő 
forrása vallásában volt, Istenben gyökerezett; a minden 
gyöngeség, gyarlóság és bűn fölött Jézus Krisztusban 
győzedelmeskedő isteni kegyelemnek erő forrásából táplál-
kozott. 

A kegyelemnek, a szeretetnek vallása volt, a melynek 
emlőin táplálkozott. Édes atyja Bajorországból szakadt 
Kőszegre; szerény kis házikóban gyakorolta a posztós mester-
séget, mely mindinkább elvesztő termő talaját. Ε szegény, 
— hogy ne mondjam szegényes házikóban élő szerény lel-
kekben nagy gazdagság honolt. Ott őrizték Arndt Schatz-
kaestleinjét, Paradiesgaertleinjét, Heinr. Müller: Erquick-
stundenjait és Scriveriusnak épületes iratait; és ott volt 
mindenek fölött a biblia, melynek éietvizével oly bőségesen 
táplálkozott e békés, boldog család. Sopronban végezte a 
gymnásium felső osztályait és a theologiát is, melynek 
tanárai közül nevezetesen a herderi szellemű Petz Leopold, 
a mezőberényi Petz Gyulának — és az oly korán elhunyt 
harkai lelkész Petz Ernőnek édes atyja, a mi jeles Petz 
Gedeonunknak öreg atyja volt nagy hatással reá. Petz 
Gyulával, édes atyámmal, a nagy hírű szarvasi örökös igaz-
gatóval Tatay Istvánnal szoros baráti körben rajongva 
vették körül nagy mesterüket, ki őket nem csak a szent 
írásba, annak szellemébe (csak Herderre gondoljunk), hanem 
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a nemzetek irodalmába, nevezetesen az angolba is*) (Petz 
volt Shakespearenak egyik kiváló és nagyon is ismert német 
fordítója) s a természet végetlen, imponáló titkaiba is be-
vezette. Nem egyszer a késő esti órákban kirándultak 
mesterükkel a bécsi hegyre, hogy onnan nézzek, bámulják 
a csillagos eget s ismerkedjenek meg a csillagok seregeinek 
egyes képeivel, alakjaival. — S ott volt a Kis János által 
életbe léptetett magyar társaság mellett a német társaság 
is. Ennek volt Beyer különösen buzgó lelkes tagja. Buzgó-
ságát, tehetségét nem egy schilleri irányban írt költeménye 
dicséri a díszkönyvben. Órák adásával tartotta fenn magát. 
Éveken át nagyatyám házában nevelősködött. A tanítványi 
hála, tisztelet és szeretet kisérte őt; s hogy ő viszont már 
akkor, mint theologus mily szellemben fogta fel hivatását, 
erről tanúskodnak ama sorok, a melyeket ő boldogult anyó-
somnak, nemes lelkű tanítványának emlékkönyvébe í r t : — 
„So oft du an dieses Blatt kommst, denke: es hat dasselbe 
Lehrers Hand geschrieben, eines Lehrers, der Dich lieb hatte 
und den Sinn für die Frömmigkeit, alles Gute und Schöne 
Dir einzupflanzen gewiss redlich und freudig bemüht war. 
Behalte ein reines, unbeflecktes Herz, einen treuen redlichen 
Sinn, ein wohlwollendes, liebevolles Wesen; vergiss nie auf 
Gott und thue nie, was Du vor Gott nicht bringen dürftest ; 
habe lieb Deinen Erlöser und sei gern in der Gemeinschaft 
derer, die mit Liebe und Demuth an ihm hangen; Deine 
Seele sei der Sitz der Bescheidenheit und Einfalt und ent-
schlage sich alles eiteln und nichtigen Tandes, jeden Gedan-
ken daran ersticke das Bewusstsein Deiner höhern Würde 
und jede schlechte Regung unterdrücke der Durst nach der 
Liebe Gottes und nach der Liebe guter und frommer Men-
schen : nimm zu sowie an Alter, so an Weisheit und Gnade 
bei Gott und den Menschen! Zur Erinnerung Oedenburg 
den 27. Mai 1845. Johann Beyer. A túlsó lapon pedig e szavak: 

Blühe, blühe im Heiligthume, 
Blühe zu Gottes Ruhme, 
Blühe ein herrlicher Baum, 
Auf in des Himmelsraum. 

Oedenburg den 27. Mai 1845. 

Ε szelleme igazi otthont talált Haliéba érkezve Tholucknál. 
Tholuckot akkoriban nevezte ki a porosz király a facultás 
akarata ellenére a hallei egyetem theol. tanárává. A vulgáris 
rationalismusnak wegscheideri szelleme uralkodott tudo-

*) Az angol nyelvet Ulrichtól, a későbbi bazini tanítótól tanulták. 
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mányosabb alakban még Geseniusnál is s a philosophiai 
facultáson a hegeli philosophia triumphálódott Erdmann 
ékes előadásaiban. Tholuckot, a mystikust, a pietistát kerül-
ték. Édes atyám — a Wimmertől kapott ajánló levelet — 
részben nagyatyám, e világos fejű es a kategorikus impera-
tivus hatalma alatt álló kiváló paedagogus papnak szelleme-
ben át sem adta Tholucknak. Beyer lelke egész oda-
adásával Tholucknak hatása alá állott. Ekkoriban jelent 
meg Tholucknak leginkább elterjedt: „Die Lehre von der 
Sünde und dem Versöhner" kis műve, mely elragadó köz-
vetlenséggel ós átható erővel vezeti az olvasót a bűn sötét 
mélységébe, hogy felemelje őt az isteni kegyelem boldogító 
napsugaras magaslataira. Beyer alaphangulatával e mű egye-
zett ; ez képezte egész életének alaphangulatát: személyi-
ségének központi tényét; munkásságának kiapadhatlan 
forrását ; gyöngeségében ere jé t ; élete válságos viszonyai közt 
bizalmának, belső békéjének alapját. 

Hányszor éreztem személyiségéből kiinduló ezen maga-
sabb békének erejét. 

Beyer külföldről visszajőve egy ideig nevelősködött 
Lúgosán (ha jól emlékszem Borngesser családjában). A 
malária gyötörte; kénytelen volt állását ott hagyni s igy 
megvonult a szűk családi lakban Kőszegen. Órák adásából, 
mint igazi priváttudós élt. Benn volt ő is abban az olvasó-
körben, a mely nevezetesen egyházi lapok járatása czéljából 
sopronmegyei és vasmegyei papokból alakult. Nem egyszer 
vittem el a „Sziget"-be (akkoriban majd kizárólag posztósok 
által lakott utca) s hoztam el onnan e lapok számát. 

Igy élt Beyer évekig mig volt tanára: Turcsányi 
Lajos, ki magyar grammatikával, olvasókönyvvel is gazdagítá 
irodalmunkat Kőszegen meghalt. A gyászünnepélyen az oly 
korán elhalt Torkos Sándoron kívül Beyer is mondott 
beszédet, az egyetlent, a melyre még homályosan emlékszem. 
A kőszegi gyülekezet megválasztá Turcsányi utódául és ezzel 
megnyílt előtte áldásos működésének tere. Az ima szelleme 
kisérte naponta az iskolába. A legpajzánabb alak is elkomo-
lyodott, midőn ő belépett Nem magától j ö t t ; éreztük, hogy 
hivatását isteni missiónak tudja, a melyet szent buzgalommal 
feltétlen engedelmességgel, önmaga iránti kíméletnek teljes 
kizárásával kell teljesítenie. Játszani, megalkudni ily missió-
val nem lehet. A ki ez ellen merészkedik fellázadni, a ki 
kötelességét komolyan nem fogja fel: arra kérlelhetetlenül 
lecsapott a suhintó pálcza. „Auf einen groben Klotz gehört 
ein grober Keil"! Az igazságosság szolgálatában tudta magát 
a tanár s mi is tudtuk, hogy az igazságosság érvényesülé-
sével ismét kisütött a kegyelemnek napja. A büntetéssel a 
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bűn meg volt szüntetve s a kis bűnhődött bűnössel szemben 
soha nem éreztette Beyer az elkövetett vétséget. Fájt néki 
a bűn, de nem azért, mivel ellene, hanem mivel Isten ellen 
kö\'ette el a bűnös. Ezért nem volt sohasem haragot ta r tó! 
Velünk együtt szenvedett, midőn minket büntetett: ezt 
éreztük mindannyian : ezért is tisztító, nemesítő, emelő hatása 
volt a büntetésnek is. Oly sok négy osztályba járó, 60-nál 
több gyermek közt, kik naponta 8 órát ültek az iskolában 
bíz gyakoriak is voltak az ily büntetések! 

Ha azonban mesterünk elkezdett magyarázni, neveze-
tesen, ha a történetet és különösen a vallást magyarázta 
egyszerre elnémult a nyugtalan sereg. Ámulva, áthasonulva 
hallgattuk őt. Nem szavak, melyeket ajkával ej tet t ki, hanem 
igék voltak azok, a melyek lelke mélyéből, vérével éltetve 
szálltak fölfelé s hatottak át bennünket, szálltak le szivünkbe. 
Nem gondolt tanárunk arra, hogy miképen appercipiáljuk a 
hallottakat; tudta azt, hogy mindenki másképen appercipiál 
s tudta azt is, hogy emberé a mag vetése, de Istené az áldás. 
Isten áldásába helyezett bizalommal hintette ő a személyi-
ségén átrostált magot a mi sziveinkbe; Isten kegyelméből ő 
a magvető; nem maga számára kíván gyümölcsöt, érlelődjék 
az a gyermek szivében Isten dicsőségére. Istentől vette ő a 
magvetés erejét, Isten majd megáldja hive munkáját. Azért 
azonban még a leghívebb ember sem teljesítheti igazán köte-
lességét. Elmaradunk mindig czélunktól s ha mindent meg-
tettünk, még akkor is Istennek gyarló szolgái maradunk. 

Ennek tudata volt alapja azon szerénység ós alázatosság 
szellemének, a mely mesterünk lényét jellemezte. Lelki 
szüksógórzete vezette őt a templomba, hogy egész lényével 
ezen alázatosság szelleméről tanúságot tegyen. Minden vasár-
nap délelőtt és délután is elvitt minket — az egész iskolát — 
télen nyáron bár mily időben „az Istentiszteletre. A kis és 
szűk padokban köztünk ült. 0 énekelt legbuzgóbban; ő kö-
vette legnagyobb figyelemmel és áhitattal a szent beszédet 
és az imát; néha néha csóválva fejét, ha az impulzív beszéd 
a lelkes szónokot tán némileg elvezette thémájától vagy 
irányától. Az áhitat borzalma futott végig raj tunk, midőn 
egyszer a nagypénteki délutáni beszéd alkalmával rettenetes 
égiháború közben mesterünk szava tompa hangon szólt felónk 
„Most halt meg Jézus". Az Úr vacsorára senki sem ké-
szült komolyabban, mint ő. Az Úrvacsorát megelőző héten 
naponta 7 órakor a görög óra helyett a reggeli könyörgésre 
a templomba mentünk. Ε hét különösen az áhitat hangula-
tának hete volt; s ezt követte a bűnbocsánat kölcsönös 
kérése s adása és végre Istentől való esdésének, az Úrvacsora 
vételének mystikus ünnepe. Mily közel éreztük magunkat 
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Istenhez, mily szent fogadalmak töltötték el sziveinket. 
Láttuk azt, hogy mind ez nem forma! Mind ezt átélte a 
legmélyebben a mi félve szeretett tanárunk (Ehrfurcht). Csak 
az átélt kelthet ismét életet! Hányan nyertünk így életet az 
δ élete u t ján! 

Mi ezt éreztük! Ő azonban csak Istenről kivánt tudni; 
önmagáról pedig semmit. 

Ezzel függött össze az a szerénység, mely majd a félénk-
ségig fokozva visszatartá őt a nyilvánosság előtti szereplő-
sében. Pap volt δ minden izében. Soha másképen, mint borot-
váitan ós fekete öltözetben, császárkabátban, többszörösen 
nyaka köré csavart fekete nyakkendővel nem láttam. Papja 
volt az iskolának. Isteni küldetést végzett itt. S mindennek 
daczára vagy talán épen azért nem lépett fel emlékezetem 
szerint mint tanár egyetlen egyszer sem a gyülekezet előtt: 
de igenis jól emlékszem arra, hogy édes atyám őt egyszer, 
midőn igen heves és hosszas fogfájásban szenvedett, felkérte, 
hogy prédikáljon helyette. Jó szive, részvéte nem engedte 
meg, hogy nemet mondjon. El is készítette pródikáczióját, 
de vasárnap kora reggel feljött atyámhoz: „kedves Vilmosom, 
nem prédikálhatok" s nem is prédikált. Mily nehéz lelki 
küzdelmeibe kerülhetett e döntése. Ezért azonban nem 
vonult vissza a közélet és különösen a tanügy iránt érdek-
lődők köréből. A kerületi iskolai bizottságnak is tagja volt, 
de különösen buzgó tagja a vasi felső egyházmegye tanító 
egyletének. Nem a gyűlések tárgyalásában való részvevős 
volt az ő működésének ereje, hanem az ügynek egyesekkel 
való megbeszélése. Személyiséget keresett mindenütt, személyi 
hatást kivánt gyakorolni. Nem a viták hevében, nem a bizony-
kodásban és nem a vitatkozási makacsságban születik meg 
az igazság, hanem a lélek nyugott feszültségében termékenyül 
az igazság szellemének termékenyítő lehellete által az ember-
ben az igazság. Csak Tholuckkal hasonlíthatom össze Beyert. 
Akárhányszor ültem vagy jártam némán e mestereim oldala 
mellett s éreztem, hogy lelkeink érintkeznek, s hogy a kiej-
tett szó más, mint épen ez nem is lehetett. Hallunk ékes 
neveket, a suggeráló lelkes beszéd elragad minket is; az 
enthusiasmus kiemel önmagunkból, nemes, hősies, rendkívüli 
lényekké válunk! Soha ily beszédet e mestereimtől nem hal-
lottam. Soha sem akarták ők tanítványaikat önmagukból 
kiragadni. Mind a kettő oda helyezte őket a gyarlóság, a 
bűnösségnek kemény, fájós, megszégyenítő talajára, hogy ott 
annál készségesebben fogadják be a mindeneket átható és 
ez alapon áthasonitó, kiengesztelő és felemelő isteni kegye-
lemnek erejét és dicsőségét. Nem az enthusiasmus, hanem 
a t e l j e s b i z a l o m ; nem a quietismus, hanem az egész 
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lényünkre, minden munkásságunkra eláradó b ó k é n e k a 
szelleme volt beszélgetéseink követője. Nem életünk ünneplő, 
szünetelő, rendkívüli órái, hanem az élet küzdelmeire felavató, 
a küzdelemben is bókét fellelő órái voltak ama mestereinkkel 
töltött óráink. Nem multak el ezek, mert nem a végesség, 
hanem az örökkévalóság jelében állottak. 

A szerénységnek, a békének, az igaz kegyességnek ez 
a szelleme óvta meg Tholuckot ép ugy mint hű tanítványát, 
Beyerünket a türelmetlenség szellemétől, mely a bün és 
kegyelem tanának oly sok hirdetőjét oly megszégyenítő módon 
jellemzi. A türelmetlen, a keményen ítélő nincs igazán 
áthatva sem az emberi bűnösségnek, sem az isteni kegyelem-
nek tudatától. A k i ezt s z i v e szerint vallj a az valóban tapasz-
talta az emberi gyarlóságot saját gyarlóságában, de azt is, 
hogy azt az isteni kegyelmet semmiféle emberi elme fel nem 
éri s így maga számára le nem foglalhatja. Ha bűnös, gyarló 
lény vagy: miképen foglalhatod le Te tisztátalan magát a 
szentet, Te gyarló lény magát a tökélyt; miképen tolhatod fel 
magad Isten titkai sáfárjának, az Ő bölcsessége letéteménye-
sének? A kegyelem napjának csakis egy-egy sugara vagy ós 
annak az e g y sugárnak fénye mellett látod korlátolt vilá-
godat; de nem látod a napnak végtelen számú sugarait, a 
melyek mindenütt mindenképen egészen s a j á t o s életet 
keltenek s melynek végetlen sajátosságában nyilatkozik meg 
az isteni kegyelemnek végtelen gazdagsága és tökéletes, 
általunk alig sejthető symphoniája! 

A bűn és a kegyelemtannak nem ezen korlátolt eszű, 
de még inkább korlátolt lelkű, kemény szivű és kemény 
szavú hívei közé tartozott Beyerünk. A gyarlóságnak, a bűn-
nek tudata őt valóban szerénynyé tette s a szivébe fogadott 
isteni kegyelem megnyitotta szivében a végtelen szeretetnek 
forrását, mely mindenütt és mindenben keresi és azért meg 
is találja az isteni kegyelemnek egy-egy megnyilatkozását. 
Ezért is mindenkiben egy vele született értőket látott, amelyet 
meg kell keresni, a melyet aztán ápolni, fejleszteni kell. — 
„Anima naturaliter christiana est" . . . „Mindnyájan Istennek 
gyermekei vagyunk" ezért minden emberi lélek előtt tiszte-
lettel kell megállni s keresni s ápolni azt a czólgondolatot, 
a melyért azt a szeretetnek Istene teremtette. Ily magas-
latról nézte Beyerünk a világot s azért volt képes ő minden 
egyeshez leszállni, hogy azt Istenhez felemelje. Ebben rejlett 
annak a ténynek a magyarázata, hogy őt is viszont oly sokan 
keresték fel, bizalmukkal megajándékozták, s hogy tőle 
vigasztaltan, Istenben megerősödve távoztak. Született gyón-
tató atya volt; Isten kegyelméből igazi pap. 

S ezzel jár t társalgásában az a sajátságos viselkedés, 
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a melyet Locke a szív udvariasságának oly találóan nevezett 
el. A világi udvariasságból, abból a leereszkedő, önző czélú, 
mást eszközként felhasználó sima udvariasságból, a melylyel 
maga az udvarias kiván emelkedni, mások fölött uralkodni, 
δ benne nem volt egyetlenegy vonás sem. Ily értelemben nem 
volt δ udvarias; de ha arra nézünk, hogy törődik-e valaki 
felebarátjának lelkével, tiszteli-e, szereti-e azt bármely alak-
ban, bármely állásban, bármely korban jelenjék meg az; — 
ha arra nézünk, hogy szívesen meghallgatja-e felebarátjának 
nehézkes és körülményes beszédét, csak hogy könnyítsen, 
segítsen r a j t a ; ha arra nézünk, hogy megfigyeli-e az illető 
felebarátját, vele érez-e, s kiérzi-e azt, hogy mije fáj és mi 
esne jól neki, mi szerezne neki igaz örömöt: ugy Beyer 
egyike volt azoknak, kik a legudvariasabbak voltak, a kik-
ben meg volt igazán a szívnek udvariassága. 

Most is még meghatottsággal emlékszem vissza az 1866. 
évi karácsonyunkra. Ha nem is szűkös, de mégis szerény, 
kevés igényű viszonyok közt folyt le szüleim házában életünk. 
Anyám, ki gazdag családból származott, teljesen bele találta 
magát a nagyon is szerény jövedelmű, sok gyermekkel meg-
áldott kőszegi parochia egyszerű életébe; de karácsonykor, 
a midőn nem a szülők, hanem a Jézuska teritette az asztalt, 
gazdagság és fénysugár fogadta a meglepett, örvendve ujongó 
gyermeksereget. A karácsonyi dalok eléneklése után 
csengetyű szóra végre megnyílt magától az ajtó. Kivilágított, 
szép bútoros emeletes háznak szökőkútas kerti udvaráról 
emelkedett fel a hatalmas karácsonyfa édességeivel kápráz-
tató fényben s világitá meg a ház oldalán azt a sziklába 
vésett istállót, a melyben meghatottan fedeztük fel a szent 
családot, a nekünk is született Jézuskával. Az asztalokat, 
a zongorát pedig elfödték a jó Jézusnak természetesen rend-
kívül szép és gazdag ajándékai. így vált nekünk is az évnek 
legszebb, legboldogabb várva várt estéje a karácsony estéje. 
1866-ben halt meg édes anyánk. Pozsonyba ment, hogy ve-
szélyesen megbetegedett fiát ápolja. — Az uton meghűlt s 
pár nap múlva δ halt meg, árván hagyva a felgyógyult fián 
kivül még hat gyermekét. Én voltam ezek közt a Iegidősb 
már a soproni lyceum VII. oszályában, mig a legkisebbet 
anyja még kar ján hordozta volt, még beszélni sem tudott. 
Sopronba hozták át boldogult anyámat, hogy itt a családi 
sírboltban nyerje nyugvó helyét. A 40 kilométernyire fekvő 
Kőszegről kocsin, de gyalog is számosan zarándokolva 
jöt tek el, hogy az áldott lelkű nőt szeretettel kísérhessék 
utolsó út jára. Életem első, egész valómat meghasító fájdalma 
hatotta át szivemet, de ugyancsak e fájdalomban megszületett 
édes anyám megdicsőült alakja, mely nemtőként, erőként 
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kisért az élet kisértéses utjain. Alig két hónapra rá kö-
zeledett karácsony ünnepe. Siettem ilyenkor a soproni 
kedves rokoni körből haza, hogy a szülői házban testvéreim-
mel együtt örvendezve ülhessem meg a szép karácsonyi estét. 
Nehéz szívvel jöttem le most, hisz nem fogadott a lépcsőre 
elejbém sietve édes anyám, a családnak lelke. A fadiszitós, 
a karácsonyi előkészítés munkája most még inkább reám 
várt. Sopronból, a jő rokonok, a nagyszülők részéről én 
hoztam le testvereim számára a gazdag ajándéktárgyakat . 
Ne érezzék a gyermekek az este, hogy az ő jó nemtőjükkel, 
édes anyjukkal a Jézuska is elhagyta őket. Szokott módon 
ültük az estét. Jó Beyerünk, ugy mint minden évben most 
is — benső meghatottságát nehezen leküzdve — velünk 
ünnepelt. Most is ott állott a fénytől sugárzó karácsonyfa, 
most is mintegy magától megnyílott a salonajtó. A szokott 
ámulat, az ujongva kitörő öröm hangja helyett legkisebb 
testvérem — atyja kar ján — felfelé mutat , s kis szivének 
érzelmeit az az egy, a legdrágább szó, a melyet kiejteni tu-
dott a „mama" szava fejezi ki. Sirtunk a karácsonyfa 
fénye alatt. De gyorsan vigasztalódik a gyermeki sziv. Min-
denki számára terítve volt az asztal, csak az enyém maradt 
Sopronban. Beyer bácsink eltűnt s egyszerre csak ott volt 
az én szokott helyemen egy szép kis könyvecske, Beyer 
kedvencz könyve : Tholuck „Die Lehre von der Sünde und 
vom Versöhner oder Die wahre Weihe des Zweiflers". Benne 
a könyv első lapján ott volt a dedicatio: Zum Christfest 
1866 von Johann Beyer s a melléklapon jeligékként I. Kor. 2, u . : 
Τις ο'ιδεν άν&ρώτιων τά του άνΰρώπον, ει μη το πνεΰμα τον 
άν&ρώπον, το έν αιτώ; οΐ'τω '/.αι τά τον $εον ουδείς οιδεν, εί μη 
το πνενμα τον &eov. ós a biblia mellett Augusztinus e szava : 
Si sapientia et veritas non totis animi viribus concupiscatur, 
inveniri nullo pacto potest. At si ita quaeratur, jut dignum 
est, subtrahere sese atque abscondere a suis dilectoribus 
non potest." 

A szívnek az udvariassága ily gyöngéddé, mások t i tkos 
érzelmeinek ily finom megértőjévé tette jő Beyerünket. Nem 
szükség kiemelni, hogy e könyv még ma is legkedvesebb 
könyveim közé tartozik; s íme most, midőn mesteremnek 
idézett jeligóit újra meg ú j ra olvasom mindinkább látom, 
hogy ugyancsak e jeligék váltak életemnek s gondolkozásom-
nak is jeligéivé. Csak az isteni ismeri fel az Istent; csak is 
e sajátos isteni czélgondolatunk által válunk mi is feltétlen 
értéküekké. S továbbá csak akkor nem üres szó az isteni 
czélgondolat, ha az személyiségünknek isteni alapja; ha lel-
künk összes erőit áthatja, mozgatja s Istenben alapulva 
a szeretet elválhatlan, örök közösségének elvekónt tevékeny. 
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A személyiség paedagogikáját hirdetem immár majdnem 
30 éve. S hogy azt teszem: mily természetes! Hisz tapasz-
taltam, hogy nem az a mások után igazodó és magában 
számítgató, képzeteket rakosgató, képzetköröket gyártó ok-
tató, hanem egyesegyedül egy szent hivatás tudatában egész 
személyiségével tanulmányait ős tanítványait szeretettel át-
ölelő, felemelő mester az, ki az δ benne ténykedő isteni 
kegyelem erejében életet ad, életet kelt, oly életet, mely 
mivel forrása isteni, a folytonos haladásban, a folytonos 
fejlődésben maga is végtelen. 

Nem csak véletlenség, hogy a gyászjelentés Beyer éveit 
meg sem említi. Beyerünk élete nincsen övekhez kötve! Bár 
adna a kegyelem Istene szegény egyházunknak, drága hazánk-
nak több ily igaz tanári személyiséget, ily életet keltő 
igaz mestert! 

Dr. Schneller István. 



Jób Könyve. 

A hagyományos eredeti szövegből ford í to t ta : Jónás János. 

Jób. 
XXIX. 2. Ki adja vissza nékem a hajdan holdjait, 

A napokat, midőn fölöttem Isten őrködött ? 
3. Mikor még tündökölt lámpája fejem fölött, 

Hogy sötétben is já rhat tam világánál. 
4. Mikor még őszöm napjaiban valék, 

Isten bizalma volt sátram fölött . 
5. Velem volt a Mindenható, 

És körülöttem fiaim. 
6. Tejfölben fürödtek lépteim, 

S a szikla mellettem olajtól patakzott . 
7. Mikor kimentem a kapuhoz, végig a városon, 

Elkészítem a piacon ülőhelyem: 
8. Megláttak az i f jak ós elrejtőztek, 

A vének felkeltek, megálltak előttem. 
9. Szavukat az u rak visszatarták, 

És szájukra t e t t ék kezüket. 
10. Hallgatott szava az előkelőnek, 

És nyelvük ínyükhöz tapadott . 
11. Mert ha fül meghallott, boldognak mondott, 

Ha szem meglátott , mellettem tanúskodott. 
12. Mert én megmentém a kiáltó szegényt, 

Az árvát, ki nem talált segítőre. 
13. Az elveszett áldása engemet ért , 

Én örvendeztettem meg az özvegy szivét. 
14. Felöltém az igazságot s az illett reám, 

Fez és talár volt jogosságom. 
15. Szeme voltam a világtalannak, 

A sántának lába voltam ón. 
16. Atyja voltam a szűkölködőnek, 

Ismeretlenek perét á tkuta t tam. 
17. És széttörtem a jogtalan fogsorát, 

Kiragadtam a zsákmányt fogai közül. 
18. És mármár hittem, fészkemmel halok meg, 
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X X I X . És sok napot élek a Phoenixhez hasonlón. 
19. Nyitva áll gyökerem a víz számára, 

És ha rma t hál meg vetésemben. 
20. Örökkön új lesz tekintélyem, 

S az í j j megújul kezeimben. 
21. Rám hallgattak ős várakoztak, 

Csendben lesték tanácsomat . 
22. Szavam után nem ismételtek, 

Rájuk csepegtek beszédeim. 
23. Vár tak reám mint permetegre, 

Felnyi ták szájukat mint nyári esőre. 
24. Ha mosolyogtam r á j u k , alig hit ték, 

Nagyra vették arcom fényét. 
25. Én választám az ú t a t és élen ültem, 

Mint király a csapatában megpihentem, 
Mint ak i vigasztalja a gyászolókat. * * 

XXX. l. Most pedig if jabbak nevetnek ra j tam, 
Kiknek atyáit nem mél ta t tam volna 
Felvenni falkám ku tyá i közé. 

2. Kezök ereje is mire volna nékem, 
Az övék, kiknél odavan minden erő. 

3. Kik dermedten az éhezéstől, 
A terméketlen róná t kaszálgatnák 
A vadon és pusztaság előestéjén. 

4. Kis sóská t szednek a bokrok között , 
A ballangó gyökerén táplálkoznak, 

5. Kik kiűzetnek a társaságból, 
Ordí tnak rájuk mint tolvajokra. 

6. Ott kell lakniuk a völgy hasadékában, 
A föld és a szikla lyukaiban. 

7. A bokrok között nyerítenek, 
A csalán alatt összegyűlnek. 

8. Sehonnaik, elhírhedtek, 
Kiveretnek a lakot t földből. 

* * 

9. És ezeknek lettem gúnydalává, 
Közmondássá vá l tam nekik. 

10. Sőt meg is vetnek, távoznak tőlem, 
Arcomat nyáluktól nem kímélik. 

11. Mivel Ő megereszti ú j ja húrját , 
És kíméletlenül bán t velem, 
Ők is megeresztik a féket előttem. 

12. Jobbra áll e fajzadók, 
Felkel és lábam odább taszítja, 
Ellenem készíti végzetes ú t já t . 
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XXX. 13. Lerombolják ösvényemet, 
Elősegítik vesztemet, 
Ők, kik maguk is segély nélkül vannak. 

14. Mint széles résen jönnek felém, 
Rám hömpölyögnek ropogás közt. 

16. Ellenem ijedelmek fordít tatnak, 
Mintha szél kergetné tekintélyem, 
Mint felleg tűnnék segítségem. 

* * 

16. Igen, most reám omlik szivem ár ja , 
Erősen tar tanak Ínségem napjai. 

17. Lefúrja az éjjel csontaimat, 
Ereim meg nem pihenhetnek. 

18. Felsőbb hatalom elváltoztatja ruhám, 
Mint ingem nyílása övez engemet. 

19. Odavetett a sárba engem, 
Hogy porhoz, hamuhoz lettem hasonló, 

20. Kiáltok hozzád, de nem felelsz, 
Itt állok, és rám mereszted szemed. 

21. Kegyetlen lettél én irántam, 
Ellenem harcolsz erős kézzel. 

22. Felemelsz a szélre és ra j ta nyargaltatsz, 
Szétolvasztasz teljességei. 

23. Hisz tudom, hogy halálba vezetsz vissza, 
Minden élő gyülőhelyére. 

24. De nem nyujtja-e kezét az elbukó, 
Hogy lesz-e segítség a pusztulásban? 

25. Nem sírtam-e a kemény sorsúval, 
Nem kesergett-e lelkem a nélkülözővel ? 

26. De jó t reméltem és jö t t a rossz, 
Világot vártam és sötétség borít. 

27. Bensőm forr, nem csendesül, 
ínséges napok fogadtak engemet. 

28. Sötétben járok, nap nélkül, 
Felkelek a községben és segélyért kiáltok. 

29. Testvére lettem a sakáloknak, 
Társa a vad madár lányainak. 

30. Bőröm feketén válik le rólam, 
És csontom elég a szárazságtól. 

31. És gyászra vált a cimbalmam, 
Panaszhanggá dobom szava. 

* * 

XXXI. l. Kikötöttem szemeimmel, 
Hogy ne nézzenek leányzóra. 

2. És mit végez az Isten felülről ? 
Mit oszt a magasból a Mindenható ? 
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XXXI. 3. Nem gaznak való-é a szerencsétlenség? 
Gonosztevőnek a baleset? 

4. Hiszen ő lá t ja útaimat, 
És megolvassa minden lépésemet. 

5. Ha csalárdságban j á r t am én, 
És lábam a hamisra s i e t e t t : 

6. Igaz mérlegen mérjen engemet, 
És megtudja Isten ártatlanságom. 

7. Ha eltért léptem a helyes úttól, 
Szivem követ te szemeimet, 
És hiba ragadt kezeimhez: 

8. Akkor amit vetettem, más egye meg, 
Tépjék ki sar jaimat gyökerestül . 

9 Ha felgyúlt szivem asszony iránt 
És szomszédom aj ta ján leskelődtem: 

10. Akkor őröljön másnak a feleségem, 
Föléje mások hajol janak. 

11. Hiszen gyalázat volna az, 
És bíró elé való bűn. 

12. Mert tűz az, az alvilágig emésztő, 
Mely minden termésem kiszakgatná. 

13. Ha szolgáim jogát megvetettem, 
Midőn velem perbe k e r ü l t e k : 

14. Mit tennék, ha felkel az Isten ? 
Ha számot kérne, mit felelnék? 

15. Hisz aki engem a méhben formált, formálta őtet is, 
Egy kéz gyúr t meg az anyaméhben. 

16. Ha a szegény k ivánatá t visszatartám, 
És epedni hagytam az özvegy szemét; 

17. Egyedül ettem kenyeremet, 
És nem evett belőle az árva velem; 

18. — Hisz mint a tyjának nőtt fel nekem, 
Mint anyám szülöttét vezettem ő t ! — 

19. Ha lá t tam elveszőt öltözet nélkül, 
Hogy nincs ruhá ja a szűkölködőnek; 

20. Ha inai engem nem áldottak, 
S ő nem melegedett bárányaim gyapjában; 

21. Ha felemeltem az árvára kezem, 
Mert láttam, hogy a kapuban t ámoga tnak : 

22. Akkor essék le vállam vállcsontjából, 
Karom csövében tö r jön ketté. 

23. Mert félelem fogna el, az Isten balvégzete, 
Méltóságát el nem viselhetném. 

24. Ha aranyba helyeztem bizalmamat, 
És biztonságomnak mondtam a drága é rce t ; 

25. Ha örültem, hogy nagy a vagyonom, 
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XXXI. gazdagságot szerzett k e z e m ; 
26. Ha midőn lát tam a sugárzó napot, 

A szépen haladó éjjeli vándort , 
27. Szivem ti tokban hajlandó let t volna 

És én kézcsókkal imádtam volna; 
28. — Az is büntetendő vétek volna, 

Mert hazudtam volna Isten e lőt t ! — 
29. Ha örültem gyűlölőm balvégzetén, 

És felizgultam, mikor baj é r te őt; 
30. — Holott nem hagytam vétkezni ínyem, 

Hogy átokkal éltét kértem volna —; 
31. Ha nem mondotta sátram n é p e : 

Hol van ki húsából jól nem lako t t? 
32. Ne háljon kinn az idegen, 

A vándornak a j tóm felnyitom ; 
33. Ha vétkem mint Ádám elrejtet tem, 

Keblembe takarván bűnömet ; 
34. Mert rettegtem a nagy közönségtől, 

I jesztett a családi szégyen, 
Hogy, csendes voltam, az aj tón ki nem mentem; 

35. — Oh bár volna, ki meghallgatna! 
Im itt körvonala Isten panaszának, 
Ellenfelem vádi ra ta! 

36. Óh én vállaimon hordoznám őt, 
Felkötném mint díszkarikát. 

37. Elmondanám neki lépteim számát, 
Eléje lépnék mint előkelő! — 

88. Ha ellenem kiált szántóföldem, 
És barázdái fe l ja jdulnak; 

39. Ha ettem termékét fizetetlen, 
Vagy gazdája életét k io l to t tam: 

40. Teremjen tövist búza helyett, 
Á r p a helyett beléndeket! 

Vége Jób szavainak. 

XXXII. l. A három férfiú megszűnt felelni Jóbnak, mert 
2. ő igazságosnak tar to t ta magát . De ekkor felger-

jed t a Rám családból való Búzi Barákhel fiának, 
Elíhúnak h a r a g j a ; Jób ellen gerjedt fel, mert 

3. igazságosabbnak tar tot ta magát Istennél. De három 
tá r sá ra is megharagudott, mer t nem találtak választ 

4. ós Jóbot elítélték. De Elíhú a szóval előbb Jóbra 
várt , mert ők öregebbek voltak nála napokra nézve. 

5 Mikor azonban lát ta Elíhú, hogy nincs válasz ama 
6. három férfi szájában, felgerjedt haragja. A Búzi 

Barákhel fia Elíhú tehát megszólalt és mondá : 
Theol. Szaklap. Π Ι . évf. 1 5 
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Elíhú. 
XXXII. Ifjú vagyok napokra nézve, 

Ti pedig már ősz emberek ; 
Hátra azért álltam, félve 
Kijelenteni véleményem. 

7. A napok szóljanak, így gondoltam, 
Hallassa bölcseségét a nagyobb évszám. 

8. Ámde a szellem az az emberekben, 
Az Isten lehe, mi értelmet ad. 

9. Nem épen a vének bölcsek, 
Nem épen az öregek értik az Ítéletet. 

10. Azért mondom, hallgass rám, 
Elmondom én is véleményem. 

11 lm én vártam szavatokra, 
Hallgattam értelmetekre, 
Míg a szót megvizsgáljátok. 

12. Buzgón figyeltem ti reátok, — 
De im nincs, ki Jóbot megcáfolná, 
Ki felelne beszédére közületek. 

13. Nehogy azt mondjá tok: Oly bölcseségre akadtunk, 
Hogy csak Isten cáfolhatja, ember nem. 

14. Hisz hozzám szót még nem intézett, 
Én ugyan nem felelnék beszédetekkel. 

15. Zavarba jönnek, nem felelnek, 
A szavak tőlük elvonulnak! 

16. És én vár jak, mikor ők nem beszélnek ? 
Míg i t t állnak s nem válaszolnak ? 

17. Elmondom én is az én részemet, 
Nyilvánítom véleményem. 

18. Mert telve vagyok szavakkal én, 
Szorít bensőm szelleme. 

19. Im olyan a bensőm mint ki nem nyitott bor, 
Mint ú j tömlő, mely könnyen pattan. 

20. Beszélek hát, hogy könnyebbüljek, 
Felnyitom ajkam és válaszolok. 

21. Nem leszek férfira tekintettel, 
Embernek nem hízelegek. 

22. Mert nem tudok én hízelegni, 
Teremtőm könnyen felróhatná. 

* * 

XXXIII. 1. Hal ld hát , J ó b , m o s t szavaimat, 
Figyelj minden beszédemre. 

2. Im szám már egyszer felnyitottam, 
ínyemben nyelvem megszólamlott. 

3· Egyenes mint szivem lesz beszédem, 
Véleményemet a jkam tisztán adja. 
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XXXIII. 4. Az Isten sze l leme teremtet t engemet, 
A Mindenható lehe é l tetöm. 

5. Ha képes vagy rá, ám cáfolj meg, 
Készülj ellenem, állj elő. 

6. Hisz Istené vagyok, csak úgy mint te, 
Én is agyagból készíttettem. 

7. Tőlem tehát nem kell félned, 
Nem nyomhat el tekintélyem. 

* * 

8. Im azt mondtad fülem hallatára, 
Jól felfogtam a szavak hangjá t : 

9. „Tiszta vagyok, bűntelen, 
Mocsoktalan, nincsen vétkem. 

10. Csak δ gondol ki idegenkedést, 
Tekint engem ellenségnek. 

11· Kalodába teszi lábam, 
Megfigyeli minden utam." 

12. Biz ebben nincs igazad, mondom neked, 
Mert messze áll Isten az ember fölött. 

13. Miért perelsz őellene? 
Hogy minden dolgáért nem felel? 

14. De hisz beszél az Isten egyfélekóp, 
És kótfélekóp is, csak mi nem figyelünk. 

15. Álomban, az éj látásában, 
Mikor álom száll az emberekre, 
A fekvőhe lyen való szendergésben. 

16. Megnyitja akkor az ember fülét, 
S az adott intést lepecsétli. 

17· Hogy visszatartsa a cselekvéstől, 
Elfedje előle a fennhéjázást. 

18· Hogy lelkét a sírtól megőrizze, 
Életét az alvilágtól. 

19. Fenyíti továbbá betegággyal, — 
Az imént még ép volt minden csontja — 

20. Hogy élte kenyerét megutálja, 
Lelke kedvenc eledelét. 

21. Húsa megsemmisül, nem látszik többé, 
Kibúnak bőréből a látatlan csontok. 

22. Lelke a sírhoz közeledik, 
Az öldöklőé élete. 

23. De ha van egy angyal szószólója, 
Csak egy legyen bár ezer között, 
Ki felsorolja é rdemei t ; 

24. Ki szánja őt ós könyörög é r t e : 
„Mentsd meg őt az alvilágtól, 
Találtam érte váltságdíjat!" 

16* 
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XXXIII. 25. A k k o r duzzad húsa ifjú e r ő t ő l , 
Visszatér mintegy fiatalságába. 

26. Istenhez fohászkodik és δ megkegyelmez, 
Hogy u j jongó örömmel jelen meg előt te; — 
így adja meg δ a j ámborság bérét. 

27. Csak mondja hangosan az emberek e lőt t : 
„Vétkeztem, az egyenest meggörbítém, 
De nem bűnhődtem ahhoz mérten." 

28. És megvált ja lelkét a sírba menéstől, 
Élete ú j r a l á t j a a fényt. 

* * 

29. íme, az Isten mindezt megteszi 
Kétszer és háromszor az emberekkel. 

30. Lelkét a sírból visszahozza, 
Hogy az élet világában sütkérezzék. 

31. Figyelj, Jób, és hallgass rám, 
Csendes légy, majd én beszélek. 

32. Ám cáfolj meg, ha van szavad, 
É n ó h a j t o m igazolásod, beszé l j h á t . 

33. Ha pedig nincsen, hallgass rám, 
Bölcseségre tanítlak, csak figyelmes légy. 

* * 

XXXIV. 2. Halljátok, bölcsek, szavaimat, 
Tudósok, reám figyeljetek. 

3. Mert a szót a fül vá lasz t ja meg, 
Mint íny megízleli az ennivalót. 

4. Válasszuk a jogost magunknak, 
Ismerjük meg, mi köz tünk a jó. 

5. Im, Jób mondja : „Igazam van, 
Jogom csak Isten távolí t ja . 

6. Hazudjam tán jogom mellet t ? 
Viseljem nyilamat bűnte lenül?" 

7. Jóbhoz ugyan ki hasonl í t ? 
Vízként a gúnyt mint δ ki issza? 

8. Ki társul szegődik a gonosztevőkhöz, 
A gazság emberivel együ t t jár. 

9. Mondván: Az embernek mi haszna benne, 
Ha utána j á r Isten kedvének. 

* * 

10. Azért is, ti bölcsek, hal lgassatok rám ! 
Távol legyen Isten a gonoszságtól, 
A jogtalantól a Mindenható! 

11. Mert csak az ember te t té t fizeti meg δ, 
S amilyen az útja, úgy osztja végzetét. 

12. Bizonyára az Isten gonoszul nem cselekszik, 
Nem ferdít i a jogot a Mindenható. 
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XXXIV. 13. Ki bízta a fö ldet g o n d j a i r a ? 
Az egész világot ki teremtó ? 

14. Ha nem gondolna csak önmagára, 
Szellemét, lelkét csak magára vonná : 

15. Együtt k imúlna minden élő, 
S az ember a porba térne vissza. 

16. Azért ha van értelmed, halld meg ezt, 
Figyelj szavam hangjaira. 

17. Aki gyűlöli a jogot, hogy fékezhetne? 
A legigazabbat elitélnéd? 

18. Mondhatni-e ki rá lynak: sehonnai! 
Gonosztévő! a nagy uraknak ? 

19· Holott ő nem tekinti a főurakat , 
Gazdagra nem figyel inkább mint szegényre 
Mert hisz keze művei megannyian. 

20. Egy pillanat s meghalnak az éj közepén, 
Felforgat ta tnak népek, elvonulnak, 
Távozik az erőszak nem ember keze által. 

21. Mert δ szemmel kiséri az ember út já t , 
Számon veszi minden lépését. 

22. Oly sötétség nincsen, nincs oly árnyék, 
Hogy oda gonosztevők rejtőzhetnének. 

23. Nem az emberen van tehát 
Törvényre menni az istenséggel. 

24. Ledönti a ha ta lmas t érthetetlenül, 
Helyébe másoka t állít oda. 

25. Jól ismeri cselekményeiket, 
Felforgatja egy éjjel és szótzúzatnak. 

26. Megkorbácsolja őket mint gonosztevőket 
A nézőknek nyilvános helyén. 

27. Mert annyira eltértek tőle, 
Nem figyelték meg minden ú t j á t . 

28. Hozzáig vi t ték a szegény ja já t , 
És hallania kel let t az ínséges kiáltását. 

29- Ki kárhoztatná, ha csendet csinál ? 
Ki látja meg, ha arcát rejt i ? 
így tesz δ emberrel, így népekkel. 

30. Nehogy a gonosz uralkodjék, 
Ne legyen kelepce a nép számára. 

31. Mert ők azok, kikről mondva van: 
„Tűrtem eddig, de nem tovább." * * 

32. Taníts te, ha nem jól látok, 
Ha méltatlan voltam, nem teszem többé. 

33. Ne veled fizettesse-e, ha rútul téssz ? 
Hisz te választál, nem pedig én ? — 
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XXXIV. E r r e m i t tudsz v á l a s z o l n i ? 
34. Jól mondja velem az okos ember, 

Hallgat r ám a bölcs fórfiú : 
35. Értelmetlenül beszél Jób, 

Meggondolatlan minden szava. 
36. Vajha örökké vizsgáltatnék, 

Hogy volna válasz a gonoszoknak. 
37. Mert bűnnel tetézi vétkezését, 

Köztünk egyre kételkedik, 
És szót szaporít az Isten ellen. 

* * 

XXXV. 2. Azt ta r tod tán jogosságnak, 
— Mondván : Istennél igazabb vagyok, — 

3. Hogy azt kérded: Mit használ neked ? 
Mi hasznot húzok vétkeimből? 

4. Mondok hát én néhány szót 
Veled együtt társaidnak. 

5. Tekints fel és nézz az égre, 
Pillants a fellegre magasan fölötted. 

6. Mit téssz neki, ha vétkezel ? 
Mit ha számosak bűneid? 

7. Mit adsz neki, ha jámbor vagy? 
Kezedből δ mit fogadna el? 

8. Csak az embert illeti gonoszságod, 
Igazságod csak a föld fiát. 

* * 

9. Az elnyomás miatt felkiáltnak, 
Fel ja jdulnak az erőszak miatt. 

10. De ki sem mondja : „Hol van Teremtőm, Istenem, 
Aki éjjel is dalt ad a jka ink ra ; 

11. Ki tudóbbakká tesz a föld vadánál, 
Az ég madaránál bölcsebbekké." 

12. így aztán ja jga tnak , de δ nem felel, 
A gonoszoknak gőgje miatt 

13. De hamis az, hogy nem hall az Isten, 
Nem lát ja meg a Mindenható. 

14. Ha mondod is, hogy nem láthatod, 
Van ítélet, bizhatsz benne. 

15. Hisz most sem bánt eléggé haragja , 
Nem torolja meg balgaságod. 

16. De Jób a száját csak hívságra nyit ja, 
Bőven beszól értés nélkül. 

* * 

XXXVI. 2. V á r j m é g kissé , hadd tanítlak, 
Mert van még szavam az istenségért . 

3. Távolról veszem véleményem, 
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XXXVI. Igazat szerzek teremtőmnek. 
Mert valóban szavam nem hazug, 
Tökéletes értelmű van előtted. 

5 Hatalmas az Isten, de mit sem vet meg, 
Hatalmas a szívnek erejében. 

6. Nem hagyja életben a gonosztevőt, 
Igazat ad a szegényeknek. 

7. Nem veszi le szemét a jámborokról, 
Királyok trónjára ülteti őket. 

8. Ha pedig láncra vannak verve, 
Fogva az inség bilincsein : 

9. Csak t e t tüke t adja értésükre, 
Bűneiket, hogy elbizakodtak. 

10. Felnyitja fülüket intésének, 
Hogy megtérjenek a gonoszságtól. 

11. Ha hallgatnak rá és meghódolnak, 
Jóban tölt ik napjaikat, 
Éveiket kellemesen. 

12. Ha pedig megátalkodnak, 
Kimúlanak nem okulva. 

13. A romlott szívűek felgerjednek, 
Nem könyörögnek, ha megköti őket. 

14. Igy aztán lelkük if jan hal meg, 
A kicsapongók közt életük. 

15. De megmenti a szegényt ínségében, 
A szorultságban nyitva füle. 

* * 

16. Téged is igy visz kísértésbe, 
Megszorítván bőségedet, 
És elvivén asztalod, a zsírral teltet. 

17. De ha mint a gonoszok úgy Ítélnél, 
Közel az ítélethez a végrehajtás . 

18. Azért is ne birjon kétségre dühöd, 
A nagy vál tság ne tántorítson. 

19. Felér-é azzal gazdagságod, 
Hogy nem vagy az Isten ellensége r 
Fel-e minden erőhatalmad? 

20. Óh ne óhaj tsd a vész éj tszakáját , 
Midőn helyükről népek vesznek! 

21. Vigyázz, ne fordulj a gazság felé, 
Hogy azt választnád Ínségedben. 

22. Im nagy az Isten hatalmában, 
Hasonlót hozzá ki t ehe tne? 

23. Útját ki í r ja meg neki? 
„Jogtalant cselekvél", ki mondha tná? 

24. Inkább magasztald működésót, 
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XXXVI. Melyet az igaz férfi megénekel. 
25. Őrá tekint minden ember, 

A messziről szemlélő férfiú. 
26. Magasztos az Isten, mi nem érthet jük, 

Évei számát ki kuta tha tná? 
27. A vízcseppeket összevonja, 

Esővé t isztulnak a sűrű ködben, 
28. Melyet a fellegek lebocsátnak, 

Permetezvén a sokaságra. 
29. Hát még a felleg rétegeit, 

Sátra harsogását ki é r tené? 
30. Világosságát ráteríti, 

Elfedi a tenger gyökereit. 
31. Mert evvel itél népek fölött, 

Eledelt ad bőségesen. 
32. Kezébe veszi villámait, 

És velük sú j t j a támadóit. 
33. Harci riadó j á r előtte, 

Szítja haragjá t a gazság ellen. 
* * 

XXXVII. 1. Már a r r a is megret ten s z i v e m 
És kebelemben felijed. 

2. Halljátok csak hangja haragjá t , 
A zajt, mit a jka kibocsát. 

3. Az egész ég alatt ki ter jed 
S a föld sarkai t éri világa. 

4. Utána a dörgés felordít, 
Hatalmas hanggal dübörög. 

5. Hangjával csudásan dörög az Isten, 
Ki nagyokat tesz, e lőt tünk ismeretlent. 

6. A hónak mond ja : Hullj a földre! 
És hatalmas esője omlásának. 

7. Az emberek kezét lepecsétli, 
Hogy művét mindenki megismerje. 

8. A vad keresi búvóhelyét, 
Otthon marad fekvőhelyén. 

9. Vihar jön dél belsejéből, 
Észak felől jéghideg. 

10. Isten lehe fagyást okoz, 
És szűkre szorítja a tág vizeket. 

11. Nedvvel terheli a fellegeket, 
A villámos felhőt messze szórja. 

12. Úgy látszik, véletlen a változásuk, 
Pedig tervei szerint teszik meg 
A föld színén, mit nekik parancsol. 
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XXXVII. 13. Akár ostorul, akár fékül, 
Akár kegyeimül küldi az emberre. * * 

14. Hallgasd meg ezt és rajta, Jób ! 
Bámuld az Isten csodatetteit. 

16. Tudod-e mikor gondol ezekre az Isten, 
Fellege villámát cikáztatván? 

16. Tudsz-e a felleg méréséről, 
A Mindentudó csodáiról ? 

17. Te , akinek m e l e g a ruha, 
Ha szélcsend áll be déli tájon, 

18. Te szállnál velo a fellegekbe, 
Amelyek szilárdak mint öntött tükör ? 

19. Taníts hát minket, mit mondjunk róla, 
Mert a sötétségben fel nem érjük. 

20. Elmondják-e neki, hogy én itt beszélek ? 
Mert emberek mondják, rej tve van. 

21. De im, az ember nem látja a napot, 
Ha fénylik is a felleg mögött ; 
D e j ö n a szél ős kiderül; — 

22. Észak homályából jön az arany — 
De rettenetes méltóság t aka r j a az Istent. 

23. A Mindenható, k i t fel nem érünk, 
A jogot és igazságot el nem nyomja. 

24. Azért félik őt az emberek, 
Vak itt szeme minden bölcsnek. 

* * 

XXXVIII. l. És Jáhveh válaszola Jóbnak a viharból mondván 

Isten. 
2· Ki homályosítja a határozatot 

Értelmetlen szavaival ? 
3. Nos ra j t a ! övezd férfiasan combjaid, 

Én kérdezni foglak, te pedig felelj. 
4· Hol valál, mikor megvetém a föld alapját? 

Mondd csak meg, ha érteni tudsz. 
6· Tudod-e, ki adta mértékét neki ? 

Ki húzta rá a mérőzsinórt? 
6· Min feküsznek oszlopai? 

Vagy ki tette le sarkkövét? 
7. Mikor örültek együtt a reggel csillagai, 

És ujjongtak mind az angyalok. 
8. A tengert kapukkal ki zárta el, 

Mikor kiáradt a föld méhéből ? 
9. Felleget adtam ruhájává, 

Pólájává sűrű ködöt. 
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XXXVIII. 10. Kiszabtam rá törvényemet, 
Zárt és a j tó t adtam neki, 

11. Mondván: Eddig jössz és nem tovább, . 
Itt van határa büszke árjaidnak. 

* * 

12. A reggelnek éltedben adtál-e parancsot? 
Mutattad-e helyet a ha jna lp í rnak? 

13. Hogy megfogja a föld sarkait , 
Lerázza róla a gonoszokat. 

14. Elváltozik a föld mint pecsótanyag, 
Ruhának látszanak a tárgyak ra j ta . 

15. És elalszik a gonoszok kedvenc világa, 
A ha ta lmas ka r széttöretik. 

* * 

16. Voltál-e a tenger forrásánál ? 
A mélység ölében jár tál-e m á r ? 

17. Fel tüntek-e előtted a balálnak kapu i? 
És lát tad-e kapuit az árnyékországnak V 

18. Megtekintetted-ó a földnek szélességeit ? 
Ha tudod mindezt, mondd tehát. 

* * 

19. Merre az út a világ lakához ? 
Hol van helye a söté tségnek? 

20. Hogy elvihetnéd határáig, 
Háza ösvényét megismernéd. 

21. Hisz tudnod kell, mer t akkor születtél, 
A te napjaidnak száma nagy! 

22. Jutot tá l-e már a hó tárházához ? 
A j é g rakóhelyeit láttad-e m á r ? 

23. Miket félretettem szükség idejére, 
Harc és háború napjaira. 

* * 

24. A világosság mely úton oszlik, 
Árad a földre a keleti szól ? 

25. A zápornak ki vont barázdát? 
Útat a dörgés sugarának ? 

26. Hogy eső hulljon a lakatlan földre. 
A pusztára, hol ember nincsen, 

27. Hogy megtöltse a vadont, a pusztaságot, 
A növényeket megtermékenyítse. * * 

28. Van-e atyja az esőnek? 
Vagy ki nemzé a harrnatcseppet ? 

29. Kinek méhéből jön a j é g ? 
Vagy ki szülte az ég derét? 

30. A víz megdermed mint a kő, 
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XXXVIII. S a m é l y s é g színe bezáródik. 
31. Megkötöd-é a Fiastyúk bilincseit? 

Tágítsz-é a Kaszás kapcsa in? 
32. Kihozod-é idején a cs i l lagokat? 

És vezeted-é a Medvét fiaival? 
33 lsmered-ó az égnek törvényeit.5 

Hatását a földre te szabod-e? 
34. Felemeled-e szavad a fellegekre, 

Hogy vízözönnel bor í t sanak? 
35. Küldöd-ó a villámokat, s azok mennek, 

Mondván hozzád: Itt v a g y u n k ? * * 

36. A vesékbe ki tet t bölcseséget? 
Ki adott értelmet a k a k a s o k n a k ? 

37. Ki számlálja bölcsen a fellegeket? 
Az ég tömlőit ki önti k i ? 

38. Hogy öntöt t alakká folyik össze a por, 
És a göröngyök összeragadnak. 

* * 

39. Te vadászod-e zsákmányát az oroszlánnak? 
Téssz eleget fiókjai szükségének? 

40. Mikor leheverednek fekvő helyükön, 
Leguggolnak a bozótban zsákmányt lesve. 

41. Ki készít a var júnak táplálékot, 
Mikor csirkéi Istenhez kiál tnak, 
Kóvályognak étel nélkül ? 

* * 

XXXIX. 1. Tudod-e a zergék szülése idejé t? 
Az őzek ellését megvigyázod-e? 

2. Vemhességük havait megvigyázod-e? 
Tudod-e idejét szülésüknek ? 

3. Kibocsátják borjaikat leheveredve, 
Kieresztik pokláikat. 

4. Fiaik erősödnek, felnőnek a szabadban, 
Eltávoznak, nem térnek vissza. 

5. Ki bocsátá szabadon a vadszamara t? 
Ki oldta meg bilincseit? 

6. Házául adtam a pusztaságot, 
A sótelt síkot lakásául 

7. Neveti a város tolongását, 
A hajtó kiál tását meg nem hallja. 

8. Kilsémli a hegyeket, legelőjét, 
Minden füvet felkutat. 

9. Szolgál-e neked a vad bivaly? 
Meg fog-e hálni jászolodnál? 

10. Megkötheted-e gyeplővel a barázdához? 
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xxxix. Fog-e boronálni a völgyben u tánad? 
11. Bíznál-e benne és nagy e re jében? 

Ráhagynád-e fáradságod ? 
12. Hinnél-e neki, hogy behord ja vetésed 

És begyűjt i majd c sű röde t? 
* * 

13. Vígan csapkod a s t rucnak szárnya, 
Vájjon gólya szárnya s to l la-e? 

14. Tojását a földön hagyja, 
Kikölteti a forró porral. 

15. Feledve, hogy láb szétzúzhatná, 
A vadon állata szétt iporhatná. 

16. Kemény a csirkéihez mint nem övéihez, 
Nem fél, hogy hasztalan fáradozása. 

17. Mert Is ten feledteti a bölcseséget, 
Nem osztot t neki ér telmet . 

18. Ha felrebben a magasságba, 
A lovat és lovagját kineveti . 

* * 

19. Te adsz-é erőt a pa r ipának? 
A sörényt nyakára te öltöd-e? 

20. Te tetted-e, hogy mint sáska üge t? 
Nyerítésének zaja félelmet t e r j e sz t? 

21. Kapál ja a mezőt, örül erejének, 
Kimegy a fegyveres csapatok elé. 

22. Csak neveti a félelmet, meg nem ret ten, 
A kard elől sem té rne vissza. 

23. A tegez megcsörren r a j t a , 
A lándzsa és a szurony vasa. 

24. Zajos hevében felhányja a földet, 
Nem hisz a csittí tásnak, ha szól a kü r t . 

25. Ha szól a trombita, felnyerít, 
Távolról érzi a háborút , 
A vezérek kiáltását, a harci zajt. * * 

26. Az ölyv a te eszedből repül-e fel, 
Terjeszt i szárnyát dél fe lé? 

27. A sas szavadra száll-e fel, 
Rakja -e fészkét a magasságban? 

28. Sziklán lakik és tölti az éjt, 
Magas tetőn, szirt fokán. 

29. Onnan kémlel ételt magának, 
Szeme a távolba messze hat. 

30. Fiókjai vért szörpölnek, 
Hol sebesültek vannak , ő is ott van. 
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XL. 1. Es Jáhveh Jóbnak válaszolva mondá: 
2. A Mindenhatóval perelne a gáncsoskodó ? 

Ki rendreutasítná az Istent, feleljen hát neki. 
Jób. 

4. Csekély vagyok, mit fe lel jek? 
Kezemet én számra teszem. 

5. Egyszer beszéltem, — hallgatok, 
Szóltam kétszer, — de nem többé. 

Isten. 
7. Övezd combjaid férfiasan, 

Kérdezni foglak, válaszolj. 
8. Felbontanád-e ítéletem ? 

Elitélnél engem, hogy igaz marad j ? 
9. Van-e karod mint Isten k a r j a ? 

Mint ő hangoddal tudsz e dörögni ? 
10. Hát díszítsd magad méltósággal, 

Öltözködjél dicsőséggel. 
11. Áraszd haragod folyásait, 

Lásd meg a büszkét és alacsonyítsd. 
12. Lásd meg a büszkét, alázd meg, 

Forgasd fel a gonoszokat állóhelyükben. 
13. Rejtsd a porba őket együttesen, 

Tar tsd fogva arcukat a rej tekhelyen. 
14. Akkor majd én is elismerem, 

Hogy jobbod elég segélyt nyúj that . 
* * 

15. ím i t t a Behémóth, melléd t e remtém; 
Mint közönséges barom füvet eszik. 

16. Nézd erejét combjaiban, 
Hatalmát hasa oszlopiban. 

17. Fa rka szilárd mint cédrusfa, 
Lágyéka izmai összefonódtak. 

18. Olyanok csontjai mint érccsövek, 
Hasonlók tagjai vasszálakhoz. 

19. Istennek első műve ő, 
Teremtője adta ka rd j á t neki. 

20. Ételét a hegyek szolgáltat ják, 
Já tszhatnak mellette a vadon állati. 

21. Lótoszfák aljában hever, 
Sás és mocsár rej tekében. 

22. Árnyékkal födi a lótosz lombja, 
A pa tak fűzei környezik őt. 

23. Feldagad a folyó, de δ meg nem retten, 
Nyugton marad, bár szájáig árad. 
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XL. 24. Á m fogja meg va laki szeme lát tára! 
F ú r j a keresztül tőrrel az o r r á t ! 

* * 

25. Vagy húzd hát horgon a L iv ja thán t ! 
Próbáld a nyelvét hurokba mer í tn i ! 

26. Tehetsz-e orrába kákagyűrű t ? 
Vagy állát horogra szúrhatod t á n ? 

27. Váj jon fog-e neked könyörögni ? 
Vagy békítően esdekelni? 

28. Szövetségre lép t án veled, 
Hogy szolgáddá tedd mindenkorra? 

29. Játszhatsz-e vele mint holmi verébbel, 
Lánykáid számára cérnára kö tvén? 

30. Alkudnak-e fölötte a ha lász tá rsak? 
A kereskedők köz t felosztják-e ? 

31. Bőrét lándzsákkal megtöltheted-e 
Vagy feje csont já t halszigonnyal ? 

32. Ám tedd csak reá kezeidet! 
Megemlegeted a háborút , 
Többé, tudom, nem ismétled. 

* * 

XLI. 1. Biz csalódnék reményében, 
Már látása is leterítné. 

2. Nincs vakmerő, ki felizgatná, 
És ki merne megállni énelőttem ? 

3. Ki előlegezett nekem, hogy fizetnem kéne ? 
Minden enyém az ég alatt. 

* * 

4. Nem hallgathatok tagjairól, 
Szervezete erejéről. 

5. Páncéla felületét ki fedné fel ? 
Ki hatolna ke t tős fogsorába? 

6. Arcának a j ta i t ki nyitja f e l ? 
Fogai körül rémület van, 

7. Vértéi mélyedése körül büszkeség, 
Szűk pecséttel zárvák azok. 

8. Egyik a másikat úgy érinti, 
Keresztül még a szellő sem hat. 

9. Egymáshoz ragad tak azok, 
Összefonódtak, szét nem válnak. 

10. Világban fénylik prüsszögése, 
A hajnal pilláihoz hasonlók szemei. 

11. Szájából lángok áramlanak, 
Szökdelnek a tűz szikrái. 

12. F ü s t tódul ki or ra lyukából, 
Aká r az üstből és forró fazékból. 
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XLi. 13. A parazsa t felszítná lehelése, 
Szájából láng ter jed el. 

14. Nyakában erő lakik, 
Terjed előtte a csüggedés. 

15. Húsa redői összeforrtak, 
Ráöntve, hogy ne inogjon. 

16. Szive kemény mint a kő, 
Szilárd mint az alsó malomkő. 

17. Vitézek hatalmától megrettennek, 
Eltévednek ijedtükben. 

18. A kard, mely éri, meg nem áll, 
Nem a szurony, lándzsa, nyil. 

19. A vasat csak szalmának nézi, 
Rothadt fának az ércdarabot. 

20. Nem üzi futásba az í j j fia, 
A par i t tya köve tar ló neki. 

21. Tarlónak nézi a fu rkós botot, 
Neveti a dárda zaját. 

22. Hasa a legélesb cserép, 
Felhasogat ja az agyagföldet. 

23. Mint fazeka t hozza forrásba az örvényt, 
A tenger kicsiny tégely neki. 

24. Fénylik utána az ösvény, 
Hogy ősz hajnak néznéd az árt. 

25. A földön nincs, ki u ra lehetne 
A félelem nélkül teremtet tnek. 

26. Minden magasra fel tekint , 
A büszke vadaknak királya ő. 

Jób. 
XLTI. 2. E l i s m e r e m , hogy m i n d e n t tehetsz, 

Hogy tervednek nem lehet útját állni. 
3. Ki fedi fel a végzést értelem nélkül ? 

Igen! olyant beszéltem, mit nem értet tem, 
Csodásakat, mikről nincs tudásom. 

4. Óh hallgass hát meg, hadd beszélek, 
Taníts engem, ha kérdezlek. 

5. Csak híred hallám egykoron, 
De most szememmel lát talak. 

6. A z é r t i s v i s s z a v o n o m , m e g b á n o m , 
P o r b a n , h a m u b a n v e z e k e l v e . 

7. Miután Jáhveh e szavakat mondta Jóbnak, így 
szólt Jáhveh a tómáni Elífazhoz : „Haragszom rád 
és két társadra , mert nem beszéltetek rólam oly 

8. helyesen mint Jób szolgám. Most t ehá t vegyetek 
hét bikát és hót kost, menjetek Jób szolgámhoz 
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XLII. és hozzatok áldozatot maga tokér t ; Jób szolgám 
pedig imádkozni fog értetek. Mert csak őt tekin-
tem, ha t i teket szégyenné nem teszlek, mivel nem 
beszéltetek rólam oly helyesen mint Jób szolgám." 

9. És elmenének a témáni Elífaz, a súkhi Bildad 
s a naámai Zófar és úgy tevének, amint Jáhveh 
nekik parancsol ta ; Jáhveh pedig tekintetbe vette 

10. Jóbot . És Jáhveh visszavonta Jób fogságát, míg δ 
t á rsa iér t imádkozot t ; és Jáhveh több mint két-

11. szeresen adta vissza Jóbnak mindenét. É s eljövé-
nek hozzá minden fi- és nőtestvérei, minden hajdani 
ismerői, együtt étkezének vele házában, tanusí ták 
részvétüket és vigasztalák őt mindazokban a ba-
jokban, amelyeket Jáhveh reá mért ; ós kiki egy-
egy keszítát s egy-egy arany karikát adot t neki. 

12. Jáhveh pedig megáldá Jób végét még jobban mint 
az e le jé t ; és lett neki tizennégyezer darab apró-
marhá ja , hatezer tevéje, ezer fogat ökre ós ezer 
szamara. 

13. És született neki hét fia és három leánya. 
14. Ezek elsejét Jemímának, a másodikat Kezíának, a 

harmadikat Keren Happúkhnak nevezte el. És az 
15. egész országban nem ta lá l ta t tak oly szép nők mint 

Jób leányai; és atyjuk fitestvéreik közöt t adott 
nekik örökséget. 

16. Ezek után Jób még száznegyven évet élt és 
négy nemzetséget látott gyermekeiből ós unokáiból. 

17. És Jób vén korában és élettel jóllakva hal t meg 

I. 1. Úz földjének, az esemény színhelyének fekvését alig lehet egészen 
pontosan meghatározni. A Bibliában többször említett vidéket a szíriai siva-
tagban kell keresnünk, mindenesetre Palesztinán kívül, vagy az úgynevezett 
Hauránban, vagy inkább délre Idumeában. 

III. 8. A Livjathán elnevezésen a krokodilus értendő, általánosabban 
valami sárkány-féle csodaállat, amely több keleti nép hite szerint a nap- és 
a holdfogyatkozásokat okozza. Jób azt kívánja, hogy azok a bűvészek, akik 
az időjárást is tudják irányítani, izgassák fel a Livjathánt, hogy elnyelje, elsö-
tétítse születése napját. 

IX. 9. A dél kamarái a déli félgömb csillagképei. 
IX. 13. JRáhab értelme kétes; valami tengeri szörnyeteget jelent, amely 

társaival együtt fellázadt Isten ellen, de az Isten legyőzte. 
XXII. 24. Ófir valamely keleti ország (India?), ahonnan a finom 

aranyat hozzák. 
XL. 15. Behémóth a nílusi ló. 
XL. 25. Livjathán itt határozottan a krokodilus. 
XLII. 11. Keszíta valami ismeretlen pénzegység. 
XLII. 14. Jemíma -- galamb ; Kezía - cassia (?), fahéj; Keren Happúkh — 

szépítőszer szelencéje. A népmonda, amely a költemény alapjául szolgál, 
valószínűen még többet is tudott e leányokról. Mindenesetre feltűnő, hogy 
a könyv épen a leányok nevét mondja meg. 



Keresztyén renaissanee. 

A renaissanee szó, való értelme szerint, újból való meg-
születést jelent. Nem újjászületést, mert a mi aj, az egy-
úttal valami más is : hanem sokkal inkább megújhodást, 
megiíjodást, bizonyos elvnek a maga régi tiszta lényegében 
való újra megéledését, mintegy feltámadását. 

Ez alapon joggal nevezzük az emberiség szellemi meg 
ujhodásának ama ragyogó epocháját, a mely a középkort 
lezárja s az újkort bevezeti, a „renaissanee" nevével, mert 
valójában nem egyéb az, mint az antik klassikus világ 
szellemének újra mogéledóse és sikra szállása a középkor 
sötét hatalmasságaival szemben, felszabadulása az egyéni-
ségnek az őt lenyügző egyházi tekintély békóiból — tudo-
mányban, művészetben, vallásban, egyszóval szellemi életünk 
összes mezőin egyaránt. 

Igy fogva fel a dolgot, a renaissanee fogalma a fejlődés 
fogalmával áll és pedig első fokú vérrokonságban, lévén a 
fejlődós nem más, mint egy folyamat, a melyben bizonyos 
elv, a benne rejlő szükségszerűségnél fogva, bizonyos külső 
alakulatokban, de benső lényegének állandó és változhatlan 
azonosságában jelen meg. 

Ily értelemben viszont a reformáczió, mint a renais-
sanee korának e legnemesebb, legeszményibb és legjelen-
tősebb hajtása, valójában nem más, mint magának az örök 
igaz és önmagával mindig azonos ősevangéliomi elvnek, a 
középkor által elfojtott, egyéni hit által való megigazulás 
elvének u j életre ébredése, új érvényre jutása. Mert 
Krisztus nem alapított egy „római egyháznak" nevezett földi 
institutiót, az ő országa — megmondta — „nem e világból 
való"; Krisztus nem állított Isten és ember közé egy 
közvetítő rendet, ellenkezőleg egyszer s mindenkorra eltörölte 
a rendi papságot, melynek helyére a hitben való egyetemes 
papság elvét emelte; Krisztus nem kötötte az üdvösséget 
bizonyos rítusokhoz és szertartásos cselekményekhez, ellen-
kezőleg azt egyedül az egyén hitétől tette függővé: .Ne 
félj, csak higyj!" „A te hited megtartott téged" . . . Sőt 
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határozottan kijelentette, hogy „senki sem mehet az Atyához, 
hanem csak ő á l ta la" vagyis hogy az egyént Istenhez semmi-
féle közvetítés nem ju t ta that ja el, hanem csak ha ugyanazon 
lélek lakik benne, a mely volt a Jézus Krisztusban. íme a 
személyes élő hit nagy titka, a melyet e hitnek benső lélek-
tani állapotát a sa já t egyéni tapasztalatából oly mélyen 
ismerő Pál apostol oly sajátos mystikával fejez ki, e szavak-
ban : „Élek pedig nem él, hanem él én bennem a Krisztus" 
(Gal 2, 20). És így leszen a hivő a Krisztusévá, Christophoros-szá 
(Krisztus képe hordozójává) avagy miként az újszövetség 
maga e gondolatot kifejezi — christianos-szá (Krisztusivá, 
Krisztus lényegüvé) mely szó magyar formába átírva így 
hangzik : „keresztyén." 

Mondom, a reformátio nem hozott semmi ujat, csak 
visszaállította elkobzott jogába az örök igaz — régit. Azért 
nagyon rosszul ismerik, ha ugyan tudva meg nem hamisítják 
a történetet azok, a kik azt igyekeznek bizonyítani, hogy a 
reformáczió tulajdonkép nem egyéb, mint egy féktelen barát-
nak a lázadása minden emberi és isteni (ér tsd: egyházi) 
rend ellen. A reformáczió igenis a keresztyen szellemnek 
legitim megnyilatkozása, lényege szerint époly régi. mint 
maga a keresztyénség, mert az egyéni hit elvében avval 
együtt született. 

Ámde a tör ténet azt mutatja, hogy az eszmék világában 
a fejlődés mindig h u l l á m v o n a l o n történik. Ez, hogy ugy 
mondjuk, a fejlődés élettani törvénye. Mint hullámhegyek 
emelkednek ki bizonyos epochák, jelezve a korszakos magas-
latot, a melyre az emberiség a szellemi élet bizonyos ágában 
e l ju to t t : ámde a hullámhegyet hullámvölgy váltja fel és 
minél magasabbra emelkedett az emberiség bizonyos időben, 
az azt követő visszaesés is csak annál mélyebb, annál kiál-
tóbb volt. így emelkedett ki például Izráel népe a prófétiz-
musban a külső szertartásos törvény vallásából az erkölcsi 
monotheismus fenséges magaslatára, hogy a tiszta erkölcsi-
ség e magas sphaerájából aztán a közönséges jog rideg s 
casuismusával minden életet elsorvasztó színvonalára sülyed-
jen alá, mint ezt a farizeismus ós irástudomány képviseli. — 
így emelkedik ki ismét ezen szellemi s erkölcsi sülyedőséből 
Izráel népe s vele az egész üdvösségre áhítozó emberiség, az 
idők teljességében, a Jézus evangéliumának hullámain, az 
Istennel való szellem- és életegységnek s ebben az Isten-
országának absolut fenségű és értékű hullámmagaslatára: 
hogy idővel e t isztán benső, mert kizárólag a hivő lelkekben 
lakozó, tehát tisztán szellemi közösség, a láthatatlan, a 
„nem e világból való" Istenországa is egy földi, egy látható 
instituczióvá materializálódjék, a mely habozás nélkül lefog-
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lalja a maga számára az egység, egyetemesség, szentség, csalat-
kozhatlanság és egyedül üdvözítés, attribútumait, tehát oly 
jelzőket, a melyek csak ama láthatatlan „egy közönséges 
keresztyén anyaszentegyházat" illetik meg; a mely a Krisztus 
által egyedül megkívánt személyes élő hit elvét félretolva, 
Isten s ember közé ismét oda állítja a Jézus által örök 
időkre megszüntetett közvetítő papságot, mint szentség 
jellegével felruházott isteni rendet ; s idők folytán e rend 
élén isteni imádat tárgyaként ott magaslik ki fejedelmi 
fenségében a Krisztust helyettesítő pápai intézmény: e csodás 
történeti hibridum, kiben zsidók főpapja s a pogány 
Róma pontifex maximusa egy világtörténeti fogalomban 
egyesült. 

Sietek kijelenteni, hogy midőn megfigyeléseimet sza-
badon kifejezem távol van tőlem minden elitélő, gúnyolódó 
szándék. Csak elmélkedem a fejlődés felett s ennek vonom 
le a tanulságait. Sőt nem habozom kijelenteni, hogy rendszert, 
grandiosusabban megalkotottat, merészebben keresztülvittet, 
méreteivel, styijével imponálóbbat, mint a milyen a pápás 
egyház institucziója, a történelemben nem ismerek. Olyan 
az, mint azon kornak bizonynyal a kor lelkéből lelkedzett 
építészete, a gótika, fenséges boltozataival, egetostromló 
merész csúcsiveivel, fantastikusan bizarr díszítéseivel. Csak 
az alapja ingatag, mert puszta emberi hagyomány . . . És 
innen van aztán épen, hogy mert elvetették az evangéliomi 
alapot, a személyes élő hit által való megigazulás elvét s 
ennek helyére az egyház által való üdvözitós, az egyházilag 
előírt jócselekedetek által való megigazulás elvét állították: 
megszűnt a lelkeknek minden szabadsága, a hitben szabad-
ságra elhívott istenfiak az egyházi törvény szolgáivá lettek 
s a végső eredmény azon vallási zsarnokság, a mely a régi 
politikai zsarnokság helyébe lépett s a mely évszázadokon át 
békóben tar tot ta a hitet és a gondolatot egyaránt. 

A reformáczió — a keresztyénség ez első igazi nagy 
renaissancea — e békókat összetörte. 

A pápás egyház földi institutiójával szemben jogába 
visszaállította az „egy közönséges keresztyén anyaszent-
egyház" Ős igazi keresztyén elvét, a mely nem azonos sem 
egyik, sem másik felekezeti egyházzal, hanem a hívek szi-
veiben élő „societas in cordibus" az, tartozzanak egyébként 
e hivők külsőleg bármely felekezethez. Ε tekintetben Luther 
leplezetlen szabadelvűseggel kijelenti, hogy „a keresztyénség 
testileg nemcsak a pápás egyházban létez, hanem az egész 
világon szétszórva, még a törökök, tatárok, persák között 
is ; ám lelkileg egy az az evangéliomban és a hitben, egy 
szellemi fő alatt, ki a Jézus Krisztus". (Bekenntniss des 
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Glaubens d. Martin Luthers Anno XXIX. wider die Rotten-
geister). 

Apápásegyház dogmarendszerévelszemben pedig, amely 
a „fides historica" vagyis a történetileg keletkezett egyházi 
tantételek és tanrendszer szolgai köteles vallása révén hitet 
és gondolatot, szivet és értelmet egyaránt a maga despotikus 
igájába ha j to t t : a reformáczió a „fides salvifica", a személyes 
élő és ép e személyes élő voltában üdvözítő hit élvét ju t ta t ta 
vissza diadalmas ősi jogába. 

S evvel lehullottak a lelkekről a rabbilincsek: szabaddá 
lett a hit, a lelkiismeret, a gondolat, a kutatás s a felismert 
igazságot kimondó szó. A Krisztusban való hit benső 
bizonyosságával szemben nincs többé sem zsinat, sem pápa, 
sem császár, sem egyetem. Isten igéje és nyilvánvaló ész-
okok: ime a kizárólagos tekintélyek, a melyek előtt Luther 
egyedül meghajolni kész, a mint ezt Wormsban oly klasszikus 
módon kijelentette. Önálló kutatás s az individuális öntudat 
vallásos souverenitása : ime a századokon át elásott szellemi 
értékek, a melyeket az eislebeni bányászfiu ismét napfényre 
hozott, az igazságok, a melyekhez felismerésük első pilla-
natától íogva a reformációnak mindvégig hűnek kell immár 
maradnia, mert léte, egész existentiája gyökerezik azokban. 

Reformátori nagy munkájukban nagy hitjavitóinknak 
különösen két dologra volt szegezve a íigyelmök. Egyrészt, 
hogy tanításuknak feltétlen evangéliomszerüségét igazolják, 
másrészt, hogy meggyőzzenek mindenkit arról, hogy ők nem 
akarnak uj felekezetet vagy szakadást, ellenkezőleg egyetlen 
czóljok, hogy Krisztus egyházát az időközben reátapadt vissza-
élésektől megtisztítsák. Luther maga a leghatározottabban 
tiltakozik az ellen, mintha ő felekezeti egyházat akart volna 
alapítani. „Első sorban is — mondja egy röpiratában (Treue 
Vermahnung D. M. Luthers an alle Christen, sich vor Aufruhr 
zu hüten. Anno XXII.) — arra kérlek, hogy nevemről hall-
gassatok s magatokat ne lutheránusoknak, de keresztyének-
nek (Christen) nevezzétek. Mert kicsoda az a Luther? A tan 
a mit hirdetek, nem az enyém. Meg aztán nem is feszitettek 
meg engem senkiért. Pál apostol nem tűrte, hogy a keresz-
tyének magukat Pálról vagy Péterről, hanem hogy egyedül 
csak Krisztusról nevezzék . . . Ugyan mikép is juthatnék 
hozzá, én nyomorult féreg, hogy Krisztus gyermekeit az én 
boldogtalan nevemmel illessék. Könnyű a pápásoknak („Pa-
pisten"), ők joggal viselik a pártos „pápás" nevet, mert hogy 
Krisztussal s az ő nevével nincsenek megelégedve — s azért 
mesterök a pápa is. Én azonban és a ker. gyülekezet csak 
egy közönséges tant ismerünk s az a Krisztusé, a ki nekünk 
egyedüli mesterünk is." 
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Az evangóliommal és az ős keresztyén katholikus egy-
házzal való ezen azonosságra törekvés okozta, hogy bárha 
a hit és élet dolgában a reformátorok vissza is mentek az 
egyedüli ősforrásra, a Szentírásban foglalt Igére, a tan dol-
gában megállottak az egyetemes katholikus symbolumoknál, 
a minek érthető psychologiai oka az volt, hogy szemben a 
pápás egyház római katholicismusával minden kételyt kizáró 
módon beigazolják, hogy ők az ősi keresztyén katholikus 
elv és traditio legitim leszármazottjai, melytől a római egyház 
eltért. 

Személyes dogmatikai erős meggyőződés s a szent-
háromságtant hirdető ez őskatholikus symbolum e nagy 
apologetikus jelentőségének felismerése tette nyilván Cálvint 
oly megérthetően bár, de megbocsáthatatlanul zordonná és 
engesztelhetlenné a szent háromság tanát tagadó Servéttel 
szemben, mert attól félt, hogy e tan alapjainak megingatá-
sával magának az egy közönséges keresztyén anyaszentegy-
háznak s evvel az ő maga egész reformátori munkájának 
jogalapja s biztositéka omlik össze. A Cálvín szigorú logikus 
feje nem tudta még azt, a mit Luther nagy szive már meg-
érzett, hogy a keresztyénség alapjában oly vallásos világ-
nézet, a mely a legkülönfélébb tarifelfogásokat nemcsak 
hogy megtűri, de sőt egyenesen feltételezi — az egyéniségi elv 
alapján. Hiszen a Krisztusról szóló tanfelfogások, vélemények 
különbözőségei, mint értelmi reflexiók, még épen nem zárják 
ki a szív hitében vele való egységet. Nem tudta, hogy 
a Protestantismus, benső valója szerint, nem a merev forma, 
hanem az élet egyháza. Hogy az egyoldalúan hangoztatott 
tanformával együtt j á r az önczélú egyház, mint institutio, 
ez pedig Leviathanként absorbeálja a lelkeket. Hogy a hol 
élet van, ott mozgás is van, e mozgás pedig maga az 
organikus fejlődés. Hogy az élet vallása a legkülönfélébb 
tanformákat fogja a fejlődós folyamán, a különböző korok 
szükségleteinek megfelelően megteremteni, csak azért, hogy 
minden korhoz a maga nyelvén, a maga szempontjából 
tudjon hozzáférni; s viszont, hogy csak a holt vallások 
merevedtek meg véglegesen bizonyos változhatlan tanformákba. 
Luther e tekintetben is meglepő szabadelvűséggel nyilatkozik. 
Elve, hogy a Protestantismus létjogát elvesztette azon perc-
ben, a mint a szabad kutatás, az egyéni szabad meggyőződés 
szabad kinyilvánításának jogát megtagadja. Annyira megy, 
ho^y még a sektákat is inkább eltűrné, sőt — hogy úgy 
mondjuk, egyenesen megkívánja őket, csakhogy ama szabad-
ság épen az evangéliomi igazság érdekében teljes épségében 
érvényre emelkedhessók. „Nem akarok én Huss Jánosból sem-
miféle szentet sem mastyrt csinálni — írja a német nemességhez 



2 3 8 St romp Lász ló . 

intézett, fenséges röpirata XXIV. részében — csak azt akarom 
mondani, lett legyen bár ő még oly gonosz eretnek, mégis 
jogtalanul és Isten ellenére égették meg ő t . . . Az eretneket 
iratokkal s nem tűzzel kell megczáfolni, mint a hogy a régi 
atyák tet ték Ha oly nagy mesterség volna máglyával győzni 
meg az eretneket, akkor a hóhérok volnának a földnek leg-
tudósabb theologiai doktorai ; nem kellene többé tanulnunk, 
hanem a ki erőszakkal legyőzi a másikat, az meg is égetheti . 
„Csak a pápa kiván minden szabad vélemény elnyomásával, 
minden szellemi harc kizárásával uralkodni, mondja egy 
más helyen (Eine Lection oder Predigt wider die Rotten-
geister" 1525). Ellenkezőleg e szellemi harcnak fenn kell 
maradnia, mert hogy az egyház ily harc nélkül kormányoz-
ható volna, az lehetetlen . . Az meg, hogy szekták támadnak, 
épen helyes s így is kell ennek lenni, különben nem is 
tudnám, hogy harczban kell állanom s nem is juthatnánk 
soha az írás mélyére, ha meg nem támadtatnánk" . . 

Valóban sokszor elmosolyodtam a felett, a midőn ultro-
montán oldalról ismételve olvastam lesújtó bírálatokat, hogy 
a Protestantismus egyáltalán nem életképes s máris a végső 
felbomlás stádiumába jutott , felekezetekre szakadt s csak 
rövid idő kérdése, hogy mint oldott kéve széthulljon. Hogy 
nincs elvi centruma, a mely alkatelemeit összetartaná, nincs 
szervezete, mely az állandóság attribútumait mutatná. Hát 
az ilyen bírálatok, a mellett, hogy ellenfelünk tájékozatlan-
ságát leplezik le, egyúttal a protestantismus valóságos 
dicsőítő panegyriseinek mondhatók, mert igen hiteles tanúnak, 
ellenfelünknek ajkáról igazolják, hogy a protestantizmusban, 
hála Istennek! még mindig erős az Individualismus, az 
egyéniség ős-örök evangéliomi kovászelve. Ez az egyéniség-
elv a mi igazi centrumunk, a mely nemcsak hogy minden 
uniformizálást apriori kizár, hanem az egyéniesült sokféle-
séget egyenesen megköveteli: s bizony akkor ütne épen a 
végóránk, ha egy tanformába vagy egy institutióba mere-
vednénk. A mozdulatlanság nálunk egyenlő a halállal. A 
protestantismus mondhatnók egy százmillió fejű egyház, a 
melyben mindenki különbözik és mégis egy az evangéliom-
ban. A protestantismus szabad hivőket és szabad gondol-
kozókat követel. Nem akar sem Luther, sem Calvin, sem 
Socinus, avagy valamely ezekről elnevezett egyházi institutio 
avagy ez egyházakban érvényes symbolumok szolgáivá tenni, 
csak azt akarja, hogy Lutherrel, Calvinnal, Socinussal s a 
reformatio hőseinek egész gárdájával együtt mi is felszaba-
duljunk a hitben, az egy Isten igéjét kivéve, minden tekin-
tély alól. Mert Krisztus nem tanított, nem adott semmiféle 
dogmát, egyáltalában nem írt soha egy betűt sem, jelezve 
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evvel, hogy az δ evangélioma s ennek tartalma, az Isten 
országa, élet és nem t a n : azért a keresztyénség nem is 
bizonyos dogmákkal való megegyezésben, nem is bizonyos 
litáneáknak elmondásában, nem is bizonyos sakramentumok-
ban való részvételben, nem is bizonyos külső áj tatosságok 
elvégzésében: hanem egyedül és kizárólag a Krisztussal, a 
Krisztusban megjelent valláserkölcsi elvvel való egyesülés 
alapján az Istennel való szellem és életegységben áll. A 
keresztyénségben nincs törvény, csak egyetlen egy; ez sem 
külső, test i ; hanem tisztán benső, szellemi törvény: a szeretet. 
A keresztyénség nem metaphysika, nem is Jézusra vonat-
kozó metaphysikai tanok összege: a keresztyénség tiszta 
ideális erkölcsiség, melynek forrása, lelke maga az Isten, 
kit Atyánknak ismerünk fel a hitben. Ezért a keresztyénség 
— úgy a mint azt Luther s a reformáció a maga ősi, szűzi 
tisztaságában és világosságában új életre keltette, nem 
igazhivőket, önigazságuk bizonyosságával kérkedő farizeu-
sokat, hanem igaz hivőket, bűnök töredelmében megtört , 
magukat Isten kegyelmének nyugton átadó publikánusokat 
követel : „Christianusok&t" és nem „ j e su i táka t" . 

Hadd triumfáljon há t csak tovább is az a megoszlott-
ságunkon kárörvendő k r i t i ka : mi biztos öntudattal hala-
dunk a mi megoszlottságunk utján s óvakodni fogunk 
magunkat újból leigázni bármely dogmabetű szolgaságának 
igájába. Elegendő nekünk a Krisztus gyönyörűséges igája, 
a mely: szabadság az egyéni élő hitben, s szolgaság a 
szeretetben. Sursum corda! 

* 

Azaz hogy elmondhatjuk-e ez öntudattól áradozó vallo-
más t? Vájjon megvan-e még csakugyan a reformációnak az 
a hatása a lelkekre, mint négy évszázzal ezelőtt? Vájjon 
nem vesztett-e az a fennen hangoztatott hit a maga hiteléből, 
nem gyöngült-e meg az evangéliomnak a lelkekre gyakorolt 
egykori varázsereje? 

Komoly kérdés — s a felelet első pillanatra bizony nem 
épen megnyugtató. — Társadalmunk mintha egy nagy átala-
kulás benső forradalmában vajúdnék. Divattá lett a kétely 
és közöny. Különféle álbölcseleti elméletekből leszűrt jel-
szavak kavarognak a levegőben, a melyek a társadalmi rend 
felforgatására szólítják a nyersebb lelkeket. A természet-
tudományok felfedezései napról-napra egy-egy régi kedves 
vallásos kópzetnek a gyökereit támadják meg, megingatva 
a műveltek hitét is, a kik elfordulva a vallástól, különféle 
bölcseimi rendszerek ethikai elméletei szerint sőt idegen 
vallásos eszmék, pl. a buddhismus befolyása alatt rendezik 
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be lelki világukat. Körülbelül nlyformán állunk, mint álltunk 
a nagy franczia forradalom idején, a midőn Istent detroni-
zálták, hogy helyére ültessék egy czéda utczai szépség alak-
jában az Észt, s a midőn korának művelteit a nagy 
Schleiermacher így gúnyolta meg szent bánatában : „Tudom, 
hogy az istenséghez ép oly kevéssé fordultok a magány szent 
csendjében, a mint nem keresitek fel az elhagyatott templo-
moka t ; hogy ízléssel berendezett lakásaitokban a házi iste-
neket a bölcsek mondásai s a költők énekei helyettesítik; 
hogy emberiesség és társadalom, művészet és tudomány, a 
melyeket teljes mérvben birni véltek, annyira eltöltik lelkeite-
ket, hogy amaz örök és szent lény iránt, a mely szerintetek 
e világon kivül esik, nincs érzés szivetekben. Sikerült a földi 
életet oly gazdagon, oly sokoldalúlag berendeznetek, hogy 
már az örökkévalóságra nincs is szükségtek s minthogy így 
magatok alkottatok magatoknak egy universumot, feloldozva 
érzitek magatokat az alól, hogy arra gondoljatok a ki t i teket 
teremtett." („Reden über die Religion." Apologia.) 

Hát e szavak, ugy hiszem, erre a mi ideges, vajúdó és 
minden szertelenség iránt oly fogékony korunkra is felette 
találók; de hogy idáig jutot tunk, hogy a vallás legalább lát-
szólag annyira hitelét vesztette, annak nem korunk oka első 
sorban, hanem mondjuk ki nyíltan: maga épen az egyház, 
vagy helyesebben, az egyházak. 

Súlyos, komoly vád: igazolni tartozom. S minthogy a 
keresztyénség legitim letéteményesének, mint egyházat, mint 
theologiai világnézetet, előbbi fejtegetéseim alapján, a refor-
máció egyházát tekintem, bizonyításommal annak körén 
belül fogok maradni. 

Megemlítettem már, hogy a reformáció theologusait 
egyéni meggyozödésökön kívül egy nagy apologetikai érdek 
késztette arra, hogy bárha hitelvi szempontból egészen az 
evangóliomra mentek is vissza, de tanelvi szempontból csak 
az őskatholikus symbolumokig, mert csak így tudták vagy 
legalább gondolták beigazolhatni, hogy ők és nem a római 
pápai egyház az őskeresztyén katholicitás jogos leszárma-
zottjai és képviselői. Igaz ugyan, hogy hit és élet egyedüli 
normáló elvéül és zsinórmértékéül az írásban foglalt Igét 
állítva oda, szükségszerüleg az Igét te t ték ama symbolum 
megítélő mértékóvé is: ámde figyelmen kivül hagytak egy 
igen fontos dolgot, azt t. i. hogy a Szentírásban különbséget 
tegyenek a között , a mi valóban Jézus tói való s a közöt t a 
mi már csak Jezusro7 szól; másszóval nem különböztették 
meg a tiszta jézusi evangóliomot Pálnak, Péternek, Jánosnak 
stb. tanításaitól. Nekik a teljes írás Istentől egyaránt ihletett 
volt, quoad verbum, s minthogy a Jézus által az üdvösség 
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egyedüli alapjává és feltételévé tett személyes élő hit elvét 
a legmélyebben, a legvilágosabban és legmeggyőzőbben Pál 
apostol fejtette k i : nem véletlen, hogy a reformáció első 
sorban Pál tanítására ment vissza, sőt úgyszólván teljesen 
ebbe élte magát, erre építette fel tanrendszerének a \ráltságra 
vonatkozó egész világnézetét. Viszont az őskatholikus sym-
bolum christologiája első sorban és közvetlenül a János evan-
gélium λόγος speculácziójára megyen vissza, e magában véve 
fenséges apologétikus iratra, mely azonban a keresztyén 
igazságot, Krisztust magát, az alexandriai hellenistikus böl-
cselet világnézetében szólaltatja meg s e réven azt a plátói 
metaphysika elomeivel saturálja. Vagyis, hogy a dolgot tisz-
tán formulázzuk, a reformáció visszament ugyan a keresz-
tyénség ősforrásáig, a Szentírásig s már evvel magával óriási 
szolgálatokat tett a keresztyén vallás ügyének, szemben az 
ezt holttá dermesztő középkori pápás egyház institucziójával: 
ámde ez ősforrásból nem azt merítette ki kizárólag, a mit 
Jézus maga tanit s miként azt a hegyi beszédben, a pará-
bolákban, a 3 első evangélium egyéb közvetlen Jézusra vissza-
vezethető emlékeiben találjuk, hanem elsősorban azt, a mit 
róla Pál és János taní tanak; vagyis Jézust nem úgy állította 
a hit elé, a mint ő maga tényleg ott áll, hanem a mint e 
viszonyában a hithez a Pál és János megvilágításában 
jelentkezik. 

Ε tény szükségszerüleg igen fontos következményeknek 
lett a forrása. Elsőben is annak, hogy a reformáció theolo-
gusai minden további vizsgálódás és tépelődés nélkül elfo-
gadták az őskatholikus symbolumot, mint a melynek taní-
tásában, igen helyesen, nem láttak egyebet, mint az apostoli, 
főleg pedig a páli és jánosi tanok leszűrődését. Azután pedig 
— és ez a fontosabb consequentia — minthogy az őskath. 
symbolum egész tartalma szerint egy a legfenségesebbre s 
legszentebbre irányuló, grandiózusait merész metaphysikai 
speculátió leszűrődése: hát evvel természetszerűleg a refor-
máció egyházában is nyitva maradt a kapu a további meta-
physikai speculátiók számára, a mint erről például Cálvin 
Institutiói a legklassikusabb példát szolgáltatják, melyek 
mellett ott sorakoznak a különféle reformációkorbeli confes-
siók ós symbolikus iratok. A symbolumok aztán, a melyek-
ben a reformáció theologusai az ő hitelveiket kifejtették, 
idővel felülkerekedtek a reformátorok által épen e symbo-
lumokban egyedüli szabályozó elvképen hangoztatott Isten 
igéjén; majd később nyomukban kifejlik egy gazdag dogma-
tikai irodalom, keletkezése szerint kegyes, tiszteletre méltó 
törekvés gyümölcse valamennyi, de lényege szerint merő 
emberi bölcselkedés a Krisztus igazsága fölött. És minden 
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ilyen dogmarendszer mögött o t t emelkedik egy-egy dogma-
tikailag meghatározott egyház, mint földi institutió, a mely 
a maga igazának öntudatában, sőt az igazság egyedöli bir-
tokának bizonyosságában kész a maga számára lefoglalni az 
egyedül üdvözítő jelleget, akár csak a római egyház: csupán 
csak annak merész és a végsőig megvont következetessége 
és nyíltan kifejezett absolutistikus törekvései nélkül. Bár 
hogy a hajlam ez irányban is meg volt benne, mutatja épen 
Cálvin szerepe Genfben. 

így született meg a római pápával, mint a Krisztus 
helytartóságát kifejező élő dogmával szemben a sok külön-
féle papiros pápa a különféle reformációi felekezetekben s 
egyházakban. És mindegyik egyház azt hiszi, nem, csak tanít ja, 
mert hite csak az egyénnek lehet, a tanító-egyháznak 
hite nincs, mondom, mindegyik egyház azt tanítja, hogy az 
ő Krisztusa az egyedül igazi, hogy ő az üdv és igazság egye-
düli letéteményese. És innen van, hogy a kiknek a Krisztus-
ban, a krisztusi igazságban egynek kellene lennünk, pár-
tokra szakadtunk a róla alkotott tantételek miatt. Nem az 
6 nevére, de a Páléra, meg a Péterére, meg az Apollóséra 
esküszünk, akárcsak egykor a korintusiak, kiknek Pál szent 
felháborodásában keserű gúny nyal veti szemökre: Darabokra 
tépitek a Krisztust ! Nem azt hirdetjük, a mit ő tanított ha-
nem a miben Aquinói Tamás, Luther, Cálvin, Socinus, Bossuet 
vagy bárki más volt a mesterünk . . . Szeretet helyett még 
manapság is gyűlölködünk és áldó imádság helyett még ma-
napság is bizony meg van bennünk a hajlandóság, hogy 
egymást eretnekként átkozzuk ki. Valóban nincs a föld kerek-
ségén „vallás", a mely annyi vért ontott, annyi máglyát gyúj-
to t t volna, mint épen a szeretet vallása! Valóban „még 
mindig befejezetlen a kulturhistoriának legszégyenletesebb 
könyve: nem a tudatlanságnak, nem a babonának, nein a 
hazugságoknak, hanem a vallási gyűlölködéseknek a története; 
az erkölcs géniusa még várja-várja, mikor kerül már oda a 
szó, hogy vége." És miért? Mert a vallást kiszorította helyé-
ből a dogma; a dogma pedig természeténél fogva mindig 
türelmetlen. 

Hanem van még más mondanivalóm is. Volt idő, a 
mikor a metaphysikai tartalmú dogmák az egész emberi társa-
dalmat mozgásban tartották, úgy hogy ellentétük kihatott 
a népek életébe, a politikába is, s folyt értök ós miattok a 
vér patakokban . . Az a kor volt ez, a midőn a bölcselő 
gondolkozás, hogy ugy mondjam, még mindig csak a közép-
kori cipőkben já r t s joga csak annyiban ismertetett el, a 
mennyiben a theologiának szolgált. Hanem mikor a renais-
sance és reformáció által felszabadított én egyszer a bölcselet 
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terén is a maga teljes tudatára ju tva oda kiáltotta a dogmák 
metaphysikai képzeteivel békóba vert vi lágnak: „Cogito 
ergo sum" s evvel lerázva véglegesen minden tekintélyt, az 
önálló és szabad gondolkozást állította oda, mint souveraint, 
a mely minden ismeretbeli kérdésben egyedül itél; mikor 
aztán ez az így felszabadított és souverainné tet t gondol-
kozás számon vette a maga birodalmának, az ismeretnek 
határait és megállapította, hogy e határok csak addig ter-
jednek, a meddig érzékeink érnek s hogy a mi azon hatá-
rokon túl van, vagyis a mi metaphysikai természetű, azzal 
szemben csak egyet tudunk biztosan, azt t. i. hogy „ignora-
bimus": hát akkor a régi stylbsn vett metaphysika s vele 
együtt minden régi stylben vett metaphysikai irányú és 
természetű dogmatika egész rendszerépülete egyszerre mint 
egy kár tyavár összeomlott s tekintélye egyszer s minden-
korra hitelét vesztette. 

Hasztalan áll hát elő bármely egyház a maga m e t a -
p h y s i k a i dogmarendszerével; a gondolkozás, a mely Kant 
óta tisztában van a maga ismeret-határaival, visszautasítja 
ő t : „Non liquet". Am azért ha így a dogmákból a meta-
physikát kiutasít juk is, egyáltalán nem következik, mintha 
tán megvetnők, avagy méltányolni ne tudnók azon érzelmet, 
mely amaz elemet oda bevitte; s másrészt, mintha a meta-
physikai speculátiónak a vallásból való kiutasításából folyólag 
mi vallástalanabbak lennénk mint pl. a 13-ik vagy a 17-ik 
század keresztyén embere, vagy akár mint a milyen az 
ember átlag volt minden korban. 

Nem vagyunk mi vallástalanabbak, csak máskép 
vagyunk vallásosak. Szemünket felnyitották a természet-
tudományok, Ítéletünket élesre köszörülte a lélektani alapokra 
fektetet t történeti kritika. Lélektani megoldást keresünk 
minden téren, még a vallás, a kijelentés, a csodák terén is 
és lelkünk meg nem nyugszik, nem nyugodhatik meg mind-
addig, a mig kételyeire, tépelődéseire e téren is kielégítő 
feleletet nem talál. 

És most kérdem: vájjon mind e kérdésekre, a melyek 
természetszerűleg a vallásos élet terén a legsubtilisabbak 
és legkényesebbek, de egyúttal a legéletbevágóbbak is, ád-e 
az egyház, adnak-e az egyházak kielégítő feleletet? Nem, 
bizonynyal nem! Hanem előállanak évszázadok óta kész, a 
hagyomány tisztes patinájával bevont dogmáikkal, a melyek 
a keresztyén, igazságot rég letűnt korok számára ezeknek 
szellemében és gondolkozásmódjában fejezték ki s azt 
akar ják, hogy a huszadik század embere ezeket épen úgy 
vakon elfogadja, elhigyje, mint a 16-ik század gyermeke! 
Nem akarnak tudomást venni arról, hogy évszázadok alatt 
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a világ nagyot fordult ; s hogy ha jelenkorunknak nem tejhez, 
de már kemény eledelhez szokott nemzedéke nem tud többé 
az egyházi tanok betűje szerint „hinni", hát nem ő a hibás, 
hanem az egyház az, a mely nem képes, vagy nem akar 
alkalmazkodni a korhoz, hogy meggyőzhesse őt! 

Nem, ez nem a reformáció egyháza, ez a pápadogma 
vagy a mi végre is egy, a dogmapápa egyháza . . Ez nem a 
keresztyénség, ez holt hatalmak institucziója. 

A reformáczió egyházának, mint az igaz keresztyénség 
letéteményesének bensőieg ineg kell ujhodnia s újból tisztán 
tudatra emelnie a maga világtörténeti hivatását. A reformáció, 
mint ráutaltunk, az élet, a mozgás, az organikus fejlődés 
elvén áll, igazi lényege épen az, liogy a saját világában is 
állandó megújhodás kovásza legyen időtlen időkig s mint-
egy a, keresztyénség lelkiismeretének folyton megifjodó 
élő tiltakozása, minden tekintélylyel szemben, hit és erkölcs, 
gondolat és szó dolgában egyaránt, az örök, a Szent, az 
egy közönséges keresztyén igazság érdekében. 

Igen, az egy közönséges keresztyén Igazság érdekében: 
mert lehet bár felekezeti egyház száz meg ezer: a keresz-
tyén igazság csak egy marad, mert a kin alapul a Krisztus 
is egy, miként egy a hit, egy a keresztség és egy az Isten. 

Igen, miként egy a Krisztus, de nem az, a kit a róla 
alkotott tanokban, mint egykor Korintusban, most is napról-
napra, újból és újból darabokra tépünk, keresztre feszítünk: 
hanem a kivel napról napra együt t kell meghalnunk a 
bűnnek, hogy vele napról-napra u j erkölcsi életre támad-
junk . . . Miként egy a hit, de nem az, a melyet átok terhe 
mellett leckemódra be kell emléltelnünk: hanem a mely a 
Krisztussal való benső személyes összeforrottság érzete alapján 
a szívnek benső, élő és boldog bizonyosságát képezi. Miként 
egy a keresztség, de nem az a külső, pusztán szertartásos 
cselekmény; hanem a léleknek benső elinerülése a Krisztus-
ban (miként ezt Pál apostol a római levélben 6 r. oly mély 
mystikával kifejti). S miként egy az Isten, de nem az a 
személyválogató despota, a ki csak egyik-másik felekezetet 
vagy embert szereti s a kinek letét gyarló emberi bölcse-
séggel kell a dogmatikákban bizonyítgatnunk: hanem a ki 
mindnyájunknak édes Atyja, ki nem nézi a ruhát, de a 
hitet s a kit mindnyájan boldogan zárunk szivünkbe a mi 
személyes élő hitünkben . . . 

Vajh mikor ju tunk el ez egyszerű, e természetes, e 
boldogító Igazság felismerésére? Vajh mikor tesszük ezt 
egyetlen, de teljesen kielégítő dogmánkká? 

A reformáció egyházára vár a feladat, hogy az Igaz-
ságot diadalra jut tassa . Övé a kötelesség, hogy Páltól és 
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Jánostól, a kikhez α pá pás egyháztól már elvezette az 
emberiséget, most ezt közvetlenül a Krisztushoz vezesse 
vissza, kinek egész lényege ez egy szóba foglalható össze: 
„Szeretet." Szeretni Istent az emberekben — és az embe-
reket Istenben. Hát van-e ennél dogma szebb, fenségesebb.3 
És van-e még más egyéb dogmára is szükségünk ? Es szük-
séges-e, a keresztyénség érdekében való-e tovább is a lel-
keket metaphysikai tanok kényszerébe igáznunk ? Nem! 
erre a keresztyénségnek szüksége nincs, mert ez csak meg-
öli ő t : erre csak az egyháznak van szüksége . . . 

Az egyháznak. De nem ama „láthatatlan" egyháznak, 
hanem e láthatóknak . . . Pedig a látható egyház, a refor-
máció helyes tanítása szerint, nem öncél, hanem eszköz, 
épen ama láthatatlan egyház megépítése érdekében. Czólja 
nem hogy örök időkre megmerevedjék, hanem hogy egykor 
megszűnjék — hogy ama „láthatatlan" egyház uralomra jut-
tával „Isten legyen minden mindenekben." 

Igen, e láthatatlan egyház a cél s ez nem utópia, 
mert megvan az, él az most is, mindenütt a hivő lelkekben . . 
És a hol él, ott nincs szolgasága a betűnek, ott teljes szabad-
ság van a szellemben . . . Azért itt nincsen türelmetlenség 
sem. A hit a maga individuális psychologiai lényege szerint 
sohasem intoleráns. Hiszen egyéni érzelmi állapot az; és 
vájjon nem oly szent, nem oly boldogitó-e ez érzelem más 
szivében is, mint az enyémben? A hivő, nem a dogmatikus, 
de a szívvel hivő, nem kérdezősködik másnak hitvallása 
után, annál kevésbbé mer felette Ítéletet mondani, hiszen 
tudja, a maga személyes tapasztalatából megtanulta, hogy 
kinek-kinek hite az ő legszentebb személyes ólettónye, a 
melybe erőszakos kézzel nyúlni szentségtörés. Az igaz 
hivők e láthatatlan közössége az „extra ecclesiam nulla 
salus" elvét nem ismeri, ez erkölcsi szörnyűségre csak egy 
tanitó egyház juthatot t el. 

A reformáció volt az, a mely felszabadítva a hitben 
az egyént, ezt szabaddá tet te a gondolkozásban is, s ez 
alapon, azon kor tudományos és vallásos műveltségének 
megfelelő módon, összhangba hozta, a mi együvé tartozott, 
az evangéliomot a művelődéssel, a vallást a tudománynyal. 
Nos ez örökét most megtagadná ta lán? A reformáció volt, 
a mely a tudományos kutatás t felszabadította az egyházi 
tekintély jármából Több: a reformáció volt az, a melyen, 
a renaissance-szal együtt, egész modern tudományos és 
kulturális haladásunk alapúi. Vájjon saját szellemének e 
hatalmas erőre ju tot t legkedvesebb gyermekeivel most 
szembehelyezkednék talán? Nem! A reformáció egyházának, 
a mely a szellem szabadságának talajáról fakadt, tisztában 
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kell lennie avval, hogy tovább is csak e talajon fejlődhetik, 
különben elsatnyul, s benne és vele az evangéliom, a keresz-
tyénség is. És e feladatához fegyverzete kész; ráutal tam 
már : Isten igéje és nyilvánvaló észokok. Csak tud ja ο két 
fegyverét jól forgatni; csak tudja a ké t fegyvert s velők és 
bennök hitet és gondolatot, szivet ós észt harmóniában tar-
tani s bizonynyal övé a győzelem. 

Felséges perspectiva: visszahódítani egy elvesztett 
világot s benne munkálni Isten országát. Fenséges hullám-
magaslat, a melyre el kell ju tnunk a mélységes hullám-
völgyből, a melyben most tespedünk. El kell ju tnunk mon-
dom, mert ez a fejlődés élettani törvénye. És ez a feladat, 
mint az élet és fejlődés egyházára, a reformáczió egyházára 
vár, csak értse meg, csak jöjjön a maga lényegével 
tisztába . . . 

Madáchunk fenséges tragédiájában olvassuk, hogy 
Kepler, ki egy léha szolgalelkű korban ott tépelődik a jövő 
felett, egyszerre — mintegy visioban meghallja a Marseillaiset, 
s mintegy kijelentószerüen egyszerre megtalálja a megváltó-
jelszót, a mit kereset t : Szabadság, egyenlőség, testvériség. 

„Oh hallom, hallom a jövő dalát, 
Megleltem a szót, ezt a nagy talizmánt 
Mely a vén földet ifjúvá teszi." (VIII. Szin vége.) 
Hát nekünk e „szót", e világ t i tkát megoldó nagy elv-

szót nem kell keresnünk, ismerős már az közel 2000 éve s 
bizony ez fogja majd egykor megvalósítani a Kepler visio-
álmát is s meghozni az emberiségnek az igazi szabadságot, 
egyenlőséget és testvériséget . . . Azaz, hogy meg is valósí-
totta már, csak nyúljunk utána . . . És ez a világtitkát meg-
oldó egyetlen nagy szó, egyetlen nagy dogma a Szeretet. 

S ha majd a keresztyénség csak ez egyetlen dogmát 
fogja ismerni ; ha majd az egyházak e szeretetben fognak 
versenyezni csak; ha a reformáció e szeretetben való teljes 
megújhodásnak minden utógondolat nélkül magát teljesen 
alá fogja vetni s nem fog keresni ős akarni egyebet, csak 
az e szeretetben élő Krisztust mindenben és mindenütt: 
akkor fog beállani a második, az igazi, a teljes keresztyén 
renaissance. 

Stromp László. 



Az egységes liturgia kérdéséhez. 

Magyar protestáns, közelebbről magyar evangélikus 
reformált egyházunkban egész irodalma fejlődött ki 1903 óta 
az egységes liturgia kérdésének. Nincs olyan nagyobb egy-
házi lapunk, mely több-kevesebb cikkben ne foglalkozott 
volna e kérdéssel. Egyházmegyék, egyházkerületek zöld asz-
talain megforgott ez ügy s fölkerült immár a konvent elé 
is, hogy lehetőleg megérlelve, a református egyház zsinata 
döntsön majd abban, juttassa azt valahogy dűlőre 

Valósággal érdemes dolog volna az, ha nevezett egy-
házunk az összes egyházi lapokban és jegyzőkönyvekben e 
kérdésről megjelent valamennyi munkálatot összegyűjtve 
kiadatná. Roppant halmaz lenne az s benne tömérdek ismét-
lésre találnánk. De csakis ezen az úton lennénk képesek 
teljes képben áttekinteni azt a rengeteg liturgiái összevisz-
szaságot, melynek útvesztőjéből az egységes liturgia felé 
akarunk kibontakozni De meg a kérdésről megjelent sok s 
részben igen értékes tanulmányban a legkülönbözőbb terüle-
tekről összehordott történeti adattal, s ezek és a meglevő 
állapotok alapján számtalan, figyelemreméltó jó tanácscsal, 
az egységes liturgia alaki és tárgyi tervezetével találkozunk. 

Sokkal nagyobb ós nehezebb feladat mi nálunk egységes 
liturgiát állítani össze, mint ahogy azt egyesek képzelik. 
Avagy hát papíron összeállíthatja azt a zsinat, de a mi auto-
nomikus elvekhez szokott s azt bizony nagyon gyakran 
félreértő egyházi életünkben vajh ' mikor lép az aztán a maga 
teljességében életbe? Gyülekezeteink szeretik a megszokot-
tat, s olyannyira nem szívesen térnek el attól, hogy valamely 
úja t erőszakolni reájok sok esetben végzetes kísérlet lehet. 
Lelkészeinket is ugyan ki fogja ellenőrizni, hogy vájjon az 
ú j liturgiái formák és anyagok területén fognak-e mozogni, 
ha ezek nem tetszenek nekik, ha a régi gyepűk megbontá-
sára esetleg nem lennének haj landók? 

Felsőbb egyházhatósági rendeletekkel mi nálunk — tör-
téneti példákkal tudnám igazolni — ilyen dolgokban igen 
kevésre lehet menni. Rendkívül tág köpeny az a mi autonó-
miánk, amely alatt sok szabadosság is elfér. 

Ε folyóirat t. szerkesztője szíves volt felszólítani enge-
met, hogy mint ilyen kérdésekkel szakszerűleg foglalkozó 
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ember, mint gyakorlati theologiai tanár, én is mondjam el e 
folyóiratban a magam véleményét az egységes liturgia kér-
déséről. 

Elfogadtam a felszólítást, mert kötelességemnek is tartom 
s szívesen is teszem, hogy a reám közelebbről tartozó, isme-
retkörömbe vágó tárgyakhoz alkalomadtán a nyilvánosság 
előtt is hozzászóljak, de most sokkal nehezebb nekem ezzel 
a feladattal megbirkózni, mint a milyen például egy évvel 
ezelőtt, annak a sok, általam jórészben átolvasott munkálat-
nak megjelenése előtt lett volna. 

Kompilálni avagy a már többször is elmondottakat is-
mételni nem akarom, de könnyed, futó lépésekben sem akarok 
átrohanni e nagy tárgy fölött. Sziiksógt lennek tar tom, meg-
mondom majd, hogy miér t? — minden istentiszteleti külön 
ténykedésünkre nézve keresztülvinni az egységesítés elvét, 
de bizonyos tekintetben még szigorúbban veszem ezt az elvet, 
mint mindazok, akiknek munkálataival eddig találkoztam. 

Szabad kezet kérek és engedek magamnak. Egyáltalában 
nem befolyásoltatom magamat az olvasottak által. Nem törek-
szem a kérdés tudós fejtegetésére, hanem egyszerű közvet-
lenséggel elmondok egyet-mást, ami csak eszembe ju t és 
amit csak megszívlelendőnek gondolok a kérdésről. A leta-
rolt mezőn talán találok még valami összegereblyélni valót, s 
ha akárhányszor odaállok a már keresztbe rako t t gabona 
mellé, legfeljebb homlokomat érintem annak árnyékos olda-
lához, de másnak a becsületes munkáját nem íogom -ott 
megdézsmálni. 

* * * 

Hogy azt mondhassam el, miről akarok ο kis tanul-
mányomban beszólni, előbb azt mondom el, miről nem szán-
dékozom itt szólani. 

Nem beszélek a lelkészi egyenruha, egyformaságának 
szükséges voltáról, mert álláspontom részletes kifejtése 
helyett elég rámutatnom arra az én szilárd meggyőződé-
semre, hogy a katonaság ereje, imponáló hatalma nemcsak 
fegyverzetében, hanem egyenruhájában is rejl ik; s elég el-
mondanom azt az elfeledni nem tudott megjegyzést, melyet 
sok évvel ezelőtt a szegedi ev. ref. ú j templom felavatási 
ünnepélyét követő lakomán a szomszédságomban ült s velem 
sokat társalgott híres szegedi főrabbi, Low Emmanuel, a 
következőkben mondot t : „Nekem nagyon feltűnt az, tanár 
úr, hogy mikor önök, a templomban jelenvolt t izenkét refor-
mátus lelkész, az úrvacsora vétele végett kiállottak az asz-
tal elé, tizenketten épen tizenháromféle lelkészi ruhában 
voltak." Azt hiszem, hogy az idegen, a nem is keresztyén 
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vallású, de a vallás dolgai körül forgolódó egyénnek e meg-
jegyzésében elitélő kritika foglaltatik a mi egyenruhátlan-
ságunk, ami ilynemű non chalanceunk ellen, és ón a főrabbi 
észrevételét föltétlenül igazoltnak tartom. 

Nem beszélek az egységes énekeskönyv kérdéséről sem, 
mert úgy látom, hogy ettől ma talán még távolabb állunk, 
mint a hol akkor állottunk, mikor még csak csirájában 
volt meg az a gondolat, hogy új énekeskönyvet kell adnunk 
híveink kezébe. Azt mondanom sem kell, hogy egy ilyen 
egységes énekeskönyv a teljesen keresztülvitt egységes 
liturgiának conditio sine qua nonja volna s a szentek lélek-
ben és szivben való egyességének egy hatalmas nagy sarok-
köve. De, Istenem! mikor lesz minekünk egy ilyen könyvünk, 
ha elgondoljuk, hogy egyházkerületeink között idestova 
száz esztendő óta tar t már a — bár vérnélküli — zsoltár-
háború? ! 

És ha az egységes liturgia kérdéséről akarok írni, előre 
jeleznem kell azt az én álláspontomat, hogy bármennyire 
óhajtandónak látnám is különben a teljes egységet, mégsem 
akarom azt a legapróbb részletekig is kiterjeszteni. Úgy 
gondolják nevezetesen némelyek, hogy nemcsak köz- és 
vasárnapi, valamint ünnepi istentiszteleteinken, tanításainkon 
és sacramentális teendőink végezése közben kell keresztül-
vinnünk az egységesítés elvét, hanem alkalmaznunk kell azt 
legkülönbözőbb alkalmi szertartásainknál is, aminők például 
a püspök- vagy lelkészavatás, a lelkésznek gyülekezetébe 
való bevezetése, a templomavatás, a konfirmáció s más ilyen 
hivatalos ténykedéseink alkalmával is. Én úgy gondolom a 
dolgot, hogy mindenesetre nagyon visszás dolog az, ha én, 
a magyar református hivő, a magam otthonában vagy ennek 
környékén bizonyos kultuszformákhoz hozzászokva, jóformán 
teljesen idegennek érzem magamat hazám egy más vidékén, 
ha köznap, vasárnap vagy ünnepnap alkalmával bemegyek 
ott saját egyházam valamelyik templomában tartott isten-
tiszteletre, mert ott az általam megszokott formáktól egé-
szén eltérő vagy teljesen felforgatott rendű istentiszteleti 
formákra találok, úgyhogy folytonosan szomszédaimra kell 
ügyelnem, hogy alkalmazkodni tudjak az előttem egészen 
szokatlan rituális formákhoz, — de ez a rendes istentisztele-
tekre vonatkozván, más bírálat alá esik ez én előttem, mint 
egy rendkívüli istentisztelet, amilyen csak ritkábban szokott 
előfordulni, amelynél tehát bátran lehetne tágasabb té r t 
engedni a szabadabb felfogásnak, az önállóbb gyakorlatnak, 
ha ugyan ez megfelel a szépség elvének, annak a bibliai 
elvnek, hogy benne mindenek ékesen és szép renddel foly-
janak ós annak a magasan keresztyéni elvnek, hogy lélek-
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ben és igazságban folyjék le annak az istentiszteletnek min-
den egyes alkatrésze. Kiterjeszteném ezt az én ilyen felfogáso-
mat még a konfirmációra is, mely hadd legyen más egy 
nagy városban mint egy kicsinyke fa luban; más egy folyó 
partján fekvő, vagy erdőségekkel körülvet t helységben, mint 
a nagy alföldnek városaiban avagy falvaiban s talán ismét 
más egy bányászfaluban, hogy mindenki saját környezete 
által nyújtot t létének föltételeit lássa megvalósulni egy ilyen 
rendkívüli istentisztelet alkalmával. Az ilyenekre nézve én 
tehát inkább csak elveket állapítanék meg s ezeknek meg-
tartását követelném, de kevéssé törödném azzal, hogy egy-
egy nagyobb egyházkör, vagy esetleg egy külön egyházköz-
ség is milyen formák között léptetné életbe azokat az 
elveket. 

Ennek az én felfogásomnak a helyességét, így gondolom, 
teljesen igazolja az élet s az életből ellesett bőséges tapasz-
talat. Minél több újí tást s minél keresztülvittebb rendszert 
akarunk létesíteni, annál több ellenkezéssel fogunk talál-
kozni s bőségesen elég lesz minekünk, ha annyi eredményt 
el tudunk érni, hogy egységessé tegyük köznapi, vasárnapi 
és ünnepnapi istentiszteleteinket, két sákramentalis szer-
tartásunkat s ezekhez még temetéseinket. Én a követke-
zőkben csak ezekre akarok és ezekre fogok kiterjeszkedni. 

De hogy egységesíteni kell sokmindent, a mi istentisz-
teletünk anyagjára és a lakjára vonatkozik, az ón előttem 
teljesen bizonyos dolog. 

Ott van mindjárt maga as úri imádság. Nem hiába 
mondta arról Luther Márton, hogy ez a keresztyénségnek 
egyik legnagyobb mártírja. Hallottam valaha, hogy magyar 
evangelikus reformált egyházunk egyik legnagyoba alakja 
körülbelül ilyen formán mondta el az úri imádságot: „Atyánk 
a mennyekben, neved szenteltessék, országod jöjjön, akara-
tod legyen mennyben és földön, mindennapi kenyerünket 
adjad stb. stb." Nohát, Krisztus Urunk ezt az ő nevéről 
nevezett imádságot nem igy tanította mi nekünk ós semmiféle 
előkelőségünk fel nem jogosít bennünket arra, hogy azt a 
maga igaz alakjából igyen kiforgassuk. A Sárospatakról kike-
rült lelkészeink ez imádság kérését igy mondják: „A mi 
mindennapi kenyerünket add meg minekünk ma is.u Sze-
retném tudni honnan vették a mi hittestvéreink s mi alapon 
lopták be az úri imádságba azt az „ isu szót? Hát a végén 
álló doxologiát; „mert tied az ország és a hatalom ós a 
dicsőség, mindörökké," hányfóleképen szokták lelkészeink 
mondani?! Széltiben odateszik a „mindörökké" szó elé a 
„most és" szavakat is, s mondják például igy: „mert tied az 
ország, tied a hatalom, tied a dicsőség" s a jó Isten tudja, 
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hogy hány variátióban. Ha én dolgoznám ki az egységes 
liturgia alaki és anyagi részének kérdéseit, az anyagi részre 
föltétlenül kötelezővé tenném, hogy az úri imádságot minden 
szóváltoztatás nélkül, tehát szórói-szóra úgy mondják el lel-
készeink, ahogy az Máté evangeliuma VI. részének 9. s 
következő verseiben van, mindössze azzal a változtatással, 
hogy ebből a kérésből: „és ne vigy minket a kísértetbe", 
kihagynám äZ „ä " névelőt, mint amely nem felel meg a 
görög eredetinek (εις πειρασμόν, és nem εις τον πειρασμό ν) s 
mint amely a Károlyi-féle bibliafordítás revideált kiadásában 
sincsen már benne. 

Avagy ott van keresztelési szertartásunk. Hány és hány 
lelkészünktől hallottam már a keresztelési aktus bibliai 
szavait ilyen formában: „keresztellek én tégedet az Atyának, 
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében", mint ahogy azt a 
római katholikus papok az ő hierarchikus egyházelvüknél 
fogva mondani szokták, holott a helyes formula egyedül 
csak az: „keresztellek én tégedet az Atyának, a Fiúnak és 
a Szentléleknek nevébe, amint azt Máté evangeliuma XXVIII. 
részének 19. verse nagyon határozottan megszabja. De hány 
és hány olyan református lelkészt is hallottam már, aki a 
keresztelési aktusból a szereztetési szavakat egyáltalában 
mind kihagyja, holott föltétlenül bizonyos, hogy a kereszte-
lési egyedül a szereztetési szavak elmondása teszi sákra-
mentumi jelentőségű ténynyé. Ha én volnék az a zsinat, 
mely egységes liturgiánk kérdését a sákramentumok kiszol-
gáltatására nézve megállapítja, a keresztelési liturgia anyagi 
részében a szereztetési szavak elmondását föltétlenül köte-
lezőleg megállapítanám. 

S ott van egyházunk másik nagy sákramentuma, az 
úrvacsora. A hány egyházkerületünk van, talán annyiféle 
liturgiával találkozunk ennek területén is. Az úgynevezett 
hitvallató kérdésekre nézve, amelyeknek jogosultságát és 
szükséges voltát is kérdésbe vonják némelyek, három-négy, 
talán több formulával is találkozunk; nem mindenütt ugyan-
annyi a feltett kérdések száma sem ; némelyek külön meg-
áldják a kenyeret ós a bort egy-egy külön imádsággal; itt 
is találtam már olyan lelkészt, a ki teljesen mellőzte a 
szereztetési szavakat; olyat is, ki az ezen szavak után mon-
dani szokott, az úrvacsorai sákramentum lényegét ismertető 
beszédet, tehát az ágendát hagyta el. Ismételem: ha én vol-
nék az egységes liturgia kérdését megállapító magyar refor-
mátus zsinat, az úrvacsoraosztás szertartásainak anyagjára 
nézve föltétlenül kötelezoleg megállapítanám a hitvallató 
kérdések számát és formáját, valamint elrendelném a sze-
reztetési szavaknak föltótlenül való elmondását, mint amelyek 
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állapítják meg egyedül az úrvacsorázásnak sákramentumi 
jelentőségót. 

De ezekre a kérdésekre még későbben vissza kell 
térnem. 

* 

Azt mondottam fentebb, hogy a liturgia egységesítésé-
nek elvét én még szigorúbban keresztűlvinnóm, mint a milyen 
mértékben azt mind azok kívánják, a kiknek munkálataival 
találkoztam. 

Megmagyarázom, hogy mit akarok ezzel mondani. 
Mi reformátusok egyáltalában nem törődünk az egyházi 

évvel s az annak lényegében elébünk adott evangyóliomi 
események egymásután következő rendjével. Mi prédikálunk 
összevissza egymásra egyáltalában nem tartozó tárgyakról, 
úgy a mint azt jókedvünk, szeszélyünk hozza magával. En-
gem például senki sem akadályozhat meg abban, hogyha ez 
év első határnapján, a mely épen újév első napjára esett, 
valamely alkalmi tárgyról prédikálván, mondom, semmi sem 
akadályoz abban, hogy az év második vasárnapján például 
az igazságszeretetről, a harmadikon például a mértéktelensóg-
jről, a negyediken például a lelki bátorságról, az ötödiken pél-
dául a keresztyén bátorságról s a hatodikon, mit tudom én, 
miről ne prédikáljak, mind olyan tárgyakról, melyek keresz-
tyéni és teljesen templomi kathedrába illő tárgyak lehetnek 
ugyan, de a melyeket ezen összevisszaságukban semmi maga-
sabb egység össze nem fűz s a melyeknek ezt a sorrendjét 
egyáltalában semmi eszmei összefüggés nem igazolja. Sok 
református lelkészünk pródikácziói a maguk összefüggéstelen 
voltában a kaleidoskophoz hasonlítanak, de nincsen bennök 
semmi a teleskopnak amaz erejéből, mely oda viszi a mi 
szemeinket az égnek nagyságos dolgaihoz, hogy igaz lelki 
gyönyörűséggel s szívbeli meleg áhítattal teljünk el azok 
csodálatában. 

Én szeretem ágostai hitvallású evangélikus testvéreink 
perikopa-rendszerót, ha az nem szolgál egyszersmind föltót-
lenül kötelezőleg a tartandó egyházi beszédek szövegéül is, 
mert azok a perikopák a váltság történetének főbb eseményeit 
egymásután következő sorrendben tárják fel a hívek szemei 
előtt. Nagyrabecsülöm e mellett a szabad szövegválasztásban 
nyilvánuló evangyóliumi szabadságát is a mi egyházunk lel-
készeinek s épen azért csak azt szeretném elérni, ha lelké-
szeink, főleg az egyházi óv első ünnepi felében valamely 
rendszeres terv alapján prédikálnának, a mely tervet maguk 
állítanának össze önmaguk részére s a mely szerint az evan-
gyóliumi eseményeket, az Úr történetét, vagy csodatóteleinek, 
példázatainak, beszédeinek dolgait bizonyos egymásután követ-
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kező sorrendben tárgyalnák, hogy így közelebb jönnénk 
Krisztus egyháza katholicitásának, egységességének valósá-
gához, a mennyiben az egyházi év menetét s az eszerint való 
prédikálást nemcsak az ágostai hitvallású evangélikusok, 
hanem az anglikánok és a római katholikusok is igen erősen 
szemük előtt tart ják s engem az én kálvinista voltom egy-
általában nem kötelez arra, hogy más egyházaktól el ne 
tanuljam azt, a mi azoknál esetleg jobban van, mint a hogy 
mi csináljuk azt. 

S mennyire nem egységes a mi liturgiánk abban a tekin-
tetben sem. hogy annak egyes alkatrészei a világon semmi-
nemű összefüggésben sem állanak egymással. Az ónekvezér 
azt az éneket kezdi el, a melyik neki épen tetszik. Elkezdi 
mondjuk az Istenhez való vágyakozásról szóló XLII. Zsoltárt 
ős mert a lelkész a mult vasárnap Révész Bálint vasárnapi 
imádságos könyvéből a 7. számú imádságot mondta híveivel, 
most a 8-ikon van a sor, a mely meg arról szól, hogy legyen 
Isten előtt kedves mindenkinek az imádsága, s ezek után 
elkezd prédikálni például a hazugság bűnös és ártalmas vol-
táról, vagy a jó Isten tudja, hogy miről s kérdem, hogy hol 
van az egység, hol van a ζ összefüggés, az eszmei összetar-
tozóság egy ilyen istentiszteletben ? . . Az éneklésben és az 
imádságban a hívő lélek beszél Istenhez, az egyházi beszéd-
ben pedig Isten beszél a hivő lélekhez. Az istentisztelet tehát 
tulajdonképen egy párbeszéd, s milyen párbeszéd az, a melyik-
ben az egyik fél föltétlenül más kérdéseket tárgyal, mint a 
másik fél, s a mellett az egyik két különböző, egymással 
ismét össze nem függő beszédben (az éneklés ós az imád-
kozás beszédében) fordul a másikhoz. 

Sehogysem jól van ez így, sehogysem egyezik meg ez 
a gyakorlat az egységes liturgia eszméjével. Sőt ki merem 
mondani az ilyen istentisztelet nem is logikus, nem is okos 
istentisztelet. 

Ha én volnék a magyar református egyház egységes 
liturgiát egybeállító zsinata, kimondanám, hogy az egyes isten-
tiszteletekre sohase az énekvezér, hanem mindig maga a 
lelkész válaszsza ki a megfelelő énekeket, a melyek tehát 
álljanak eszmei összeköttetésben a tartandó egyházi beszéd-
del s az imádságot is erre tekintettel válaszsza ki, vagy 
mondja szabadon a lelkész, hogy így legyen meg legalább 
abban az egy istentiszteletben a liturgiának belső egysége. 

Többi mondani valóimat egy következő czikkemben 
fogom megírni. 

Csiky Lajos. 



A keresztyén hittan alapelvei ós főtulajdonságai. 

1. A keresz tyén h i t t a n bibliai jellege. 
(A k e r e s z t y é n h i t t a n é s a s z e n t í r á s . ) 

A keresztyén hittan bibliai jellegét, a hittani rendszer 
irásszerüségét követeli és meghatározza a reformácziónak 
később úgynevezett alaki elve, mely úgy fejezhető ki, hogy 
a keresztyén hit ős élet dolgában egyedüli zsinórmérték a 
a szentírás. Ezen elv szerint tehát a szentírás a keresztyén 
hi t tanra nézve is normatív tekintélylyel bír. Ha ezt az elvet 
egyelőre egészen általánosságban a tárgyalás alapjáúl elfo-
gadjuk, azonnal kérdeznünk kell, miért és mily értelem-
ben bírhat és bír a szentírás a keresztyén hittanra nézve 
normativ tekintélylyel ? Ε kérdésre vonatkozólag mindenek-
előtt minden ké tséget kizáró világossággal ki kell monda-
nunk azt, hogy a keresztyén hit tan a szentírás normatív 
tekintélyének semminemű oly értelmezését el nem fogadhatja, 
mely a hittannak egyrészt az evangyéliom alapján álló alap-
felfogásában, másrészt tudományos feladatában gyökerező 
szabad tudományos jellegével vagy egyéb világos, tiszta 
okokkal s tényekkel ellenkezik. Nevezetesen határozott 
állást foglal a keresztyén hittan azon felfogással szemben, 
mely a szentírásnak külsőleg kötelező törvényszerű tekin-
télyt tulajdonit, úgy hogy eszerint mindaz, a mi a szent-
írásban a ker. hi t tanra nézve tekintetbe jön, az utóbbira 
egyszersmind feltétlenül kötelező és irányadó volna pusztán 
azért, mert — és úgy ahogyan — „meg vagyon írva." A 
szentírásnak ily absolút csalhatatlan tantekintélyként való 
felfogása a merev szóinspiratio (szóihletés) elméletén alapúi, 
mely szerint a szent iratok emberi szerzői tulajdonkép csak 
iróeszközökül szolgáltak volna a Szentléleknek s a szentírás 
a maga egészében és részeiben a Szentlélek dictátuma volna. 
Ezen elméletnek részletes bírálatába bocsátkozni e helyen 
annál kevésbbó tar tom szükségesnek, mert legalább a tudo-
mányos theologia körében immár szerencsésen meghaladott 
álláspontot jelent, miután a történeti kritika az egyes szent-
iratok s a kánoni gyűjtemény keletkezésénéi működött 
emberi tényezőkre többé ki nem oltható világot derített. 
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Mind a mellett legalább elutasító ítéletünket kifejezni azért 
nem tar t juk feleslegesnek, mert a gyakorlati egyházi téron 
most is akadnak e felfogásnak szószólói, kik a protestáns 
theologia minden bajának legfőbb okát a régi inspiratiói 
elmélet feladásában s a bibliai kritikában lá t ják (Rohnert , 
még nem rég: Zahn Adolf, Kölling stb.); sőt a hi t tannak 
tudományos mivelói között is akadnak olyanok, kik bár a 
régi szószerinti inspiratio elméletével elvben szakítottak, 
rendszerük tényleges keresztülvitelénél e szakítás conse-
quentiáit következetesen levonni elmulasztják.1) Azon felfo-
gással szemben, mely szerint a régi inspiratio-elmélet volna 
a tulajdonképeni orthodox egyházi tan, nem felesleges 
reá mutatni arra, hogy ez az elmélet legalább a witten-
bergi reformáczió alapján álló egyházban") symbolikus 
tan sohasem volt, hanem csak a 17. századbeli scholas-
t ikus orthodoxia körében képződött3) mint theologume-
non. Ha tehát a protestáns egyház kezdettől fogva a 
szentírás normatív tekintélyének elvét vallja, a mint arról 
a reformáczió korában keletkezett hitvallási iratok egyhan-
gúlag bizonyságot tesznek, úgy világos, hogy ezen elv fel-
állításának indoka és alapja nem a szentírásról alkotott 
bárminemű inspiratio elméletben rejlik. Ha ebben nem, kérdés: 
miben? Alig tévedünk, ha azt mondjuk, hogy az egyház a 
szentírásnak azon becslésére, mely annak normatív tekintélyt 
tulajdonit, nem elméleti úton (a theologiai tudomány közve-
títésével), hanem a gyakorlati tapasztalat ut ján jutot t e l ; 
tapasztalati úton győződött meg a szentírásnak mint az 
evangyéliom, az isteni kijelentés történeti okmányának változ-
hatatlan értékéről, arról, hogy a szentírás lényeges tartalma 
ugyanaz az igazság, melynek hirdetése az egyházat létrehozta, 
és pedig meggyőződött erről akkor, a midőn az egyház 
fejlődésének a szentírás tartalmától való eltérése világosan 
k i t űn t : a reformáczió korában és azóta. Az egyháznak ezen 
történeti és az egyes hívőknek személyes meg-megújuló 
tapasztalata a szentírásban foglalt Isten-igének hitébresztő és 
hitfenntartó erejéről képezi a reformáczió azon formális 
elvének alapját. Egyedül ezen az alapon juthat el a dog-
matikus is a szentírás normatív tekintélyének helyes fel-
fogására és szabad elismerésére. A ker. hittanra nézve két-

') Lobstein, Einleitung in die evang. Dogmatik. 1897. 141. kk. 
2) Másként áll a dolog a helvét hitv. egyházban. A „Formula Consensus 

Helvetici 1675." az inspiratiót még az ószövetség vocalisatiójára is kiterjeszti. 
Ε hitvallás egyébként Svájczon kivül nem igen tudott érvényesülni s magában 
Svájczban sem sokáig tartotta magát. 

3 j Az inspiratiói elmélet régebbi (egészen az ókorba visszanyúló) tör-
ténetére kiterjeszkedni e helyen nincs ok. 
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ség kivül nagy fontossággal bir az a belátás, hogy a szent-
igásnak az isteni üdvkijelentéssel való szerves összefüggéséről 
s ennélfogva normativ tekintélyéről való meggyőződés nem 
intellectualis, elméleti, hanem gyakorlati , tapasztalati úton 
jön létre, világosan kifejezve: csak ott, a hol a szentírásnak 
lényeges tartalma, az isteni kijelentés, az evangyóliom, a 
megigazulás és üdv után sóvárgó léleknek legbensőbb vallá-
sos-erkölcsi szükségletével találkozik és ezt kielégíti. Luther 
tisztelte ugyan a bibliát már akkor, a midőn egy példányát 
először kezébe vette (az „ismeretlen" iránti tisztelet mi más 
mint babona ?); de a szentírásnak igazi becsét és jelentő-
ségét csak akkor ismerte fel, a midőn δικαιοσύνη után éhező 
és szomjúhozó lelke megtalálta benne az evangyéliomot, az 
élő Krisztust. Ez az a pont, a melyen a szentírás maga 
legitimálja magát nem mint külsőleg kötelező, hanem a benne 
foglalt üdvigazság erejével bensőleg meggyőző, a lelkiisme-
retet felszabadító tekintély. „Mi a bibliának gyermekei 
vagyunk, nem rabszolgái."1) Ebben, ós csak ebben az 
értelemben hajlunk meg mi is a szentírásnak mint az isteni 
üdv-kijelentés eredeti történeti okmányának normatív tekin-
télye előtt. Ennek alapját tehát mi magának a szentírásnak 
lényeges tartalmában, az evangyéliomban s annak bensőleg 
meggyőző erejében keressük és találjuk, nem pedig a szent-
íráson kivül álló bármely tényezőben. Ezt kifejezni fontosnak 
t a r t juk azért, mert szerény véleményünk szerint ezen állás-
pontnak elhagyása szükségképen vagy a katholicizmus, vagy 
a rationalizmus tévut jára vezet, az előbbire, ha a szentírás 
normativ tekintélyét az egyház tekintélyére alapítjuk, az 
utóbbira, ha a szentírás normatív tekintélyét csak úgy véljük 
biztosnak, ha azt különféle észokokra és speculativ deduc-
tiókra alapítjuk. Az előbbi tévedésbe esnek azok is, a kik 
a szentírás tekintélyét tisztán történetkritikai úton vélik 
megalapíthatni, mert utolsó sorban itt is az egyház, t. i. az 
apostoli egyház tekintélye volna döntő. Ez a romanistikus 
és az előbb emiitett rationalistikus tévedés egyébként nem 
zárják ki egymást, sőt szövetkezhetnek is egymással s mindeme 
tévedésekre a protestáns theologia története is nyújt példákat 
(A megjelölt tévedésekben többé kevésbbé osztoznak pl. az 
ó-egyházi dogmatikusok, a rationalisták, a supranaturalisták.) 
Midőn e tévedésekre mint ilyenekre reámutatunk, távol 
állunk attól, hogy egyes a szentírás magasabb méltósága 
mellett felhozatni szokott történeti, vallástörténeti vagy 
egyéb külső bizonyítékoknak apologetikai értékét kétségbe 

4) Raceaud mondása : „Nous sommes les fils de la Bible et non ses 
esclaves." Idézi Lobstein 118. j. 2. 
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vonjuk ; csak azt ne higyjük, hogy tisztán ily okokra alapít-
hat juk a szentírásnak azt a tekintélyét, melyet neki a refor-
máczió egyháza hitelvileg tulajdonit. 

Midőn mi a szentírás normativ tekintélyének elvét a 
fentebb kifejtett értelemben a keresztyén hi t tanra nézve is 
elfogadtuk, ezzel alapjában véve nem állítottunk fel új köve-
telést a hittannak általános feltétele mellett, mely nem más, 
mint a keresztyén alapmeggyőződés, a hit evangyéliomi 
értelemben. Felfogásunk szerint ugyanis ez a hit, a hol élet-
teljesen megvalósult, már implicite magában foglalja a 
szentírásnak mint az isteni ige eredeti okmányának kijelen-
tési értékéről való elvi meggyőződést, a mennyiben senki sem 
lesz valóban hívővé az Isten igéje nélkül, mely eredeti tiszta-
ságában a szentírásban foglaltatik s az egyházban h jilaiawg 
είς ηίοτιν hirdettetik. Messze vezetne, ha itt részletesen ki 
akarnók fejteni, hogy a hivő ezen alapvető hittapasztalat 
alapján mily úton-módon bizonyosodik meg, a szentírás 
centralis tartalmából kiindulva, a bibliának mint kánonnak 
kijelentési értékéről. Röviden csak azt legyen szabad meg-
jegyeznünk, hogy azt az utat, melyet e tekintetben Ihmels 
lipcsei tanár leír,1) nagyjában helyesnek tar t juk, a nélkül, hogy 
ezzel fejtegetésének minden részletéhez hozzájárulnánk. 

Midőn a szentírás normatív tekintélyének elvét a fen-
tebbi módon értelmeztük, tudatában voltunk továbbá annak, 
hogy ezzel a szentírásról való felfogásunkba egy erősen 
subjectiv elemet vettünk fel, mely különösen azok előtt, a 
kik a szentírás tisztán objektív, törvényszerű tekintélyének 
hivei, nagymértékben aggályosnak tűnhetik fel. Ezeknek 
aggodalmát alig oszlathatjuk el. A magunk részéről azonban 
meg vagyunk győződve a felől, hogy ezen felfogásunk a 
szentírásnak igazi értékéből és tekintélyéből semmit sem 
von le, sőt inkább egyedül látszik alkalmasnak arra, hogy 
szentírásnak különben holt tekintélyét élővé és haté-
konynyá tegye. Azt hiszszök továbbá, hogy ezen felfogásunk 
megfelel a reformátorok, különösen Luther, eredeti intentió-
jának s felújítja azon igazsági mozzanatokat, melyek az 
ó-egyházi dogmatikának a „testimonium Spiritus sancti-"ról 
szóló, idevágó tanában rejlenek. Végül csak ezen felfogás 
mellett tűnik ki a reformáczió 11. n. alaki ós anyagi elve 
között fennálló szerves kapcsolat. A hol a vallástól idegen 
érdekek vagy hajlamok ezt a szerves, élő kapcsolatot 
átvágják, ott a szentírás holt tekintélyivé, a hit puszta tör-
téneti hitté, (fides historica) vagy subjektiv rajongássá válik. 

*) Die christl. Wahrheitsgewissheit, ihr letzter Grund und ihre Ent-
stehung. 1901. II. főrész 1 - 3 fej. 
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Nem teszünk tehát egyebet, mint hogy külön is kife-
jezzük azt, a mi már eddigi fejtegetéseinkben benne rejlik, 
t. i. hogy a szentírásnak helyes felfogása s a hozzá való 
helyes viszonynak megtalálása csak a reformácziónak u. n. 
anyagi elve, a hit által való megigazulás elve alapján lehet-
séges. Ez az elv nevezetesen két szélsőségtől fogja megóvni 
a dogmatikust, a melyek mellett a hittannak a bibliához 
való viszonya nem lehet helyes. Az egyik szélsőség szerint 
a szentírás pusztán emberi mű, melynek a belső ige — akár a 
józan ész, akár az állítólagos külön kijelentés — felette áll. 
Ez a rationalistikus illetőleg rajongó tévedés, mely a hittan 
bibliai jellegét feleslegessé vagy esetlegessé teszi. Ettől a 
szélsőségtől megóv a reformáczió anyagi elve, a mennyiben 
az újjászületett keresztyén tudat, melynek éltető elve a hit 
által való megigazulás, a maga egész genezisében s önfenn-
tartásra irányúit törekvésében folytonos függésben érzi magát 
az Isten igéjétől, melyet a szentírás lényeges tartalmaként 
ismer fel. (Luther : „Lelkiismeretem kötve vagyon Isten 
igéjében".) A másik szélsőség szerint a szentírás úgy szólván 
mindenestűi Istennek, a Szentléleknek műve, melynek a 
keresztyén tudat kell hogy mindenben feltétlenül alávesse 
magát. Ez az álláspont a hittant vagy a bibliai tan másolatává 
törekszik tenni (régebbi biblicisták, Beck,1) Kübel,'*) Wichel-
haus), vagy, ha túlhaj tot t dogmatismussal szövetkezik, erő-
szakos exegetikai müveletekre viszi s a hittan bibliai jellegét az 
atomistikusan összeválogatott „dicta probantia" felsorolására 
szorítja. Ettől a szélsőségtől szintén csak a reformáczió 
anyagi elve — természetesen ismét nem mint tantétel, hanem 
mint az újjászületett keresztyén tudat alapténye és éltető 
elve — óvhat meg, a mennyiben ez az elv a tőle áthatott 
vallásos tudatnak nemcsak az egyházi tanhagyománynyal, 
hanem a szentirással szemben is bizonyos relativ önállóságot 
biztosít, melynél fogva (az újjászületett keresztyén tudat) min-
deneket megvizsgál (v. ö. Luther szabad álláspontját a 
bibliai kánonnal szemben), s ebből a szempontból a 
keresztyén hittan a józan, elfogulatlan bibliai kritikát 
nemcsak megengedi, hanem követeli és feltételezi. Ezen 
a hit által való megigazulás elve alapján nyert lénye-
gileg mindenesetre helyes állásponton a keresztyén hittan az 
iráselvet lealacsonyító vagy túlhaj tó szélsőségekkel szemben 
a szentírást mint az isteni kijelentésnek eredeti okmányátfogja 
méltatni. Csak ezen az alapon léphet vele helyes viszonyba. 

*) Beck, Einleitung in das System der christl. Lehre II. Aufl. 1870. 
s) Kübel, Über das Wesen und die Aufgabe einer Bibelgläubigen 

Theologie. 1880. 
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Közelebbről kétfélekép lép a keresztyén hittan a szent-
irással viszonyba: egyrészt külsőleg (formailag), másrészt 
belsőleg (tartalmilag). 

Formai vonatkozás szerint a szentírás a hittanra nézve 
az a norma, melynek mértéke alá („ceu ad Lydium lapidem". 
F. C. 572. 7) oda állit minden oly tant, mely keresztyén 
igazságként lép fel vagy a melyet maga ilyenként hirdetni 
akar . Csak a szentirással, mint az isteni üdvkijelentés eredeti 
okmányával való összhangzás által igazolható valamely 
tannak egyetemes keresztyén elismerésre való igénye. Azért 
a keresztyén hittan, a midőn a ker. hit tartalmát a maga 
belső egységéből kifejti, lépten-nyomon be fog számolni ezen 
rendszeres munkája eredményeinek bibliai alapon való jogo-
sultságáról, viszont az eltérő nézeteket, különösen az eltérő 
symbolikus tanokat (választó tanok) csak úgy zárhatja 
ki sikerrel, ha irásszerűtlenségüket kimutatja. Azonban a 
midőn a szentírást ily kritikai normaként használjuk, szintén 
nem szabad megfeledkeznünk a szentírás tekintélyének fen-
tebb kifejtett bensőséges, a tartalom lényegére visszamenő 
jellegéről. A szentírásból való bizonyítást nem szabad mecha-
nikus módon atomizálni, úgy hogy az egyes tanok számára 
vagy azok ellen mindenütt határozott szentirásbeli helyeket 
vagy épen szavakat kellene megjelölnünk és egyszerűen 
elvetnünk azt, ami szószerint a szentírásban meg nem talál-
ható. Ezen eljárás — mely ellen tiltakozni mai nap sem 
felesleges, mert kényelmességénél fogva újra meg újra kísért 
— méltatlan a szentíráshoz, mely nem dogmatikai repertórium, 
hanem az életnek könyve. A szentírás egyes kifejezései, 
mondatai, állításai között különbség, sőt ellentét is lehet, a 
nélkül, hogy az egészben lényeges tárgyi ellenmondás volna. 
Az egész pedig kétségtelenül felette áll a résznek, a lélek a betű-
nek. Schleiermacher figyelmeztetése1) és különösen Hofmann 
(..Schriftbeweis") befolyása folytán mindinkább az a helyes 
elv tört magának utat, hogy a szentírásból való dogmatikai 
bizonyításnál valamely bibliai tannak egész összefüggésére és 
czélzatára kell tekintettel lenni. A mechanikus, atomistikus 
módszer helyébe lép az „organikus" módszer. 

Azonban a keresztyén hittan a szentírást nemcsak 
külső normának tekinti s azért nemcsak ily külső, hanem 
egyszersmind belső, tartalmi viszonyba lép vele mint a 
keresztyén bit és élet igazságainak kiapadhatatlan forrásával. 
A hittan mivelője újra meg újra belemerül a szentírásnak 
Lélek-ihlette tartalmába s e gazdag élésházból folytonosan 

Der ch r i s t l i che Glaube . 27. §. 3. ρ. 
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hoz elő „ót és újat". Szépen és helyesen mondja Martensen,1) 
hogy míg minden hittani rendszer elavúl, addig a szentírás 
örökké ifjú marad, épen mivel az igazságnak nem rendszeres 
előadása, hanem az igazság telje, mely lehetőség szerint a 
rendszereknek változatos kiilönfélesógét rejti magában. A 
szentírásra fordított nagy exegetikai és történeti munka 
mindig új meg új kincsekkel bőviti, gazdagítja a theologiai 
ismeret körét s ebből a keresztyén hittanra minden korban 
új feladat háramlik. 

Azonban a midőn a keresztyén hittan mivelője a szent-
írásból merít, e munkája lényegesen eltér s biblia-theolo-
gusétól, a mennyiben a szentírás tanát nemcsak történeti 
objectivitással tudomásúl veszi, hanem azt személyes meg-
győződésébe felvéve s ennek központi tényóre, a hit által 
való megigazulás elvére vonatkoztatva, önállóan reprodukálja 
mint oly tant, melyet elismerünk nem csupán irásszerüsó-
génél, hanem főkép belső igazságánál fogva. Ebben ismét 
az újjászületett ker. tudatnak az írott igével szemben való 
relativ önállósága ju t érvényre. 

3. Akár mint normatív tekintőlylyel, akár mint forrással 
lép a keresztyén hittan viszonyba a szentirással, nem hagy-
hatja figyelmen kivűl az ó és újszövetség között fennálló 
különbséget. Hogy a keresztyén tannak tulajdonképeni nor-
mája és forrása az újszövetségi szentírás, az kétségtelen. 
De kérdés : minő állást foglaljon el a keresztyén hittan az 
ószövetségi szentirással szemben ? Ε tekintetben ismét két 
szélsőségtől kell óvakodni. Az egyik (Marcion-féle) tévedés 
(melyre pl. Schleiermacher is hajlandó) az újszövetséggel 
való ellentót szempontja alatt fogja fel s az utóbbinak nor-
matív tekintélyét elveti ; a másik (judaistikus) tévedés az 
ószövetséget az újszövetségnek teljesen mellérendeli s képes 
az előbbibe az egész keresztyén hit tant belemagyarázni — 
erre a tévedésre hajlandó a Calvin-féle theologia'·*) Mindkét 
tévedésnek mélyebb alapja a történeti fejlődés iránti érzék 
hiányában rejlik. A helyes történeti érzék által vezéreltetve 
e két szélsőséggel szemben a keresztyén hittan úgy jár el 
helyesen, ha az ószövetségi szentírást úgy méltatja, mint az 
újszövetséget előkészítő kijelentés történeti okmányát s ezt 
az újszövetség világánál (ηνευματιχώς) magyarázza és alkal-
mazza. 

Hogy magának az újszövetségnek egyes könyvei között 
különbséget kell-e tenni és hogyan a kánoni tekintélyt ille-

'1 Die christliche Dogmatik. Einleitung. 
') Ujabban pl. Wicheihans, Zahn Adolf. 
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tő leg („protokanonikus" és „deuterokanonikus" könyvek) 
azt a határvonal ingadozása miatt a keresztyén hittan is — 
akár egyelőre, akár általában — nyílt kérdésnek hagyhatja, 
annyival inkább, mer t az egyes könyveknek egyes kifejezései 
és mondatai helyett az egészre, az újszövetség lényeges tar-
talmára kell irányoznia tekintetét, ezen pedig a józan kri t ika 
nem változtathat. 

Nem lehet azonban közömbös a keresztyén hi t tanra 
nézve az a felfogás, mely az újszövetség tartalmában oly 
módon akar különbséget tenni, hogy a keresztyén hittan 
kizárólagos kánonjává és forrásává Jézus „személyes" tanát, 
„ Jézus evangyéliomát" teszi, tudatos különbségben az apos-
tolok tanától. Ezt a felfogást különösen erélyesen fejezi ki 
Wendtl) ki a rendszeres theologiának azt teszi feladatává, 
hogy (a hittan és erkölcstan összefoglalásával) egységes 
keresztyén tanrendszerben tudományosan reprodukálja a 
jelenkor számára azt, amit Jézus a maga korában a kor-
történeti viszonyok befolyása alatt, népszerű alakban hir-
detett, és e reproductiónak „ellentétben" kellene történnie 
azzal a „Jézusénál sokkal nagyobb" befolyással, melyet a 
keresztyén tan alakulására különösen Pál apostol gyakorolt. 
— Lényegileg ugyanezt az álláspontot képviseli Harnack 
„a keresztyénség lényegéről" tar tot t liires előadásaiban. 
Az itt felvetett kérdés eldöntése attól függ, miben lát juk 
Jézus személyének és müvének jelentőségét, vagy a hagyo-
mányos terminológiával élve : milyen állást foglalunk el a 
Jézus hármas tisztéről szóló tannal szemben ? Ha Jézus 
művét az ő tanitói, prófétai tisztében kimerítve látjuk, akkor 
igazat adunk Wendt vagy Harnack felfogásának. Ez azonban 
a kereszténység lényegének felfogására nézve elvi tévedés, 
melynek mélyebb alapja, a mint azt Cremer ugyancsak „a 
kereszténység lényegéről" tar tot t előadásaiban Harnackkal 
szemben meggyőzően kimutatta (1. különösen 6. felolvasását), 
a bűnnek hiányos pelagianistikus, intellectualistikus felfo-
gásában rejlik. Szerintünk Jézusnak messiási főműve a 
főpapi tisztről szóló tanban van kifejezve, a mely tiszthez a 
messiási királyi méltóság elválaszthatatlanúl hozzátartozik s 
a melynek folytonos kísérője a prófétai bizonyságtétel. S 
ebből a szempontból Jézusnak személyes bizonyságtételéhez 
szükségképen hozzá járúl az apostoli bizonyságtétel arról 
a Krisztusról, a ki művét be is fejezte, aki a mi bűneinkért 
halálra adatott ós feltámadott a mi megigazolásunkra. (Róm. 
4, 25.) Nem azt akar juk ezzel mondani, hogy Jézus bizony-

' ) Die A u f g a b e d e r s y s t e m a t . Theo log ie . 
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ságtétele önmagáról tárgyilag kiegészítésre szőrül; Jézus 
igen is sok bizonyságot te t t az ő küldetésének teljes jelentő-
ségéről ; de részben csak jóslatszerűleg, s e bizonyságtételt 
az apostolok csak post eventum, nevezetesen a Szentlélek 
pünkösdi adománya folytán érthették meg teljesen. János 
evangyelioma szerint erre utal maga az Úr, a midőn tanít-
ványainak (Ján. 16, 14.) azt mond ja : εκείνος (ο παράκλητος, το 
ημενμα της αληθείας) έμέ δοξάσει1). Ezért van szükség az apostoli 
bizonyságtételre Jézus vallási jelentőségének teljes meg-
értése végett s ezért nem egyezhetünk bele abba a kísér-
letbe, mely Jézusnak az evangyéliomokból kritikailag leszűrt 
„személyes" tanát az apostoli bizonyságtételtől elszakítva 
vagy vele ellentétbe hozva akar ja a keresztyén tan kizáró-
lagos normájává és forrásává tenni. Ου δύναται λν&ψαι r 
γοαίιΐή. Ján. 10, 35. 

') Kdroli „dicsőíteni fog·1 ; ez a szó jelenkori használata szerint nem 
fejezi ki a δοξάζειν teljes értelmét. V. ö. Cremer, W. B. s. ν. ύοξαζιιν. 

Pröhle Károly. 



Könyvismertetés. 

Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. 
Szerkesztették: Bunyitay Vincze, Rapaics Raimund, Karácsonyi 
János. Budapest 1902. Első kötet 1520-1529. XII 591 lap. Má-
sodik kötet 1904. 1530—1534. 56 7 lap. Kiadja a Szent István-
Társulat. Ára 20—20 korona. 

Magyar protestáns egyházunkat is hálára kötelező szolgá-
latot vállalt magára a Szent István Társulat akkor, midőn a refor-
máczió korából való egyháztörténeti emlékek összegyűjtését és 
kiadását munkába vette, melyből már két vaskos kötet megjelent, 
s úgy a vállalkozás czélja, mint tartalma egyiránt megérdemlik, 
hogy felhívják érdeklődésünket. Az elsőre vonatkozólag Bunyitay 
tájékoztat bennünket az Előszóban, midőn azt mondja, hogy azon 
állapot megszüntetésének óhaja, mely szerint a reformáczió korá-
nak megismerése nem mindig egykorú források, hanem többnyire 
száz-kétszáz éves, rokon- vagy ellenszenv sugalta feljegyzés után 
alakult, vezette nevezett társulat irodalmi és tudományos osz-
tályát, midőn a hazai reformáczió és anti-reformáczióra vonat-
kozó egykorú adatok összegyűjtését és kiadását elhatározta. 
Bunyitay a budapesti, hazánk keleti és éjszakkeleti, valamint a 
bécsi cs. és kir. titkos levéltárakban levő adatokat, Rapaics 
a nyomtatásban már megjelenteket, Karácsonyi a bányavá-
rosok s az ország nyugati levéltáraiban levőket kutatta fel; a 
gyűjtést 1520—1570 között levő időre terjesztették csupán ki, s 
hat kötetre való anyagot hordtak össze. 

Dicséretre méltó nagy munka ez, kiváltképen ha tudjuk, 
hogy a reformáczió korára vonatkozó okiratok összegyűjtésének 
milyen nehézségei vannak, s hogy mi milyen szegények vagyunk 
ezekben, melyre nézve idézem Bunyitaynak az Előszóban közölt, 
azon szomorúan érdekes megjegyzését, hogy még olyan levéltár-
nak az átkutatása is, mint a sárospataki főiskoláé, csak nem-
leges haszonnal járt, miután kitűnt, hogy abban egykorú adatok 
után nincs mit keresnünk. Bizony csak nagy utánjárással, és 
áldozattal lehet a reformáczió korára vonatkozó adatokat össze-
gyűjteni, és csakis olyan munkafelosztással, mint Bunyitayék 
tették, aki maga hét hónapig kutatott a bécsi császári levéltárban. 
De hogy még igy sem lehetett teljes ez a gyűjtemény, maguk a 
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szerkesztők is vallják s az ilyen hiányok kiegészítését, egy pót-
kötettel teljesebbé tenni ígérik. 

Az első kötet tíz év anyagát 1520 -1529. öleli fel, és ha a 
szerkesztők erre vonatkozólag azt mondják is, hogy az ezen idő-
ből való adatok arról győznek meg. miszerint nálunk még ekkor 
nincs reformáczió: a kötet áttanulmányozása az ellenkezőről 
tanúskodik, mert egész sorozatát öleli fel azon királyi-, pápai-, 
érseki-, püspöki-rendeleteknek, melyek a reformáczió terjedésének 
megakadályozására, mondjuk elfojtására adattak ki, melyekre 
bizonyára semmi szükség, ha még ekkor nincs nálunk reformáczió. 
Az ebben közölt 514 darab oklevél közül 85-ből határozottan a 
reformáczió magyarországi terjedésére vonatkozó adatokat találunk, 
mert vagy annak megakadályozásáról, vagy elfojtásáról, vagy a 
vele rokonszenvezők megbüntetéséről, elhallgattatásáról, egyesek 
vagy vidékek lutheránusságáról értesülünk belőlük. De ezeken 
kívül megemlítek még három oklevelet, melyek mindegyike a 
reformáczió terjedésére vonatkozik, de a különben értékes kötet-
ből hiányoznak. Első ezek közül Szatmári György esztergomi 
érsek rendelete 1521-ből melyben a Luthert és tanait elátkozó 
pápai bulláknak, hazánk összes nevezetesebb városainak templo-
maiban szószékről való kihirdetését elrendelte; második, II. Lajos, 
magyar királynak 1523. május 2-ról való rendelete, melyben 
Luther könyveinek olvasását a szebeniektől eltiltotta, s azok el-
kobzását és elégetését elrendelte ; a harmadik Giodotto Vincze, 
velenczei követ tudósítása az 1523. decz. 27. budai tanácskozás-
ról, melyen a király azon kérdésére, hogy mi lenne a teendő 
Luther tanainak terjedése ellenében, Burgis Antal pápai követ 
azt felelte, hogyha a király a szükséges karhatalmat rendelkezé-
sére bocsátja, ő segíteni fog a bajon. 

A Függelékben 1. az erdélyi dominikánusok-, 2 a krakkói 
magyar tanulók-, 3. a bécsi-, 4. a wittenbergi egyetemen a fel-
ölelt időszakban tanúit magyarországi ifjak névsorát közlik, míg 
ugyanitt 5 alatt dr. Karácsonyi János közli: „A protestantizmus 
első magyarországi hirdetőire vonatkozó tudósítások bírálata" 
czimű értekezését, és jobb ügyhöz méltó buzgalommal sikra száll 
Skultéti Szeverinnek Wischemius és Gryneus budai reformátorsá-
gáról írt felvétele ellen, — továbbá Iratosinak az első magyar 
reformátorok: Kopácsi, Siklósi, Huszár Pál, Radán Balázs és párt-
fogóikra vonatkozó azon állítása ellen, mintha az 1523. évi 54. 
tczikket ezek ellen alkották volna, melyet ma már egy prot. 
történetíró sem vitat, valamint nem vitatja a szintén kifogásolt 
Szontagh családról szóló tudósítást sem. 

A második kötetben 359 oklevelet és három függeléket 
közölnek a nagyérdemű kutatók, melyek közül 63 darab a refor-
máczió terjedése és erősödéséről tesz tanúbizonyságot. íme közü-
lük egynéhány mutatóúl: Várday Pál esztergomi érsek 1530. ápr. 
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5-én Beszterczebánya városának küldött levelében, fájdalommal 
említi, hogy jóllehet ó'seik mindig hiven ragaszkodtak a kath. 
valláshoz, mindazonáltal most közöttük némelyek, bizonyos plé-
bánosok és prédikátorok hamis tanításai által megmételyeztettek 
és Luther kárhoztatott eretnekségébe estek ; felhívja őket, hogy 
az ilyen eretnekeket intsék, dorgálják, ha kell börtönnel és más 
efféle büntetéssel is kényszerítsék az anyaszentegyház egységére 
való visszatérésre. Azon papokat és szerzeteseket pedig, akik ezen 
eretnekséget vallják és nyilvánosan hirdetik, vasra verve küldjék 
hozzá, hogy kihallgathassa őket. (24.1.) Közlik ugyancsak Yárday 
Pálnak a selmeczbányai és körmöczbányai tanácsokhoz 1531.márczius 
18. kelt két levelét, melyek mindegyikében felhívja őket, hogy 
nyomozzák ki, kik a lutheránusok városaikban, ós akik tévedé-
seiket vissza nem vonják, azokat megkötözve küldjék hozzá 
Esztergomba. (125. 126. 1.) Bizonyára ettől a megkötözéstől és 
annak következményeitől félt Spetinger István németlipcsei pap, 
aki a beszterczebányaiak meghívását elfogadta ugyan, de elfelej-
tette a városnak tudomására hozni, hogy ő Esztergomban be van 
vádolva (30. 1.) s ugy látszik nem is foglalta el itt a lelkészi állo-
mást, mert 1530. decz. 1-én Antal eperjesi káplán tudatja a ta-
nácscsal, hogy prédikátorrá történt meghivatását elfogadja (86. 1.), 
aki hogy csakugyan beszterczebányai prédikátor lett, kitűnik 
Fischer András morvaországi gross-wisternitzi lelkésznek 1534 ben 
kelt, a városi tanácshoz küldött leveléből, melyben kikel Antal 
ellen, aki őt a szószékről nyilvánosan gyalázza, hamis tanítónak 
állítja. Jól ismeri ezt az urat; tudja mily állhatatlan, sőt tudat-
lan, kit mikor ő még a Szepességen prédikált, Antal pedig Kis-
szebeni lelkész volt, nyilvános vitatkozásra is felhívott, de ered 
ménytelenül s ekkor hivei el is bocsátották. Bár így tennének 
vele a beszterczebányaiak is. Mert nem elegendő hogy valaki csak 
nős légyen, inert egyéb tulajdonságok is megkívántatnak az igazi 
prédikátoron. Ő most is kész vele vitatkozni, akár Morvában akár 
Beszterczebányán, csak biztosítsák, hogy nem lesz bántódása, 
De hogy meggyőzödjenek róla, miszerint ö nem hamis tanító, tehát 
megküldi nekik a náluk elfogadott egyházi rendtartást, valamint az 
ágostai hitvallásra adott válaszukat. (375—378 1.) 

Reánk nagy értékűek még a Dévay Mátyásra vonatkozó 
adatok, melyeket Bunyitay a bécsi házi levéltárból közöl, melyek 
szerint Ferdinánd 1531. szept. 30. rendeletével, fej- és jószág-
vesztés terhe alatt meghagyta a kassaiaknak, hogy a Luther 
tévelyeit hirdető két hitszónoknak, kik közül egyik német, 
másik magyar, elfogatását meg ne akadályozzák, sőt inkább elő-
segítsék. Ferdinánd az elfogatási parancsot az egri püspöknek 
küldte, oly utasítással, hogy az említett kassai két lutheránus 
hitszónokot vasba verve vitesse a pozsonyi várba. (162. 163. 1.) 
Szalaházy Tamás egri püspök nov. 6-án el is fogatta Pekri Lajos 

Theol. Szaklap. 1Π. ért. j g 
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huszáraival Dévayt, és Likava várába vitette, mely miatt Kassán 
nagy zavargás támadt (171. 1.), nem is hagyták nyugodni ezt a 
dolgot, s a város birája és esküdt polgárai 1532. febr. 22-én kelt 
levelükben arra kérik a király biztosait és tanácsosait, legyenek 
segítségére Herszen Gergely küldöttjüknek azon törekvésükben, 
hogy Dévay Mátyás hitszónokukat kiszabadíthassa (192 1.) Közölve 
vannak: Fáber bécsi püspöknek Dévay háromszoros kihallgatá-
sáról Ferdinándhoz küldött jelentése, melyben ajánlja, hogy küld-
jék vissza hazájába, hol az egri püspök a törvények értelmében 
bánjék el vele, a Fáber által szövegezett kérdőpontok és Dévay-
nak azokra adott feleletei (262 — 267 1.), melyeket a Tört. tárban 
Fraknói már közölt és kár, hogy a teljesség szempontjából nem 
vették fel magának Dévaynak erre vonatkozólag emlékezetből tett 
feljegyzéseit is. Ferdinándnak 1533. jul. 23. leveléből bizonyos, 
hogy Dévay fogságából szerencsésen elmenekült, meghagyja azért 
az egri püspöknek, hogy tartózkodása helyét puhatolja ki, s ha 
megtalálják, fogják el és a további intézkedésig fogva tartsák 
(269 1.); s egy aug. 5-diki levelében is felhívja, hogy Dévay elfo-
gatását segítse elő. (295. 1.) Mivel pedig az a hír terjedt el Dévay-
ról, hogy visszament Kassára, vagy valahol a felvidéken tartóz-
kodik, Ferdinánd 1533. nov. 15-én Kassa, Bártfa, Lőcse, Eperjes, 
Szeben városokhoz külön-külön rendeletet küldött, melyben annak 
előrebocsátása után, hogy ugy hallja, miszerint Dévay Mátyás 
kassai hitszónok, kit elfogatott és Bécsben fogságban tartott, de 
onnan megszökött, most Kassán vagy valahol Felső-Magyaror-
szágon tartózkodik, és azzal ámítja a népet, hogy őt a király 
ugyan elfogatta, de rögtön szabadon bocsátotta, holott ha még 
néhány napig börtönében marad, éppen példás büntetésben része-
sült volna. Inti őket, hogy ne higyjenek neki, hanem bárhol van 
is, fogják el, tartsák szigorú őrizet alatt, s erről őt, vagy főkapi-
tányát Katzianert azonnal értesítsék, és várják be további intéz-
kedését (296. 297. 1.) A 299—300. lapon közlik Brodanics István, 
és Frangepán Ferencznek VIII. Henrik angol király római köve-
téhez 1533. decz. 1. küldött levelét, melyben tudatják, hogy 
Magyarország meg van mételyezve a lutheránus dogmától, mert 
most már nem csupán a legkiválóbb városokban tanítják és 
prédikálják nyilvánosan a lutheranismust, hanem Budán is . . . . 
és Brodanics decz. 10-diki levelében VII. Kelemen pápával is 
tudatta, hogy Magyarországon egyre terjed a lutheranismus és 
mind mélyebb gyökereket ver. (301. 1.) 

A Függelékben a XXIV. szepességi királyi plébános társula-
tának jegyzőkönyvéből közölnek részleteket a 301 -461 lapon, 
melyekből az itteni reformáczióra vonatkozólag sok értékes ada-
tot meríthetünk, és csak sajnálni lehet, hogy az egész jegyző-
könyvet nem közlik, hadd lett volna még nagyobb világosság. 
Ugyanitt találjuk a magyarországi salvatorianus szent Ferencz 
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rendűek közgyűlésének jegyzökönyveit 1531—1567. (464-530 1.) 
végül az 1526—1563. években megölt Ferenczrendi szerzeteseb 
névsorát (531—534. 1.) 

Mind a két kötetet kimerítő betűsoros név- és hely mutató 
zárja be. A könyv nyomása tiszta, papírja finom s ha kifogást 
akarnánk a kiállításán keresni, csak a lapszámoknak túlmagasan 
a lapok sarkára való szedése ellen szólhatnánk, mert bekötés 
alkalmával ez egészen a metszés szélére esik. 

Elismerés és dicséret a szerkesztőknek ős a kiadó Szent 
István Társulatnak. Vajha a következő kötetek gyorsabb tempó-
ban követnék egymást. 

Thury Etele. 

Dr. Luther Márton művei. A reformáczió négyszázados for-
dulójának örömünnepére és emlékezetére kiadta a Luthertársaság. 
Sajtó alá rendezte Dr. Masznyik Endre. I. R. I. kötet. A 95 tétel 
magyarázata. Fordította dr. Masznyik Endre. 

Luther 95 tételének magyarázatát „Resolutiones disputati-
onum de indulgentiarum virtute" czím alatt sajtó alá adta 1518. 
évi augusztus havában. A kézirat május havában már készen volt, 
a mint ezt a „Bevezetés"-bó'l is megtudjuk. Hogy itt (a 33. lap 
22. sorában) 1518 helyett 1517 áll, az csak sajtóhiba lehet. A 
bevezetés végén olvassuk, hegy „az eredeti szöveg latin." Felte-
vésünk, hogy a fordítás csakis az eredeti latin szöveg után fog 
indulhatni, csakhamar megingott. A fordításnak több helye 
ugyanis azt látszik bizonyítani, hogy inkább a nőmet fordítás 
volt iránytadó, semmint az eredeti latin szöveg, kivált az olyan 
helyeknél, a hol a lapidáris latinság némi körülírást tett szük-
ségessé, mely bizonyára máskép alakul a magyarban, ha a fordí-
tás a német befolyástól menten az eredeti után indul. 

Hogy a Staupitz Jánoshoz intézett levélből egyes helyek el-
maradtak, azt nem akarnók a fordítónak hibául felróni. A kiha-
gyások azonban oly csekélyek (a 35. 1. 12. soránál a „poenitentia" 
után vagy 3 sor, a 36. lap 17. soránál pedig vagy 12 sor), hogy 
mégis inkább szeretnők a levelet a maga teljességében birni. 

A 36. lap 26. sorában olvassuk, „hogy ehez hasonló dicsek-
vést még nem látott soha se a világ." Latinul: „ut nunquam sít 
ita magnificari audita" — scilicet: remissio. Luther nem azt 
mondja, hogy a világ általjában soha se látott volna nagyobb 
dicsekvést, hanem csak hogy a remissio satisfactionis ilyen ma-
gasztalása mindeddig hallatlan volt. A következő „denique" pedig 
itt nem azt jelenti, hogy „ráadásul"; mert Luther nem a magasz-
taláson kivül — mint valami újat, hanem magában a magaszta-
lásban látja a felpanaszolt istentelen eretnekséget. Az értelemnek 
megfelelőbb volna a „denique" helyében a magyar „Egy szó mint 

23* 
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száz" semmint a „breviter" helyében, a hol azt eló'zó'ló'g a fordító 
használta. 

A 36. lap 31. sora: „Én azonban, minthogy őrült dühön-
gésük előtt nem hátrálhattam meg"... latinul: occurrere non potens 
— tehát: (dühöngésükkel) nem szállhattam szembe sat. 

37. lap első sor: „a kit csak ezek a dühönczök az aranyos 
pénzért (hej! „lelkekért" kellett volna mondanom!) ellenem felbő-
szíthettek." Latinul: quantum per hos pecuniarum (heus ani-
marum dicendum fűit) zelatores fieri ac perfici potest. A latinban 
a szerkezet egyszerű, az értelem tiszta, világos. A pecuniarum 
zelatores — pénzzsarolók, valamint az animarum zelatores — 
lélekkufárok csak egy fogalom. A fordítás az egy fogalomnak szét-
tepésével teljesen lehetetlen és értelmetlen vonatkozásokat létesít. 
Avagy hová és mire vonatkozzék az a „lelkekért"? 

37. I. 19. s. „azt mind saját vesztemre akarom tenni." La-
tinul : meo solius periculo haec egisse volo — tehát nem „vesz-
temre", hanem csak a magam fejére, felelősségemre. 

37 l. 24. s. „Egyébként fenyegetődző ellenfeleimnek nem 
tudok másként felelni" . . . A latin: minacibus illis meis amicis 
— finom iróniáját miért mellőzi a fordítás? A -ként képző 
iránt különös előszeretettel viseltetik a fordító. Nem kívánok erre 
visszatérni. Csak itt jegyzem meg, hogy nem csak nem restelte 
egy ily rövid mondatkában az „egyébMní" mellett használni a 
„másMwí"-et, a mikor egyszerűen mondhatná: Egyéb iránt . . . 
nem tudnék mást felelni sat.; hanem még az eddig bizonyára 
teljesen ismeretlen „egyként"-tel is gazdagítja szép magyar nyel-
vünket. Hogy ez a szó annyit jelentsen, mint a latin aeque, vagy 
a német gleichfalls, azt ugyan az eredeti szöveg vagy a német 
fordítás megnézése nélkül bajos volna kitalálni (lásd a 105. 1. 
18. sorát). 

A X. Leo pápához intézett levélben ezeket olvassuk (39. 1. 
24. s.): „Szintazonkép házról házra regéltek és panaszkodtak a 
papok kapzsisága miatt és a kulcsok, meg a pápa hatalmát sárba 
rántották." Miután nincsen kitéve, hogy kik regéltek, kik panasz-
kodtak, az olvasó önkénytelenül a megelőzőkből pótolja az igék 
alanyát, a miben még meg is erősíti őt a mondatot bevezető „szint-
azonkép". Ε szerint ugyanazok, akik a botrányt a pápa nevének 
tekintélyével elnémítani igyekeztek (tehát a búcsúhirdetők) lettek 
volna a botrányos regélések terjesztői. A latin eredeti a maga 
egyszerű szerkezetében az ilyen félreértést merőben kizárja. Ve-
rum nihilominus crebrescebant fabulae per tabernas de avaritia sa-
cerdotum . .. Magyarul ezt ilyformán gondolnám: Daczára annak 
(t. i. a pápai tekintélyre való hivatkozásnak) még a csapszékek-
ben is mind sűrűbben terjedeztek a papok kapzsiságáról való 
híresztelések... A „szintazonkép"-re már tettem észrevételt. A 
95 tétel fordításából megtanultuk, hogy annyit jelent mint a latin 
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item; e helyen (az értelem nagy kárára) megfelel a latin verum 
nihilominus-uak-, a 45. 1. 28. sorában megint annyi mint item, az 
57. 1. 6. sorában: iterum, a 66. 1. utolsó sorában: sicut, a 94. 1. 
12. sorában: pariter. Nem kívánnék a sokjelentésű (?) magyar 
szóra több észrevételt tenni. 

41. I. 21. s. „Nem rut dolog-e hát, ha ezek a drágalátos 
lelkek nem csupán engem, hanem velem együtt a fejedelmet, 
meg az egyetemet is nyilvánosan sárral dobálják meg?" Latinul: 
Verum actum ago, quando illi suavissimi homines non verentur 
. . . Talán az eredetinek megfelelőbb volna ilyformán: Én igaz 
ügyben járok (vagy : igaz ügyet védelmezek), mig ezek a drága-
látos . . . sat. 

41. I. 6. s. „ . . .közrebocsátom ezeket az én bolondos gon-
dolataimat". Latinul: meas nugas, declaratorias mearum dispu-
tationum. Az utóbbi három szót a fordítás nem vette figyelembe. 
Helyes-e a nugas-t bolondos gondolatoknak mondani, nem tudom. 
A latin szót sokkal ártatlanabbnak értem. Inkább így mondanám: 
apróságaimat, vagy valamivel erősebben: érték nélkül való fecse-
gésemet. 

Az I. tételben. (42. 1. 16. s.) olvassuk: „a kik eddig csak a 
földieken csüngtetek, a mennyeiekre viseljetek gondot." Latinul: 
ut scilicet nunc coelestia sapiatis, qui hucusque terrena sapuistis. 
Sző szerintés talán helyesebben: hogy t. i. ízleljétek meg immár 
a mennyeieket, a kik mindeddig csak a földieket ízleltétek meg. 

11. tétel. 44. 1. 28. s ,az egyház beleegyezésével meg is 
változtatható." Az arbitrium ecclesiae nem beleegyezést, hanem 
rendelkezést jelent. A változtatás kezdeményezését az egyház nem 
hagyja másokra, olyformán hogy maga csak beleegyezését adná 
hozzá, hanem tetszése és belátása szerint maga rendelkezik. 
Egyébiránt maga az V. tétel fordítása is igy értelmezi az 
arbitriumot. 

A III. tételben (45. 1. 27. s.) nehéz volna kitalálni, hogy e 
szavak „vagyis abból a szempontból, hogy" — csak annyit akar-
nak jelenteni, mint a latin videlicet. 

46. I. 22. s.. . . „a külső jó cselekedetek a bűnbánat és a 
lélek gyümölcsei''. Latinul: opera bona foris sunt fructum poeni-
tentise et spiritus. A foris-t a fordítás helytelenül vonatkoztatja. 
Helyesebbnek tartanám igy : a jó cselekedetek külsőleg a bűn-
bánat . . . sat. 

46. I. 36. s. . .. „bárki ha még oly kis esze van is, s ha 
még oly járatlan is az írásban, könnyen meggyőződhet." A ki-
csinylő leszólásnak ily túlhajtását alig indokolja a latin: cuique 
mediocriter ingenioso et in scripturis erudito facile patet. 

47. I. első sor: „hogy tudatlanságukat tisztára kimutassam" 
ne másoknak, hanem nekik maguknak (a latin eis ipsis a fordítás-
ból kimaradt). 
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47. l. 4. sor: Miért nem mondja Júdásnak az árulót, mikor 
mindig igy szoktuk nevezni, nem pedig Judának ? 

47. I. 7. sor. A „szentség" — sacramentum itt csak a 
sacramentum pcenitentise-re érthető, melyet a fordító más helye-
ken szertartásos bűnbánatnak szokott nevezni. 

47. I. 19. sor. „a megtérés szentségét" — Baptismum pce-
nitentise — egy kis tollhiba! 

48. I. 1. sor. „végre" — denique. Itt is — ugy mint a 36. 1. 
26. sorában — nem valami ujat akar az eddigiekhez csatolni, 
hanem csak a már mondottakat erélyesebben összefoglalja. Ma-
gyarul tehát: „szóval". . . 

48. I. 6. s. „ugyan mondd meg nekem, van-e hát annál 
eszeveszettebb eretnekség, mint a mivel ők maguk a pápát és 
az apostoli széket káromolják és vádolják." Latinul: Quid, quaaso, 
relictum est, vei insanissimis hsereticis, quo et ipsi Papam et 
sedem Apostolicam blasphement et criminentur? . . . mit hagytak 
fenn akár a legvadabb eretnekeknek, a mivel a pápát és az 
apostoli széket még ők is káromolhatnák és vádolhatnák? 

A IV. tételben való 7. számú jegyzet (a 444. lapon) könnyen 
tévedésbe ejtheti a történelemben kevésbbé jártas olvasót, a mennyi-
ben Clairvauxi Bernátnak nem általjában „a keresztes háborúk 
létrehívásánál volt nagy része " Hisz az első keresztes hadjárat 
már 1096-ban megindult, a mikor Sz. Bernát valószínűleg még 
csak 5 éves gyermek volt. Ő csak a második keresztes hadjárat-
nak volt főinditója (1147-ben). 

V. tétel 50. I. 1. sor. „Az első az örök büntetés, az elkár-
hozottak gyehennája ; evvel nekünk semmi dolgunk." A latin 
eredeti csak annyit mond: de qua nihil ad propositum, — azaz, 
hogy a felállított tételhez ennek semmi köze, a tételhez nincs 
vonatkozásban. 

50. I. 33. s. „az Isten ellenségeit vagyis a bűnösöket nem 
irtaná ki tőstől gyökerestől." Latinul: hostes Dei (id est peccata) 
non occideret ad internecionem. Helyesen adja ezt a német for-
dítás : und rottete die Feinde Gottes (d. i. Sünden) nicht mit 
Stumpf und Stiel aus. 

53. I. 6. s. „hogy (a pápa) nem engedi meg némelyeknek a 
kolostorba való belépését vagy erőszakos behurczolását, a mi 
pedig nem ismeretlen büntetés a kánonok szerint." Latinul: non 
remittit ingressionem seu intrusionem quorundam in monasterium. 
Értelme: hogy a pápa a szerzetesi fogadalom alól nem oldoz fel 
senkit és ha némelyek (büntetéskép) kolostorba küldettek, e bün-
tetést nem engedi el. 

53. I. 9. s. „bűnügyi büntetés" — criminales poense — talán 
inkább : főbenjáró büntetés (?) A bűnügy sokkal ujabbkeletű jog-
tudományi terminus, semhogy a Luther fordításába beleillőnek 
látnám. 
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54. l. 24. s. „Ámde, hogy ez semmit sem ér". . . Latinul: 
quod illa nulla s i t . . . Nemcsak hogy nem ér semmit, de magá-
ban véve semmi; nem is létezik. A német fordítás szerint: dass 
dieselbe (Strafe) nichtig sei. 

56. l. 15. s. „De hogyha ezt mondják, ne higyje el senki." 
Latinul: nemo tenetur credere — senki sem tartozik elhinni (de 
azért, a kinek tetszik, ám higyje el!). 

56. I. 27. s. Az „ötödik" bizonyára csak a szedő hibájából 
csúszott a szövegbe. 

56. I. 30. s. „Folyomány" — Corollarium — a németben: 
Zugabe. Talán a magyarban „Toldalék'-nak lehetne mondani. 

57. I. 1. s. „De az írásból azt is ki kell mutatnunk". . . La-
tinul: Sed per Scripturas quoque probandum est. Helyesebben 
magyarul: De a Szentírásból is be kell bizonyítanunk . . . t. i. 
azt, a mit állítottam, — nem pedig azt is, mint az eddigieken 
kivül valami újat. 

58. I. 7—9. s. „ezer bikával" — milibus arietum — Károli 
fordítása is csak kosoknak nevezi — . . . „az én zsengémet. . ., 
szerelmem gyümölcsét". . . . primogenitum meum . . . fructum 
ventris mei. Talán elég szép lett volna Károli fordítása szerint 
is: „Valljon adjam-e elsőszülöttemet bűnömnek váltságáért? az én 
méhemnek gyümölcsét az én lelkem gonoszságának váltságáért?" — 
A sokértelmű zsengével és a kétértelmű szerelem gyümölcsével 
szemben a csak egyértelmű és határozott kifejezést választanék, 
a melynek hallatánál mindenki azonnal tudná, hogy voltaképen 
miről van szó. 

A VII. tétel tárgyalásánál (60. 1. 3 sor alulról) olvassuk: 
„a kit meg akar építeni, azt előbb megrontja". A latin szerint 
destruit, nem pedig: corrumpit. A német fordítás szerint: den 
reisset er zuvor ein." A magyarban is megfelelőbbnek látszanék: 
lerontja, avagy lebontja. 

61. I. 21. s. „Itt végez az Isten végre idegen dolgot" . . . La-
tinul: Hic denique operatur opus alienum Deus, ut operatur opus 
suum. A denique itt is azt jelenti, a mit a 48. 1. 1. sorában: 
Szóval : itt végez az Isten idegen dolgot, hogy véghezvigye a 
magáét. 

62. I. 26. s. „benső önvizsgálat" — latinul: experientia intus. 
A német fordítás szerint: innerliche Erfahrung und Empfindung. 
Tehát: benső tapasztalat. 

63. I. 10. s. „hogy az ember a kegyelem felől bizonytalan-
ságban van; olyan az, ha jelen vagyon, mintha távol vagyon." 
Latinul: ut homo incertior sit de gratia cum fuerit praesens, 
quam cum est absens. A kegyelem felől az ember nagyobb bi-
zonytalanságban van, mikor az (t. i. a kegyelem) jelen van, mint 
a mikor nincs jelen. 

63. I. 30. s. „minekelőtte Krisztus megvigasztalta őt." La-



2 7 2 K ö n y v i s m e r t e t e s . 

t inul: antequam Christus se erigeret. Károli fordítása szerint 
(Ján. 8, 10): Mikor pedig Krisztus felegyenesítette volna magát. 

64. I. 7. s. „mivel látta, hogy őt a bűnnek félelme össze-
törte és leverte". Latinul: videbat eum terrore peccati conquas-
sarí et deficere. Hogy a fordítás a szenvedő igealakot a lehetőség 
szerint kerüli, az nagyon helyesen van; de ne történjék ez az 
értelem rovására. Itt az értelem: Dávidot a bűnének felismerésével 
járó rettegés összetörte és Dávid — defecit — elalélt, egészen 
oda volt. A német fordítás szerint: er wurde ohnmächtig. 

64. l. 21. s. „így hát a kegyelem Isten bűnbocsánatának 
eredménye, a pap bűnbocsánata viszont békességet szerez." La-
tinul: Igitur remissio Dei gratiam operatur, sed remissio sacer-
dotis pacem. Az eredetinek megfelelőbbnek látnám szó szerint 
ily formán: Tehát az Isten bűnbocsánata a kegyelmet munkálja, 
a pap bűnbocsánata pedig a békességet. így könnyebben szem-
lélné az olvasó a párhuzamosságban az ellentétet is, mely szerint 
a bűnbocsátó kegyelem az Istennél van, a békesség pedig az 
ember szivében. 

65. I. 29. s. „abban a Krisztusban hinnének".. . Latinul: 
deberent Christo credere. Azaz: kénytelenek volnának, kellene 
hinniök. 

68. I. 6. s. „egy bizonyos komédiás" — quendam Mimum — 
németül: ein Gaukler. — Ha Mimus tulajdonnév, akkor „egy 
bizonyos Mimus"; ha pedig csak „Gaukler", akkor nem lehet egy 
bizonyos komédiás. 

68. I. 10. s. „ezután nemsokára"... statim — alsbald — 
azonnal. 

68. I. 22. s. „A Sententiák könyve alapján" — ex illa sen-
tina. Igaz hogy Lutheri a sententiák könyvét érti, de maga a 
sentina szó annyit jelent, mint — bocsánat! — pőczgödör. 

A VIII. tételben a „morituri" — többnyire holtaknak vannak 
mondva, míg ők még csak haldoklók, a halál révén állók. Egy 
helyen (74. 1. 6. s.) halandóknak mondja őket a fordítás. Pedig 
a magyarban szintoly nagy a külömbség a halandó és a hal-
dokló között, mint a latinban a mortalis és a moriturus között. 

71. I. 24. s. Helyes-e a búcsújárást kerengésnék. is nevezni, 
azt csakugyan nem tudom, de igenis kételkedem benne. 

71. I. 31. s. . . „valóságos csoda . . . hogy t. i. ők ezt a fér-
fiút holta után sem égették el". . . Latinul: ut hunc vei mortuum 
non combusserínt. Ilyformán gondolnám : hogy őtet akár holta 
után meg nem égették. 

73. I. 1. s. „ép oly kevéssé" — nihilominus — nichts desto 
weniger. Magyarul: semmivel kevésbbé. Hogy a fordításban hasz-
nált szó ezzel épen ellentétes értelmű, azt mindenki láthatja. 

75. I. 16. s. „Tizenötödször" (ide értendő: azzal igazolom 
tételemet,) hogy . . . így a következő 6 sornak elő- és utómondatba 
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való megosztása sem az eredeti szövegnek nem felel meg, sem 
az értelem megvilágosítására nem szolgál. 

77. I. 5. s ,,a büntetések elengedésére i s" . . . értelmet zavaró 
sajtóhiba, e. h. a büntetések elengedése is (t. i. kihat a holtakra.) 

A IX. tételnél az ..articulus mortis"-rol már mondottak fenn-
tartása mellett, a fordítónak mégis annyiban igazat kell adnom, a 
mennyiben e helyen az articulus csakugyan czikkelyt vagy hit-
czikkelyt jelent. De azért nem „a halál hitczikkelye és az utolsó 
gyötrelem" van kirekesztve a pápa rendelkezésébó'l, hanem csak 
„a halálról és a (végsó') szükségró? szóló czikkely". 

A X. tétel magyarázatában (79. 1. 12. s.) olvassuk : „Avagy 
követelheti-e (a pápa) alárendeltjeitől azt, a mit ő maga, mint 
embernél feljebbvaló Istenének nem enged meg ?" — Latinul: An 
ipse id a suis inferioribus requirit, quod ipse homo suo Deo 
superiori non permittit? A latin szerint: . . . amit δ maga 
mint ember az ő Istenének mint feljebbvalójának nem enged meg ? 
— Értelme: a pápa, mikor a haldoklóra, a ki már az Isten 
ítélőszéke elé áll — még kánonszerű büntetést szab, nem engedi 
át az ítéletet az Istennek, hanem maga ítélkezik ; de miképen 
követelheti akkor az alantas bíróságoktól, hogy ők már ne ítélkez-
zenek, mihelyt ő valamely vádlottat a maga ítélőszéke elé idézett ? 

A XI. tétel magyarázatában (81. 1. 13. s.) ,.Αζ ő teljes fel-
oldozására pedig nincs is szükség." Latinul: Perfecta autem eius 
absolutione non eget. A fordítás helytelenül vonatkoztatja a per-
fecta-t a következő absolutione-TQ. Az a megelőző contritio-τΆ tar-
tozik. A teljes (töredelem) a pápa feloldozására nem szorult. 

82. I. 7. s. „Ha meg isteni kijelentés". . . A német fordítás 
hasonlóan mondja : Wenn Gott sie dafür erklärt . . . Alighanem 
ez is félreértésből. Az eredetiben igy áll: Si deciarat, ergo im-
possibile est, ut easdem Ecclesia relaxet. Véleményem szerint a 
deciaratnak alanya szintén az Ecclesia. Ha az egyház kijelenti, 
ugy lehetetlen, hogy ugyanő feloldozta légyen. Isten a feloldozó, 
az egyház a kijelentő. A kijelentő és a feloldozó nem lehet egy 
és ugyanaz. 

A XIII. tétel. 85. I. 9. s. „kárhoztatandó" — talán kissé 
erős. A latin reprehendenda-nak alighanem jobban megfelelne a 
magyar roszalandó. 

87. I. 21. s. „visszatérek az én következtetésemhez." A latin 
conclusio-t a fordítás mindeddig tétel-nek szokta nevezni. Marad-
junk csak e mellett. Ne hozzunk be helyébe se következtetést 
se „következményt" (XIV. tétel, 89. 1. 12. s.). 

A XV. tétel magyarázatában (91. 1. 8. s.) olvassuk: „mintha 
bizony a fának, meg a kőnek is hite volna." Az eredetiben: quasi 
non et lignum et lapis non credant. Ha kissé nyers formában 
akarnók magyarul kifejezni azt, a mit az eredeti mond, talán 
igy lehetne: mintha bizony akár a fa, akár a kő nem volna 
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szintén a „nem hiszem" fajtából. Megelőzőleg ugyanis Pighardus 
eretnekről volt szó, mint a ki „egyre csak azt hajtogatja: Nem 
hiszem !" — 

91. I. 34. s. „egyesekről" — bizonyosan csak sajtóhibából 
e. h . : a kegyesekről (quando piorurn contraria asserit). — Arra 
ugyan kevés figyelmet fordítottam, valljon a szentírási helyek 
mindenütt helyesen vannak-e megjelölve ; de épen itt észrevenni 
véltem, hogy 4 sorral feljebb a „XII. zsoltár" áll a CXI1. zsoltár 
helyett. 

A XVI. tételben a pokolnak, tisztítótűznek és a mennyor-
szágnak megfelelő lelki állapotok, a desperatio, prope-desperatio 
és a securitas fordítása elég nehézséget okozhatott. A német for-
dítás így adja: die rechte Verzweiflung, unvollkommene oder 
nahe Verzweiflung und Sicherheit. A magyar fordítás szerint: 
„a kétségbeesés, a kétségeskedés és a bizonyosság". A kinek igy 
nem tetszik, próbálkozzék meg vele és adjon jobbat. Nem mintha 
javítani akarnék rajta, hanem csak vélemény — vagy nyilt kér-
désképen említem, hogy talán lehetne a középső „kétségeskedés" 
helyett bizonytalanságot is mondani. Ha azonban megáll a tétel-
ben a kétségeskedés, ugy kár volt a magyarázatban (96. L 2. s.) 
helyébe ezt tenni: „közel a kétségbeeséshez", a mi az által még 
feltűnőbbé válik, a megelőző szavakkal már ismeretes fogalom 
vagy képzetképen van jelezve, míg az egész fordításban idáig 
nem volt róla említés. 

A XVII. tétéi magyarázatában — a 99. I. utolsó sorában — 
a „Mire kényszeríttessenek ?" csak sajtóhiba lehet e helyett: mire 
kényszerítenek ? — ad quid cogunt ? — 

100. I. 7. s. „a ki felebarátai iránt minden kötelességének 
teljesen eleget tett és legforróbban óhajtotta, hogy irányukban 
minden tartozását leróhassa". . . Latinul: proximo suo omnia ple-
nissime ignovit et sibi omnia ignosci vehementissime cupivit. . . 
Ε szerint magyarul: felebarátjának mindent teljességgel meg-
bocsátott és a legforróbban óhajtotta, hogy ő neki (magának) is 
mindenek meg legyenek bocsátva. 

100. I. 17. s. Minden megbocsáttatik. . . azoknak, a kik nem 
szívből, hanem abból adnak alamizsnát, a mi fölösleg." Szó 
szerint kifogástalanul van fordítva. Mégis, hogy az eredetinek 
értelme minden félreértést kizárólag tisztán kitűnjék, jónak lát-
nám így: . . . még azoknak is, a kik nem is szívből, hanem csak 
abból adnak sat. 

100. I. 29. s. „azokat adják fel" — e. h. azokat oldják fel 
(sajtóhiba!). 

100. I. 31. s. „nem csupán a büntetés, hanem sokkal inkább 
a szeretet fogyatkozása miatt bűnhődnek". . . A vonatkozás hatá-
rozatlansága azonnal eltűnik, ha igy mondaná: nem csupán a 
büntetés kedvéért, hanem sokkal inkább. . . 
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100. l. 33. s. „mert itt már nekik eszük ágában sincs, hogy 
tökéletességüket munkálják, vagy, hogyha tökéletesek, a szeretet 
által minden büntetésen győzedelmet aratva, szabadokká legye-
nek." A fordítás a hic szót csak ugy érthette a purgatoriumra és 
nem erre a földi életre, ha egyúttal a noluerunt-ot praesensnek 
vette perfectum helyett. Az eredeti szöveg: Animas in purgatario 
. .. laborare in poena, quia hic (a földi életben) noluerunt (nem 
akartad, vagy ha tetszik: eszük ágában se volt) laborare ad per· 
fedionem, aut si perfectae sunt (sc. animas, ezeknek is a tisztító 
tűzben kell megtisztulniok, quia hic noluerunt laborare, mivel a 
földi életben nem akaríafc abban munkások lenni, hogy) omnibus 
poenis amore triumphatis liberas esse. 

101.1. 4. s. „a kezdetleges szeretetnek összes cselekedetéért"... 
Latinul: pro uno opere incepte charitatis — azaz: a kezdetleges 
szeretetnek egyetlenegy cselekedetéért. . . . 

101. I. 16. s. „levonom csakúgy tanácskép végső következ-
tetésemet". . . Itt is mester legyen, a ki ki tudja találni, hogy a 
sok szóból az eredetiben csak ennyi áll: suadeo conclusionem. 
— A conclusióra már volt észrevétel a 87. lapnál. Itt az értelem: 
tételemet csak véleményképen (mint vitás tárgyat, — vagy nyilt 
kérdést) figyelembe ajánlom. — Németül: Zum fünften, rathe ich 
diesen Schluss nur als eine gute Meinung an. 

101. I. 27. s. „csakhogy : a lelkek akkor tisztulnak meg, 
ha a büntetéseket lefizették" . . . Helyesebbnek gondolnám így: 
és hogy a lelkek akkor mondhatók megtisztultaknak . . . . ut tum 
purgatae dicantur . . . . 

A XVIII. tételnél (102 1. 10 s.) visszautalhatok arra a már 
tett észrevételre, hogy nem csak „a lelkek", hanem „a lelkek a 
tisztító tűzben" — volt az előző tételből pótolandó. 

102. I. 15. s. „hogy a kegyelem közlése nélkül nincs félélem, 
amely megszűnjék; azt egyedül a tökéletes szeretet száműzi". 
Latinul: quod sine addita gratia nullus timor pellitur, quem sola 
perfecta Charitas foras mittit. — Semmi félelem nem űzhető ki 
a kegyelem közlése nélkül!; azt egyedül sat Az itt követ-
kező sorokban megint ismételve kisért a „következtetés" a con-
clusio képviseletében! — Y. ö. 87. 1. 21. s. — 

103. I. 36. s. „mig a buzgóság tartós mint a pokol". Ugyan-
ezen szentírási hely idézésénél a 92. 1. 5. sorában a buzgóság 
epekedésnek volt mondva. Ez a „buzgóság" vagy „epekedés" a 
szeretetnek magasabb fokát jelzi. Károli így fordította: erős a 
szeretet mint a halál, kemény mint a koporsó a buzgó szerelem. 
— Alighanem a német „Eifer" hozta a buzgóságot a magyar 
fordításba. Pedig az az Eifer annyit is jelent, mint Eifersucht. 

104. I. 3. s. „Az erő erőtelenségben végeztetik el." Ebből ugyan 
nehéz lenne kiérteni azt, amit az eredeti mond: virtus in infir-
mitate perficitur . . . . vagy a német fordítás: die Tugend wird 
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in Schwachheit vollkommen gemacht. Pedig öt sorral alább ugyan-
azt a szót — perficitur . . . . perficit helyesen értelmezi a for-
dítás, hogy t. i. tökéletességre jut (a szeretet). 

104. I. 20. s. A „patakok" után a napsugarak (radii) kima-
radtak. 

104 l. 25. s. „és ez uton bizonyos folyton tartó növekedésre 
is" (van a lelkeknek szükségük). Az eredetiben csak ennyi áll: 
ac per hoc et augmentum. 

105. I. 8. s. „s végre a vég". — Nem tekintve azt, hogy e 
szavak már nem Zsidókhoz irt levélből, hanem a Korinthus-
beliekhez irt első levélből (15, 24.) vannak idézve, ha tehát idéző-
jelt alkalmaz a fordítás, azt valamivel előbbre kellett tenni; 
maga a „végre a vég" nemcsak roszul hangzik a maga tautológiá-
jával, de nem is felel meg sem a latin eredetinek sem a bibliai 
görög eredetinek (deinde finis — elza τό τέλος). 

105. l. 18. 19. s. „Ámde mindez egyként az egész tisztító 
tűz ellen szól, az elkárhozott és üdvözült holtak közt nem vesznek 
fel közbeeső állapotot." — Ha szól, akkor vesz; ha pedig vesznek, 
akkor szólnak, — és az előző sorban: mindezek. — Az egykéntre 
már fentebb volt észrevétel. 

106. I. 22. s. „Templomkincsből ne ruházz fel senkit." Non 
est altare alterius nuditate ornandum. Nem kell az egyik oltárt 
a másiknak meztelenségével (azaz a másikről levett ékességgel) 
feldíszíteni. 

107. I. 6. s. „a dél a poklot, az észak az eget jelenti." 
Talán megfordítva ? — per Aquilonem infernum, per Austrum 
coelum (intelligunt). 

107. I. 16. s. „hogy e mondásban szó sincs a tisztító tűzről, 
épugy mint ebben" (pótlandó: nincs, avagy sincs) . . . Latinul: 
nihil eam (auctoritatem) de purgatorio loqui, non plus quam 
illám . . . 

A XIX. tételben a 107. lap vége felé megint beköszönt a 
következtetés a conclusio (tétel) helyében. Az utolsóelőtti sorban 
„Először a fentebb mondottakból következtetem . . ." Itt az 
eredetiben a logikai kapcsolat ez: Primo ex supra dictis, si 
poena purgatorii est pavor ille . . . valde probabile est . . . Először 
is a fentebb mondottak szerint . . . nagyon valószínű sat. 

108. I. 22. s. „Ha valaki váratlanul halálra ítéltetik, teszem 
azt egy olyan egyén, a ki rablók kezébe esett" . . . si quis ad 
indicium mortis inopinatus veniat, puta incidens in latrones. Itt 
nem lehet szó halálra itéltetésről. A venire ad indicium mortis 
itt csak annyit jelent, hogy váratlanul eljön valakinek a halála 
órája. 

109. I. 11. s. „hogy egyik-másik léleknek a maga állapota 
eme bizonytalanságáról tudomása volt"· . . . Latinul: confessas 
fuisse — azaz: vallomást tettek. 
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109. l. 24. s. „olvassuk a gonosz lelkekről" A daemonokat 
a szentírás ördögnek szokta nevezni. Jak. lev. II., 19. A lelkek 
alatt mindig az emberek lelkeit értjük, akár a még élők, akár 
a már meghaltak lelkeit. 

111. I.. 8. s. „mintha egyedül az Isten hárítaná el róluk a 
büntetéseket" . . . quasi Deus solum ab eis auferat poenas . . . 
magyarul e szerint: mintha az Isten csakis a büntetéseket venné 
le róluk — (de magától a bűntől még se tisztulnának meg). Ε 
mellett az eredetiből kimaradt: Cum sit contrarium verius, quod 
animas potius a poenis auferat — mig ennek ellenkezője köze-
lebb áll az igazsághoz, hogy (nem a büntetést veszi le a lelkek-
ről, hanem) inkább a lelkeket veszi (vagy szabadítja) ki a bünte-
tésekből. 

111. I. 17. s. „hanemha csakis úgy" — annyi mint a latin: 
nisi; 

111. I. 27 s. „hanem ellenkezőleg" — annyi mint a latin: 
sed. Ha a két latin szócskának ily nyomatékos kibővítése e helyeken 
a Luther intenciójának megfelelne, úgy bizonyára az eredeti szö-
vegben is volna annak némi nyoma. 

111. I. 21. s. „Ámde a búcsú a félelmet nem szünteti meg, 
sőt magában véve csak még inkább növeli". . . Németül: so viel 
an ihm ist . . . quantum in eis est . . . tőle telhetőleg. 

112. l. 8. s. „És ha mindjárt a lelkek nem is óhajtanák, 
hogy mi érettük könyörögjünk, mégis csak" . . . itt a latin 
nostrum est — ránk tartozik, vagy: a mi kötelességünk — a fordí-
tásból kimaradt, — az értelem kárára. A német fordítás így 
mondja: so ist es doch unsre Schuldigkeit . . . 

A XX. tétel magyarázatában a 113. 1. 14. sorában említett 
„bűnbánat" — poenitentia alatt csak a kánonszerű vagy szertar-
tásos bűnbánat érthető, melyet inkább vezeklésnek lehetne nevezni; 
mert a valódi bűnbánatot a pápa sem engedhette el. 

114. I. 3. s. „Sőt inkább dorgálásra méltók, mint olyanok, 
a kik a mi gyalázatunkra . . ." Valljon lehet-e ezt a magyarban 
másokra érteni, mint a kikről épen sző volt ? — Pedig az ere-
deti latin egészen másokra érti. Verum illi magis sunt reprehen-
dendi, qui ad ignominiam nostram etc. . . . Ellenben inkább azok 
dorgálásra méltók, a kik sat. 

114. I. 5. s. „részben ezekből puskáznak, részben pedig a 
maguk eszéből". Latinul: ex his enim illi partim acceperunt, 
partim de suo addiderunt. Lehetséges-e az, hogy valaki a maga 
eszéből is puskázzon? 

114. I. utolsó sor: „jobbnak látták inkább kisütni, hogy 
nem tudják, ha vájjon a búcsú az esetben, ha a lelkeket semmi-
féle veszedelem nem fenyegeti, teljesen hiábavaló, avagy érték-
telen-e, holott ép ellenkezőleg a legnyomorultabb eljárás a 
lelkeknek hitvány koholmányt hirdetni, még ha a búcsú a leg-
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nagyobb haszonnal járna is." — Latinul : magis piacúit fingere, 
quod nesciunt, cum nullum sit periculum animarum, si indul· 
gentiae etiam nihil essent, ne dum viles; miserrimum vero sit 
animabus figmenta et illusiones praedicare, etiamsi indulgentiae 
utilissimae essent. — Talán ilyformán : (Hogy a búcsú értéktelenné 
ne váljék,) jobbnak látták koholni olyant, a mit nem tudnak; — 
abból semmi veszély sem háramlik a lelkekre, ha a búcsú ér-
téke nem csak csekély, de semmi, — ellenben a legnyomorusá-
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és képzeló'déseket hirdetni, még ha a búcsú a legnagyobb haszon-
nal járna is. — Ha ehhez még kommentár lenne szükséges, csak 
annyit jegyeznék meg, hogy a „cum"-tól kezdve nem a búcsú-
hirdetők kürtöléseit halljuk, hanem Luthernek magának a meg-
győződését. 

115 l. 25. s. ,.ámde az egyház e miatt az élőt nem oldja fel 
az elégtétel alól." Latinul: Ecclesia tamen viventi non propter hoc 
relaxat satisfactionem. A fordítás jó volna, ha az eredetiben igy 
olvasnók : propter hoc non relaxat. — Az eredetinek értelme : 
az egyház nem ebből az okból oldja fel az élőt (ha ugyan feloldja.) 

A XXI. tétel magyarázatában (119. I. 14. s.) olvassuk: 
„hogy oly szemtelenül és hozzá büntetlenül üzérkedjenek a búcsú-
val." Az eredetiben csak annyi áll: ut tarn frivole et impune 
fabulentur. 

119. l. 23. s. „a mit te oly homályos és önkényes beszédbe 
burkolsz." Az eredeti szerint: quod tam obscure et large loqueris. 

A XXIII. tételben (121. I. 12. s.): „értéktelenné válik a búcsú" 
— vilificabuntur indulgentiae — jól van fordítva. De nem volt 
jól a 118. lapon (5. 16. 30. s.): „érvényen kívül helyezi . . . ér-
vényüket vesztik. . . érvényét veszti". — „Érvényen kivül helyezni" 
egészen más és erősebb valami, mint „értékben leszállítani" vagy 
„valaminek értékét elvenni." 

A XXIV. tétel magyarázatában (121. I. 19. s.) olvassuk: 
„nem másként, hanem ugy értették azt".., az eredetiben csak 
ennyi áll: non secus . . . intellexisse. 

121. I. 22. s. „hogy ha valaki bűnbocsánatot nyer" — quod 
si quis venias consecutus. A fordítás ezt a bűnbocsánatot eddig 
búcsúnak szokta nevezni. Világos is, hogy itt nincsen szó az 
általános bűnbocsánatról, hanem csak az egyház által osztott 
(esetleg pénzért is megszerezhető) bűnbocsánatról. 

121. I. 31. s. „a halálnak félelme, lévén eredendő bűn és 
vétek . . . Latinul: cum sit Vitium fomitis et peccatum. A német 
fordítás szerint: ein Fehler der Erbsünde und wahrhafte Sünde. 
A magyar fordításból nem tűnik ki elég világosan, hogy a halál-
tól való félelem kétféle bűntényezőnek eredménye. Itt talán nem 
ártott volna a német fordításnak is figyelembevétele. 
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A XXV. tétel, magyarázatában {122. I. 30. s.) olvassuk : 
„hogy hajdanában a szent atyák igen nagyon veszedelmes dolog-
nak tartották, ha valamit az előírt mennyei dolgokon felül taní-
tottak." Ugy látszik, mintha a két igének egy volna az alanya, 
mintha ugyanazok az egyházi atyák ilyen dolgokat mégis taní-
tottak volna, a melyeknek tanítását annyira veszedelmesnek tar-
tották. A latin eredeti szerint — esse periculosissimum, aliquid 
ultra praescriptum coeleste doceri — az ily félreértés lehetetlen. 

124. I. 27. s. „És a mint eddig olvastam és látom, az ellen-
kezőt tartom.'' Latinul: Et quantum hucusque lego et videó, 
teneo negativam. Értelme: Azokkal szemben, a miket eddig ol-
vasok és látok, tagadó álláspontomon megmaradok. 

125 l. 13. s. „mindezek nem oly kétséges dolgok, mint 
azok az egyház tisztító tűzben való ítélkező hatalmára vonatkozó 
merész állítások." — Latinul: non esse tam dubia, quam sunt 
audaces illi sermones . . . Magyarul: nem oly kétségesek, mint a 
milyen merészek azok az állitások az egyháznak a tisztító tűzre 
szóló ítélkező hatalmáról. 

Stettner Gyula. 

Ilosvai (Kollár) Vilmos, Az egy-isten szentháromságának fo-
galma fejlődéstörténeti és ismerettani szempontból. Budapest. Várnai. 
1905. 55. Ára 1.60 kor. 

Az egész munka alapgondolatát és czélzatát ez egy mondat-
ban láthatjuk összefoglalva: „Az emberi lélek természetének 
olyan törvénye teremtette az egy-isten szentháromságának fogal-
mát, mely elől képtelen az emberi elme kitérni, bármely alakban, 
a mitologia, a hit és tudomány bármely formájában, bármely 
fejlődéstörténeti fokozatán alkossa is meg azt." A probléma 
felette érdekes, szokatlan és kényes. Az emberi lélek természeté-
ből, életének törvényszerűségéből akarni levezetni az egy-isten 
szentháromságának fogalmát olyan merész vállalkozás, mely a 
legkiválóbb szellemeket is alaposan megpróbálná. Ilosvai Kollár 
Vilmosnak volt bátorsága e tárgy felvételére, de természetesen 
nem lehetett sikere fáradozásának. Mert a szentháromság képze-
tének az emberi lélek természetéből való levonása egyszerűen 
lehetetlenség. Ez az oka, hogy — a mire Kollár ki sem terjesz-
kedik — az újkor bölcsészei a szentháromság képzetének ha 
valamelyes magyarázatára vállalkoztak is. de azt szükségszerűnek, 
kényszerűnek állítani eszükbe sem jutott. Kollár erre is erőt 
érez magában s a vallástörténet, az emberi művelődés mene-
tének és a tudományos gondolkodásnak a vizsgálata alapján 
igyekszik a szentháromsági istenfogalom szükségszerűségét kimu-
tatni. Munkája nemcsak sikertelen, hanem legtöbbször ugyancsak 
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zavaros is, Mennyire nem lát tisztán, azt ez egyetlen mondata is 
elegendőkép jellemzi: „Mit értünk az egy-isten fogalma alatt ? 
Azt, hogy az Isten fogalma egy, de az emberi elme a maga 
sajátos törvényei szerint kénytelen azt három különböző alakulat-
ban, három különböző formában fogni fel, olyképen azonban, 
hogy kénytelen mégis a három forma mindenikét a másik kettő-
vel azonosítani." — A munka különben hét fejezetre oszlik, a 
melyek mindenike becsületes törekvésről, szép olvasottságról, de 
sajnálatos felszinességről tanúskodik. Sorra veszi ezekben a ter-
mészet-, bálvány- és szellem- vagy sokisten imádás, a val-
lásos költészet (bráhmaizmus, judaizmus, panteizmus), továbbá 
az immannencia, transcendencia, extramundanitas világnézetét. 
Majd rátér a nihilizmus, vagyis „az érzéki és értelmi teljes meg-
semmisülés" világnézetének vázolására és itt — horibile dictu! 
— egy kalap alá szedi a buddaizmus, zofizmus és a krisztusi 
tan — nihilizmusát. Bőséges, de teljesen félreértett idézetek 
egész halmazával akarja bizonyítani, hogy a keresztyénség a 
a nihil vallása! Az a kereszténység, a mely a földi életnek a 
megszentelését, Isten országává való átalakítását tűzi ki az Isten 
képére teremtett ember mindeneket boldogító hivatásául ! De 
nem csoda, mert szerzőnk még nem tudja különválasztani a 
keresztyénség jézusi világnézetét, sem bizonyos egyházaknak, 
sem a keresztyénségen kívül lévő vallásoknak a világnézetétől, 
így lesz aztán könyve jóakaratú törekvésnek és emésztő szorga-
lomnak sikerületlen gyümölcsévé. 

Raffay Sándor. 


