
Acta 1, 2 1 - 2 2 és János í , 35-43. 

Mikor Péter a Júdás helyének betöltése miatt össze-
hívott őskeresztyén gyülekezet előtt igazolta a betöltés 
szükségét s megtette az előterjesztését is arra nézve, hogy 
milyennek kell annak a férfiúnak lennie, a kit Júdás helyére 
választhatnak, azt mondja: 

Azok közül a férfiak közül, a kik mindenkor velünk 
voltak, a míg az Úr Jézus velünk járt-kelt, kezdve a János 
keresztségétől egészen azon napig, a melyen tőlünk felvi-
tetett, kell, hogy egy velünk együtt tanúbizonysága legyen 
az ő feltámadásának. 

Ebben az előterjesztésben nemcsak az az érdekes, hogy 
az apostolokon kivül még többen is voltak ott az első gyü-
lekezetben, a kik Jézus egész földi életének szemtanúi vol-
tak, hanem különösen az, hogy ezt a működést Péter János 
keresztségétől datálja. Az azelőtt történt események lényeg-
telenek. Csak a mióta fellépett, amióta messiásként műkö-
dött, azóta fontos minden szava és tet te. Ennek a működés-
nek a tanúi az apostolok. S mert ennek tanúi, azért csakis 
az választható közéjök, a ki hasonlókép tanuja volt Jézus 
egész nyilvános működésének. 

A terminus a quo nem abból a szempontból érdekes, 
mintha bizonyság volna a mellett, hogy Jézus messianitásá-
ról a keresztség előtt absolute nem lehet szó. Mert hiszen 
azt senki sem bizonyíthatja be, hogy Jézust az ő nyilvános 
fellépése előtt is valaki Messiásnak tar to t ta volna. Sőt ő 
maga is azért vette fel Jánosnál a keresztséget, mivelhogy 
az volt az Istenországára való előkészülés aktusa. A kereszt-
ség tehát Jézusra nézve sem volt más, mint a mi a többire 
nézve vol t : előkészület. Ezói't kellett neki is betölteni az 
u r minden rendelkezését s ezért lehet szó csakis a kereszt-
ség óta arról, hogy Jézus messiási munkásságot fe j te t t ki s 
Messiásul lépett fel. Az már lehet kérdés tárgya, hogy váj-
jon Jézus maga is tartotta-e magát János keresztsége előtt 
is Messiásnak, úgy, amint azt Lukács evangéliomában lát-
juk, hogy a néma természettől kezdve a keleti bölcsekig, 
Arábiától kezdve a jerusálemi királyi palotáig, Betlehemtől 

Theel. Szaklap. ΙΠ. iv f . JQ 
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Egyptomíg minden és mindenki csak a kis Jézus messiani-
tásáról beszélt? 

Ez adatnak a jelentősége abban van, hogy ha az apos-
toli bizonyságtétel csakugyan a Jézus keresztségénél kezdődött, 
akkor világos, hogy az apostoloknak mindnyájuknak ott, a 
János keresztelésénél kellett megismerkednie Jézussal. Ott 
kellett Jézust megismernie Józsefnek és Mátyásnak is, aki-
ket a sok alkalmas ember közül most apostollá jelölnek s 
a kik közül Mátyást meg is választják. 

Tudjuk, hogy a tanítványok gyűjtését Jézus a synop-
tikus evangéliomok szerint Galileában kezdte meg. Jellemző, 
hogy amikor az első két pár tanítványt elhívta, úgy tette 
azt, mintha azok vele régóta ismerősek lettek volna. Nemcsak 
személyét ismerték pedig, hanem a munkakört is, amelybe 
őket elhivta. Mindenesetre meglepő dolog ez, amelynek meg-
magyarázására nem tudnak más körülményt felhozni, mint 
hogy ezek mind ismerősök, sőt rokonok voltak Jézussal. 
Ámde ez nem elég magyarázat annak megértésére, miért 
hagyják ott azok a munkájuk után élő emberek a békés 
foglalkozásukat, családjukat, minden vagyonukat s miért 
csatlakoznak hosszú vándorlásra Jézushoz? Mert rokoni 
vagy baráti érzésből aligha követték volna őt ilyen nagy 
készséggel. 

A helyzetre János evangéliumának tudósítása tudna 
csak némi fényt deríteni. Csakhogy ezt nem szokták tekintetbe 
venni, sőt történeti szempontból teljesen értéktelennek mond-
ják . Legújabban a Studien und Kritikenben kimutatta Zimmer-
mann, hogy a Lukács-féle tudósítás nagyon sokban igazolja 
a János evangéliumát. Most ennek a bizonyítására hozom fel 
én is ezt az adatot. 

János evangéliuma úgy adja elő a dolgot, hogy Jézus, 
amikor Galileából Jánoshoz zarándokolt, a keresztelés alkal-
mával, előbb-e, vagy utóbb, az nem lényeges, nyerte az első 
tanítványokat, és pedig János tanítványai közül. Ugyanitt 
csatlakozott hozzá mind a ké t testvérpár, amely később Gali-
leában állandó kíséretévé vált. De ezeken kivül ugyanakkor 
más emberek is csatlakoztak, amint hogy ezt Act. 1, 21-22 
követeli is. Mert ha nem ekkortól datálódik például Mátyás-
nak és Józsefnek az ismeretsége is, akkor Act. 1,21_22-nek 
nincsen értelme. Ha pedig van értelme, akkor ez igazolja 
János evangóliomának idevágó adatait. Akkor a dolog igy áll: 
Amikor Jézus lement a Jordán vidékére a Keresztelőhöz, ott 
talán csakugyan az említett jelenés miatt a Keresztelő fel-
hívta az őt környező buzgó kegyes emberek figyelmét Jézusra. 
Ezek között voltak Jézusnak galileabeli ismerősei is. Ezek 
többekkel együtt szívesen követték volna a szelíd lelkű ifjút, 
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de az a pusztába vonult, ahol a saját messiási öntudatát 
tisztázta s véglegesen kialakult messiási programmal tér t 
vissza János környezetébe. Ekkor történt meg a séta, amely 
alatt János ismételten felhívta Jézusra a tanítványai figyelmét. 
Ezek most már vele együtt mentek fel Galileába, ahol azon-
ban Jézus nem lépett fel egészen a Keresztelő fogságba jutá-
sáig. Ez idő alatt a Keresztelőnél megismert s e tájon élő 
ismerősei rendes foglalkozásuk után láttak. Mikor aztán el-
érkezettnek látta az időt arra, hogy a Keresztelő működése 
által az Isten országa iránt felkeltett érdeklődést tovább 
ápolja, fellépett. De előbb csak a János jelszavával a közelgő 
istenország hirdetésével lép fel. Csak azután, amikor tanít-
ványaival bejárta már egész Galileát, csak amikor az érdek-
lődés mindenütt széles rétegekre terjedt, csakis akkor 
választja ki aztán a sok tanítvány közül a 12 apóstolt vagyis 
kiküldöttet a végből, hogy bejárva a már egyszer bejár t 
vidéket tartsák elevenen az érdeklődést az istenországa iránt, 
így hát a tanítványok csakugyan János környezetéből kerül-
tek ki. Ez az oka, hogy Júdás Iskariót nem volt galileai, 
hanem júdeai, s ez az oka annak is, hogy most még mindig 
annyi ember van az első gyülekezetben, akik Jézus egész 
működésének szemtanúi voltak, hogy válogatni is lehetett 
közülök. Az Acta adata tehát János előadását támogatja. 

Ríiffay Sándor. 
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A keresztyén hittan alapelvei és főtulajdonságai. 

2. A keresz tyén h i t tan egyházi jellege. 
(A k e r e s z t y é n h i t t a n é s az e g y h á z i t a n f e j l ő d é s . ) 

Föntebb (17. 1.) a keresztyén hittan feladatai közé fel-
vet tük azt is, hogy a maga rendszerét dogmatörténetileg ís 
megalapítsa s kimutassa tételeinek hítvallásszerűségét. Itt 
ezen általánosságban kifejezett követelésünknek okát kell 
adnunk s általában meghatároznunk a keresztyén hit tannak 
az egyházi tanfejlődéshez való viszonyát s ezen alapuló 
egyházi jellegét. 

A keresztyén igazságnak eredeti tiszta forrása kétség-
kívül a szentírás. De ebben a keresztyén igazság csak csira-
szerüen, történeti burokban foglaltatik. Tisztán ebben az alak-
ban pedig a keresztyén igazság nem maradhatott meg. Min-
denek előtt a tanítás érdeke kívánta (Mat. 28, 19), hogy a 
keresztyén igazság e kijelentósszerű alakjából kibontakozzék. 
És tényleg a keresztyénség mint üdvigazság a misszionáló 
egyház kebelében a történeti fejlődés folyamán külső és belső 
szükség folytán, tehát nézetünk szerint szükségképen, tan-
szerű formulázást nyert. Ε tanszerű formulázás az igazság-
nak — ha szabad e képet használni — önfentartási és ter-
jeszkedési ösztönéből önként folyik, s bizonyos tanszerű 
meghatározásoknak egyházi szentesítése — bármily különböző, 
esetleg nem evangyélíomi hatalmak működtek is közre, époly 
természetes mint szükséges nyilvánulása a tanfejlődésnek. 
Igy jöt t létre az egyházi tan, a dogma, mely bevallott vagy 
hallgatag feltételezett jelentése szerint nem akar egyéb lenni, 
mint az evangyéliomi igazság kifejezése és arról való vallás-
tétel, célja pedig nem más, mint a keresztyén igazságot 
félreértések és félremagyarázások ellen megvédeni. Ha a 
hittan nem akar ja megtagadni a theologia Ppositiv" jelle-
gét (Schleiermacher értelmében), kell, hogy a symbolikus 
egyházi tannal valamimódon, és pedig ne csak negatív, 
viszonyba lépjen. Szükséges ez már csak azért is, mer t senki 
sem jut önálló dogmatikai meggyőződésre a keresztyén tan-
hagyomány befolyása nélkül. De továbbá teljesen félre téve 
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az egyházi tanra való tekintetet, a hittan elvetné legbiztosabb 
iránymutatóját erre a kérdésre vonatkozólag: mi tartozik 
(akár csak tisztán alaki és történeti értelemben) a keresztyén 
tanhoz? Helyesen mondja Oettingen (1.431.1.), hogy a dogmati-
kus olyan volna a dogma nélkül, mint a hajós iránytű nélkül. 
Azonban az egyházi tannak ennél is többnek kell lennie a 
hittanra nézve. A dogmához való positiv viszony nélkül a 
hittan elvesztené ,a történeti alapot és ezzel együtt történeti 
jogosultságát. Ε történeti alapot megtagadva, a hittan még 
az iráselv megtartása mellett is ki volna téve annak a veszély-
nek, hogy tisztán a subjectiv rajongás szolgálatába álljon. 
Sőt mivel az egyházi tanban, annak eddigi fejlődése szerint 
is, kétségtelenül alapvető keresztyén igazságok is vannak 
kifejezve, e tannal elvi ellentétbe helyezkedni s azt mellőzni 
nem lehet a keresztyén igazság sérelme nélkül. Mindezen 
okoknál fogva ós végül mivel az egyházi tan fejlődése jóllehet 
a részletekben nem mindig egyenes irányú — mégis nagy-
jában egy egészséges organismusnak egységes fejlődését 
mutat ja : méltán teszszük feladatává a keresztyén hittannak, 
hogy kimutassa a maga tóteleinek dogmatörténeti alapját és 
jogosultságát, — e követelést egyelőre a legtágabb értelem-
ben véve. 

Azonban a keresztyén egyház a történeti fejlődés folya-
mán épen hitvallási különbségek és ellentétek miatt rész-
egyházakra oszlott fel s e részegyházakra való tekintetből 
az egyházi tanra vonatkozólag fentebb mondottak részint 
megszorítás alá esnek, részint kiegészítésre szorulnak. Ε 
tekintetben mindenek előtt azt mondhatjuk, hogy a részegy-
házak különböző mértékben maradtak hivek az őskeresztyén 
alaphoz, de a „keresztyén" jelzőt egyik sem veheti a maga 
számára kizárólagosan igénybe. A kérdés már most az : minő 
állást foglaljon el e ténynyel szemben a „keresztyén" hi t tan? 

Ε kérdésnél nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt 
a tényt, hogy a hittan minden művelője egy bizonyos törté-
netileg sajátlagosan fejlődött egyházhoz tartozik és a külön-
böző egyházak dogmatikusai még akkor is, ha felekezetük 
álláspontjához szigorúan ragaszkodnak, hittanuk számára 
egyaránt igénybe veszik a „keresztyén" jelzőt. Ebben a tény-
ben kifejezésre jut minden egyes egyháznak az a meggyőző-
dése, hogy tana az eredeti keresztyén igazságnak leghívebb 
kifejezése. Mi következik ebből a „keresztyén" hittan mive-
lőjére nézve ? Bizalmatlanság a keresztyen igazság iránt 
(skepsis) ? Nem, mert a keresztyén igazság nincs pusztán 
ezen symbolumokba szorítva, hanem igenis az a tény a hit-
tan mivelőjet egy nagyon fontos szempontra figyelmezteti, 
arra t. i., hogy a hittan mívelője azt, a miről saját egyházá-
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val való élő érintkezésben mint igazságról meggyőződött, 
úgy adja elő, mint egyetemes elismerésre méltó keresztyén 
igazságot. (V. ö. Schmidt i. m. I. 44. s k. 11.). Ε szempont 
pedig továbbá ar ra utalja a hi t tant , hogy sa já t külön egy-
háza tanát az egyetemes keresztyén igazság elvi szempont-
jából ú j ra meg ú j ra mintegy felülvizsgálja. Ε vizsgálatnak 
természetesen mér tékre van szüksége, és ilyen van is, leg-
közelebb az egyetemesen elismert keresztyén hitvallásokban, 
ezeken felül pedig a szentírásban és az új jászületet t keresz-
tyén tudatban, úgy hogy a hitvallási iratokban foglalt tanok-
nak úgy bibliai jogosultsága mint belső igazsága ellenőrizhető. 
És csak a mennyiben a hit tan mivelője sa já t külön egyháza 
tanhagyományának egyetemes keresztyén jellegét a szent-
írásból és az új jászülete t t keresztyén tudatból igazolni képes, 
használhatja fel azt (saját egyháza tanhagyományát) a maga 
tételeinek dogmatörténeti megalapítására. 

Azonban midőn a keresztyén hittan az egyházi tanfej-
lődésnek felekezeti elágazásaival szemben a maga „oekume-
nikus" keresztyén jellegének megóvására törekszik, nem 
tekintheti feladatának, a történetileg kifejlődött jellemző 
különbségeket és sa já tságokat mesterséges formulák vagy 
az eltérések ignorálása által minden áron megszüntetni. El-
tekintve a kathol ikus és protestáns egyház közti mély sza-
kadástól, a két protestáns tantypus közötti különbséget sem 
sikerült eddig a protestáns theologiának önálló jellemű, 
életre képes hi t tani rendszerben felülmúlnia, a mennyiben 
még oly hit tanok is, melyek elvileg e különbségen felül fog-
lalnak állást, majd az egyik, majd a másik tantypustól veszik 
általános jellemüket. Bizonysága ennek pl. Kaftan dogmati-
kája.1) Azért a jelen fejlődési fokon helyesebbnek látszik, a 
protestáns egyházak külön tanfejlődésének az egyetemes 
keresztyén szempont alatt való fenntartása. Azonban 
— ezt ismételjük — e hitvallási különbségek történeti jogo-
sultságának belátása és hangsúlyozása a szorosabb értelem-
ben vett egyházi dogmatikának sem lehet utolsó szava. A 
keresztyén hit tan, ha jelzőjének meg akar felelni, kell hogy 
irenikus legyen. Nevezetesen a mi evangélikus egyházunk 
hi t tana önmagához, eredetéhez lenne hűtelen, ha erről az 
oekumenikus magaslatról leszállva, pártszinezetet öltene s 
elhagyná azt az egyetemes keresztyén álláspontot a melynek 
megtar tására különösen kezdetben annyira vigyázott, a 
minek klassikus bizonysága az ágostai hitvallás. Az irenikus 
törekvésnek azonban egynek kell lennie az igazságra való 
részrehajlat lan törekvéssel. Az igazság, ha megvan, lassan-

') L. i. m. 3., 5., 7. és 82. lapjait. 
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ként magától egyesíti azokat, a kik az igazságot szeretik. 
Az igazságszeretet a legjobb irenika. 

Ezen megfontolás alapján tehát a dogmafejlődésnek 
külön hitvallású egyházakban való szétágazása dacára is 
fenntar t juk azt a követelést, hogy a keresztyén hit tan a 
maga tételeit dogmatörténetileg is megalapítsa s hitvallás-
szerüségüket kimutassa. 

Kérdés : Hogyan és minő értelemben ? 
Már eddigi fejtegetéseinkből kiviláglik, hogy a dogma-

történeti megalapítás és hitvallásszerűség követelményét 
nem vesszük és nem vehet jük a merev egyházi traditiona-
lismus és confessionalismus értelmében, mely az egyházi 
tant bizonyos történeti megállapodottságában a keresztyén 
igazság adaequat kifejezésének ta r t ja s neki, ha talán az el-
méletben nem is, legalább a gyakorlatban szintoly kötelező 
normatív tekintélyt tulajdonit, mint magának a szentírásnak. 
Ez a szélsőség legkiviróbban a mindkét felekezetű katholikus 
egyház traditionalismusában nyilvánul, bár tényleg minden 
egyházban, sőt lehet mondani minden vallási közösségben 
megvan az arra való hajlam, a mint azt az evangyéliom egy-
házának története is bizonyítja. Ennek ellenében általános 
elvi szempontból mindenek előtt azt a kifogást kell tennünk, 
hogy az egyházi tan, jóllehet az az igazság, melynek kife-
jezésére törekszik, lényege szerint örök és változhatatlan, 
mint tan történeti fejlődésnek van alávetve s tényleg fejlő-
dik is ; de ép ezért fejlődésének egyik pontján sem azono-
sítható magával az örök igazsággal, annál kevésbbé. mert a 
fejlődés a tévedés lehetőségét is magával hozza. De mi evan-
gélikusok uta lhatunk arra is, hogy maguk a hitvallási iratok 
sem igényelnek a maguk számára oly tekintélyt, minőt ne-
kik az orthodoxismus tulajdonit. Legalább az evangyéliomi 
reformáció alapján álló hitvallási iratok nem akarnak egye-
bek lenni, mint a szentírásban foglalt keresztyén igazságról 
való vallástételek s mint ilyenek önként alávetik magukat 
a szentírás normatív tekintélyének. „Sola sacra scriptura 
judex, norma et regula agnoscitur, ad quam ceu ad Lydium 
lapidem omnia dogmata exigenda sunt et judicanda. Cetera 
autem symbola . . . non obtinent auctoritatem judicis stb." 
F. C. 572,78 . Csak ha a symbolikus tant föltétlenül alávetjük 
a szentírás normativ tekintélyének s ez utóbbit az előbbi sza-
kaszban kifej tet t értelemben vesszük, csak így ta r tha tó fenn 
az egyházias jelleg mellett a keresztyén hit tannak bibliai és 
szabad tudományos jellege. A hittan hitvallásszerűsóge tehát 
ne menjen túl azon a határon, melyet maguk a hitvallási 
iratok kijelölnek. 

Általános elvűi a protestáns dogmatikának minden 
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esetre meg kell tar tania azt, hogy a hitvallási iratok mint 
normae normatae csak annyiban szolgálnak zsinórmértékül, 
„quatenus et quia" összhangzanak a szentirással mint norma 
normans-szal, a szentírás normat iv tekintélyét mindig a már 
k i fe j te t t értelemben véve. Ez az elv („quatenus") mindenek 
előtt megengedi azt. hogy a theologia e hitvallási i ra tokat 
igazságos történeti kritika tá rgyává tegye, a mire különben 
minden történeti emlék vagy hagyomány mint ilyen reá 
szorul. Történeti tény pedig az, hogy e hitvallások létrejöt-
t é t mindenkor az eltérő vélemények küzdelme előzte meg 
és kísérte s a kortörténet i ellentót minden symbolum alaku-
lására úgy alak mint tartalom tekintetében nagy befolyást 
gyakorolt . Ez az egyik tényező, mely a hitvallási i ratok 
normatív jelentőségét viszonylagossá teszi. A másik ily 
tényező a symbolumok külső alakja, mely mindig a kelet-
kezési kornak szellemi bélyegét viseli magán és így idővel 
elavul. A hitvallási iratok helyes móltatása tehát nemcsak 
megengedi, hanem szükségessé teszi a józan történeti kriti-
ká t , melynek eredményeit a hi t tan az egyházi tannal foglal-
kozó történeti tudományoktól (dogmatörténet, symbolika) 
veszi át. De nemcsak ily tör ténet i kri t ikát igényelnek a hit-
vallási iratok, hanem a föntebbi elvnek megfelelően különö-
sen bibliai alapon való elbírálást, mely beíejezve tulajdonkép 
sohasem lehet, a mennyiben az írásmagyarázat maga is foly-
tonosan halad s azért sohasem kész. Az elfogulatlan kr i t ika 
pedig e részben a „quatenus"-bői a „quia"-ra, vagyis annak 
elismerésére fog jutni , hogy a hitvallási i ra tok (értve külö-
nösen a mi evangélikus egyházunkéit) a szentirással, ha nem 
ís mindenben, de lényegileg összhangzanak. Ha ez kimutat-
ha tó nem volna, úgy az egyházi tannak egész ezredéves fej-
lődésót elvileg elhibázottnak kellene mondanunk, a symboli-
k u s egyházi t an t az igazság érdekében mellőznünk vagy 
lényegileg negativ kritika tá rgyává tennünk. Igaz, hogy ezt 
teszik az ú. n. „dogma nélküli keresztyénség" rajongói s a 
modern theologiának egyes negativ szellemei, kik a dogma-
képződósben kezdettől fogva a keresztyénség meghamisítását 
l á t j ák , — de a történeti igazság nem az ő részükön van, 
époly kevéssé, mint a merev orthodoxia részén. 

Azonban ha közelebbről aka r juk meghatározni a keresz-
tyén hittannak a symbolikus egyházi tanhoz való viszonyát, 
nagy nehézségekre akadunk különösen azért is, mert a kér-
dés személyi oldalát illetőleg, legalább az egyház némely 
részeiben, egyházjogi jelentőséggel is bir. A symbolikus 
egyházi tannak törvényszerű egyházszabályként való felfo-
gását , a mennyire a protestáns egyház némely részeiben is 
érvényesül, a kathol ikus egyház befolyásának köszönhet jük. 
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De világos, hogy ez a felfogás az egyházi t annak evangyé-
liomi jellegével ellentétben áll. Az evangelikus egyházi tan 
üdvigazságot akar kifejezni s ehhez senki külsőleg kötve 
nincs. A hittan sincs tehá t az egyházi tanhoz külsőleg 
kötve s az egyházi tannak az a tényezője, melyhez a hit tan 
mégis kötve van, szintén nem lehet külső valami, nem lehet 
a hitvallás alakja, még theologiája sem mint ilyen, hanem 
csupán a benne foglalt igazság, a mennyiben t. i. a hitvallá-
sok tartalma a reformáció alaki és anyagi elve alapján igaz-
ságként beigazolható. 

Az egyházi tanhoz való helyes viszony megtalálása 
végett nagyon fontos, hogy az egyházi tan t úgy fogjuk fel, 
mint a mely szerves fejlődésben van, melyet megakasztani 
nem szabad. Ε felfogásból indúlva ki, t a r t juk kívánatosnak, 
hogy a ker. hi t tan rendszere szerves módon il leszkedjék 
bele· az egyházi tan fejlődésének folyamatába, azaz hogy fel-
vegye magába azt az elvet, mely az egyházi tan fejlődését 
mozgatja úgy a maga egészében, mint részleteiben. Csak igy 
fogja a keresztyén hittan helyesen megoldani azt a felada-
tot, melyet dogmatörténeti megalapításnak neveztünk, csak 
így sikerülhet kimutatnia, hogy tótelei azt fejezik ki tudo-
mányos alakban, a mire az egyházi tan belső fejlődése 
irányúi. 

Azonban, ha a hittant ily módon a dogmatörtóneti fej-
lődéshez köt jük, kérdés : hogyan felelhet meg annak a kö-
vetelésnek, hogy az egyház ,,jelenkori" köztudatát hiven 
fejezze ki. Ε követelést legerélyesebben hangoztat ta Schweizer 
Sándor, ki a hittanban — nála különbségben a dogmatikától 
mint az egyházi tételekről szóló tudománytól, „Kirchen-
satzungswissenschaft" — nem azt akar ja tudományosan fel-
dolgozni, „a mit hajdan az apák hittek, hanem a mit az 
evang. egyház mint jelenleg élő hisz s a minek hitét felté-
telezi" („glaubt und zumutet"). A hittan és dogmatika név 
közt való ily különbségtétel a theologiában nem igen talált 
követőkre s elvileg nem is engedhető meg. Az egyház „jelen-
kor i" köztudata nem lehet a hit tanra nézve feltétlenül irány-
adó, nemcsak azért nem, mivel az egyházi köztudat nagyon 
ingatag, határozatlan és meghatározhatatlan s igy alig lehet 
r á mint biztos alapra ópiteni, hanem azért sem, mivel a tör-
ténelem bizonysága szerint egy egész korszak ellanyhúlhat 
vallási tekintetben, és végül nem, mivel egy korszak köztu-
data rendesen egy-egy a kor t jellemző dogma vagy tan kö-
rül összpontosul, mely mellett a többiek többé-kevésbbé hát-
térbe szorúlnak, Ezzel szemben épen a hittan arra van hi-
vatva, hogy az ingatag egyházi köztudatot biztosabb (bibliai 
és dogmatörténeti) alapon állva irányítsa, szabályozza („nor-
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mativ^ theologia), a vallásilag esetleg hanyatlott köztudatot 
azokra a kincsekre figyelmeztesse, melyeket egy vallásilag 
életteljesebb korszak produkált, a bizonyos dogmákkal fog-
lalkozó korban pedig a tanegészre való tekintetet fenntartsa. 
Oly hittan, mely az egyház „jelenkori" köztudatának mintegy 
fixirozására törekszik, még koránt sem lép ki a történeti 
tudományok keretéből s ily felfogás mellett még bátran lehet 
a dogmatikát encyclopaediai tekintetben Schleiermacherrel 
a történeti theologia körébe utalni. A történeti felfogást a 
hittan feladatára (nem tárgyának bizonyos jellegére) vonat-
kozólag csak úgy lehet teljesen felülmúlni, ha a dogmatiká-
nak határozottan feladatává tesszük, hogy kifejezésre jut-
tassa azt, a mit az egyháznak igazság szerint tanítania kell, 
nem csupán azt, a mit az egyház taní tot t vagy tanit . (V. ö. 
von der Goltz i. m. 7. §.) — Mi tehá t a keresztyén hit tant 
az egyház jelenkori köztudatához való feltétlen hűségre nem 
kötelezzük, abban a meggyőződésben, hogy habár ily módon 
a hittan esetleg kevésbbé felel is meg egyik vagy másik 
tekintetben az egyház .jelenkori" köztudatának, annál inkább 
megfelelhet az egyház „jelenkori" szükségleteinek. Szerintünk 
csak így óvhat ja meg a ker. hittan „normativ" egyházi jel-
legét. Az egyház jelenkori köztudata mindamellett szóhoz 
fog ju tni azokban az egyéni jellegű vonásokban, melyeket a 
hittan a maga mivelőjétől mint korának gyermekétől nyer, 
a mint Schleiermacher szerint is (Gll. 25. §.) minden evang. 
dogmatikától megvárható, hogy valami saját lagosat tartal-
mazzon, sőt nincs kizárva, hogy az, a mi ú ja t valamely hit-
tani rendszer nyújt , túlmegy nemcsupán az eddigi dogma-
történeti fejlődésen, hanem az egyház „jelenkori" köztuda-
tán is, ha az igazság úgy kívánja. Ebben az utóbbi vonás-
ban, feltéve, hogy tartalmilag helyes, ju tna kifejezésre a 
keresztyén hi t tannak Schleiermacher által ú. n. „divinato-
rius" jellege. — Másrészt kifejezésre j u t a jelenkori köztudat 
a dogmatika egész külső alakjában, nyelvezetében, fogalmi ap-
paratusában, a mennyiben a mindenkor érvényes keresztyén 
igazságot is csak a jelenkor nyelvén, a jelenkor fogalmainak 
segélyével lehet a je lenkor nemzedéke számára hathatósan 
közvetíteni. 

A keresztyén hittan tehát csak úgy nyeri és t a r t j a meg 
egyházi jellegét helyes értelemben, ha nem az egyházi tan-
fejlődés valamely elmúlt phasisának reprist inálására vagy 
az egységet nélkülöző jelenkori egyházi köztudat fixirozására 
törekszik, hanem ha az egyházi tan t annak őseredeti forrá-
saiból, az isteni kijelentésből, az evangyéliomból s az ezen 
alapuló keresztyén alapmeggyőződésből elevenen reprodu-
kálja és megif j i t ja . így képviseli a keresztyén hittan az 
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egyházban a traditio elve mellett a folytonos reformáció 
elvét s t a r t j a fenn, a múltból okulva, a jelenre hatva s a 
jövőt előkészítve, a szerves kapcsolatot a múl t és a jövő 
fejlődése között. 

3. A keresztyén hittan tudományos jellege. 
Ha a keresztyén hit tannak bibliai és egyházi jellegét az 

eddig feltüntetett értelemben veszszük, világos, hogy már az 
ily értelemben vett történeti positiv jellegben, abban az egész 
elbánásban, melyben a keresztyén hittan a szentírást és az 
egyházi tant részesiti, kifejezésre j u t egyszersmind a keresz-
tyén hit tannak tudományos jellege, s ha mi mégis a keresz-
tyén hit tan bibliai és egyházi jellege mellett külön szólunk 
tudományos jellegéről, ez azt muta t ja , hogy a keresztyén 
hittan tudományos jellegét szorosabb értelemben veszszük. 
Szorosabb értemben vett tudományos jellegéhez számítjuk a 
keresztyén hittannak egyrészt rendszeres jellegét, melyet a 
föntebb jelzett „rendszeres" feladat, másrészt apologetikus 
jellegét, melyet a szintén már föntebb jelzett apologetikus 
feladat megoldásától nyer. 

a) A k e r e s z t y é n h i t t a n r e n d s z e r e s j e l l e g e ; 
a l a p e l v e é s m ó d s z e r e . 

A keresztyén hi t tannak mint tudományos rendszernek 
fogalmához tartozik az elvi egység. Az ismereteknek oly 
összege, mely az elvi egységet nélkülözné, sem rendszeres-
nek sem tudományosnak nem volna nevezhető. A keresztyén 
hittan a maga rendszeres jellegét föntebb megjelölt rendszeres 
feladatának megoldásától nyeri. Ε rendszeres feladat megfej-
tése csak úgy sikerül, ha a hittan helyesen állapít ja meg a 
rendszeres egység feltételét képező hittani alapelvet s ha 
e központi elv alapján a tárgynak és a feladatnak megfelelő 
helyes módszerrel fejt i ki a keresztyén hitigazságok rend-
szerét. 

Az első kérdés i t t az: mikép határozhat juk meg azt a 
termékeny elvet, mely a föntebbi célra alkalmas ? 

Azt már előre kimondhat juk, hogy ezen elvnek a ke-
resztyénség lényegéhez kell tartoznia s ép azért nem 
lehet dolgunk ez elvnek az abst ract speculatio ut ján való 
construálása, hanem a keresztyénség történeti ós egyéni 
megjelenése alapján, tehát lényegileg inductiv uton való meg-
találása. 

Az alapvető keresztyén igazságról lévén szó, úgylátszik, 
hogy történetileg vissza kell mennünk a még osztatlan 
keresztyén egyház tanára. A dogmatörténet e tekintetben az 
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egyetemes symbolumokra utal s az kétségtelen, hogy az a 
tárgy, a melyet m a g u k ezek a symbolumok alapvetőnek 
i smernek el, az a probléma, mely az egyházi tanfej lődést 
megind í t j a : nem más, mint Jézus személye, m ű v e jelentő-
sége, szóval a christologia. A christologia elvét pedig úgy 
fe jezhe t jük ki, hogy: Isten k i je len te t te önmagát a Jézus 
Krisztusban a mi megvál tásunkra s ez összevág azzal a 
ténynyel, hogy a keresztyén igehirdetés kezdettől fogva úgy 
lép fel (nem mint Jézus „személyes" tana, hanem) mint a 
bűneinkér t meghal t és a mi megigazulásunkra fel támadott 
Krisztusról szóló evangyéliom. Ez a christologiai elv magá-
ban véve egy t isz tán objectiv t ény t fejez ki ; de értelme 
csak úgy van, ha nem marad meg a maga tö r téne t i objec-
t iv i tásában, hanem ha a benne re j lő üdvcélzat subjectiv 
valósággá válik. I s tennek a Jézus Kristusban való (objectiv) 
üdvki je lentése mindenkitől, a kihez a róla való bizonyság-
tétel ú t j án el jut , subject iv oldalról feltétlen el ismerést , azaz 
te l jes odaadás t követel . Az üdvnek objectiv elvéhez („χριστός 
υπέρ ημών," „sola gra t ia") tehát szükségkép hozzá kell já-
rulnia az üdv subjectiv elvének („χριστός εν ήμιν," „sola 
fide") s e köve te lésnek megfelel az a hitcikk. melyet a 
reformáció anyagi elvének s zokás nevezni. Ε szerint a 
bűnös megigazi t ta t ik Isten előtt I s tennek ingyen való kegyel-
méből a Jézus Krisztusban való hi t által. Mivel ez az elv 
világosan kifejezi úgy az objectiv, mind a subjectiv ténye-
zőt, azér t egyoldalúan nevezik a keresztvén subjectivitás 
elvének („das christl iche Subjectivitätsprinzip", — Martensen)·, 
sőt egyenesen helytelen képzetet involvál, ha vele szemben 
az i rás-elvet a „keresztyén object ivi tás elvének1 , nevezik; 
mer t az „anyagi elvben" kifejezet t subject ivumnak, a meg-
igazító hi tnek tá rgya nem a szent í rás mint ilyen, hanem 
csupán a szent í rásnak lényeges t a r ta lma , Is tennek a Jézus 
Krisztusban való üdvkijelentése, az evangyéliom. Azért 
helyesebb a föntebb kifejezett elvet egyszerűen a megigazu-
lás vagy az üdvösség elvének nevezni („tlei lsprinzip" Kahnis. 
Az alapelv ilyetén megál lapí tásával v. ö. főkép Kahler és 
Oett ingen elvtanait.) 

De kérdés, vá j jon ez az elv alkalmas-e a r ra , hogy a 
keresztyén hi t tan rendszerének i rányadó gene t ikus elvéül, 
a lapjául és központ jáu l szolgáljon ? 

Ha formailag t ek in t jük a dolgot, jogosula t lannak és 
igazságta lannak lá tszhat ik ezt az elvet, mely a k é t keresz-
tyén egyházfél, a katkolikus és protestáns egyház között 
vita tárgyát , sőt a szakadás tu la jdonképeni oká t képezi, a 
„keresz tyén" hi t tan főelvévé tenni. Ugy látszik tehát , hogy 
a keresz tyén h i t tannak , ha tu la jdonképeni fe ladatá t megöl-
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dani akar ja , ama nagy hitvallási ellentétnek protestáns olda-
lán kell állást foglalnia. De ha ez nem csupán látszat, hanem 
tény, úgy ez tisztán a katholikus egyház rovására esik. 
Miután a katholikus egyház hatalmi érdekből ellentétbe he-
lyezte magát ezzel az elvvel, mely az ember keresztyén 
mivoltának alapvető és központi tényét fejezi k i : az oeku-
menikus keresztyén egyház hagyományába és örökébe a 
protestáló egyház lépett, mely kezdettől fogva tisztában volt 
azzal, hogy létjogosultsága ehhez a hitcikkhez van kötve 
(„articulus stantis et cadentis ecclesiae.") Midőn az evangyé-
liomi egyház ezt a hi tcikket helyezte a maga hitvallásának 
középpontjába, nem te t t egyebet, mint ismét felújí tot ta az 
apostoli egyházi hagyományt ; mert kétségtelen, hogy ennek 
a tannak uralma alatt áll különösen annak az apostolnak 
egész igehirdetése, a ki tulajdonkóp az egyedüli theologus 
az apostolok között s a kire az egyház ura a keresztyénség 
universalismusának érvényesítését bizta. Ép ez a tan úgy 
bibliai alapja szerint mint hitvallási és theologiai kifejezésé-
hen oly biztos és határozott , mint kivüle más alig. — Annak, 
hogy ily módon egy „dogmát" teszünk a ker. hittan főelvévé, 
azt lehetne ellenébe vetni, hogy hiszen ez a tan maga is a 
keresztény hittani rendszernek egy része és mint ilyen csak 
az egészszel való összefüggésében érthető meg te l jesen; ez 
tény, de e kifogás alá fog esni minden oly elv, mely a ke-
resztyén hittan reális alapelvéül valamikép használható (pl. 
a szentháromsági tan Martensen, Kahnis és mások rend-
szerében). Ez elvnek konkré t határozottsága a hittanrendszer 
szempontjából nem hiba, hanem inkább oly előny, mely 
egyedül teszi alkalmassá arra, hogy belőle életteljes hittani 
rendszer folyjon. Ebben az elvben, mely az üdv objectiv és 
subjectiv mozzanatát egységbe foglalja, a keresztyénségnek 
mint az üdv vallásának lényege jut kifejezésre; ebben nyer-
nek egyedül kielégítő megoldást a vallásos embernek élet-
kérdései, nevezetesen legfőbb kérdése: miként állhatok meg 
Isten előtt, hogyan üdvözülök? Ez tehát a keresztyén igaz-
ságok között az igazság κατ' εξοχήν s azért csak ha ezt az 
igazságot teszszük a hit tan anyagi elvévé, várható, hogy a 
keresztyén hittan helyesen oldja meg rendszeres feladatát , 
azaz helyesen fejti ki a keresztyén igazságokat a maguk 
belső, lényeges egységéből, a keresztyén igazságból. 

A megigazulás elvének ily jelentőségéről világos tuda ta 
volt a reformáció a tyjának, Luthernek. „Locus igitur just i -
ficationis, u t saepe moneo, diligenter discendus est. In eo 
enim conprehenduntur omnes alii fidei nostrae articuli eoque 
salvo salvi sunt et reliqui." (Ad. Gal. 2, 23.) „In ihm hält uns 
David vor die Summe der ganzen christlichen Lehreu , (Ad 
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ps. 130.). „Wenn dieser Artikel mit gewissem und festem 
Glauben gefasst und behalten wird, so kommen und folgen 
die anderen allgemächlich nach, als von der Dreieinigkeit 
u. s. w." (u. o.). „In hoc articulo sita sunt et consistunt 
omnia, quae contra papam, diabolum et universum mundum 
in vita nostra docemus, tes tamur et agimus". (Art. Smalc. 
305,5). Ennek megfelel, hogy a hitvallási iratok is egyes 
tanokat újra meg újra e centrális hitcikk szempontjából 
Ítélnek meg. (Pl. Articulus de missa, Concordia p. 305, v — 
De invocatione Sanctorum 310, 25. — De collegiis Canonicorum 
etc. 312,2. — De papatu 313, s . De votis monasticis 336, t.). 

Azt hiszszük tehát, hogy helyesen j á runk el, ha a refor-
máció anyagi elvét egyszersmind a keresztyén hittan gene-
tikus alapelvévé teszszük, azon elvvé, melytó'l a hittani rend-
szer a maga egységét nyeri. Igy nyer közelebbi konkrét 
meghatározást az, a mit föntebb (I. rész) a keresztyén hit 
tartalmáról mint a hittan tárgyáról s a hittan rendszeres fel-
adatáról mondottunk. A keresztyén hittannak tehát feladata 
lesz: a keresztyén tant a megigazulás bibliai és reformátori 
elvéből és annak alapján rendszeresen kifejteni. 

„Rendszeresen." A tudományos rendszerhez az elvi egy-
ségen kivül szükséges a módszeres következetesség; mert 
e kettőnek, az egységes elvnek és a következetesen alkal-
mazott módszernek szerves kapcsolatától függ a tudomány-
nak rendszeres jellege, és az ismereteknek csak oly összegét 
nevezhetjük tudományosnak, mely ily rendszerben jelenik 
meg. 

A tudományos módszer törvényeit a logika módszertani 
része határozza meg. A logika a módszeres eljárásnak két 
fő alakját különbözteti meg : az egyik az indactiv (analytikai, 
tapasztalati), a másik a dedactiv (synthetikai, elméleti) mód-
szer. Ε módszerek, miután külön-külön mindegyik egyoldalú, 
kölcsönösen kiegészítik egymást. Az egyik módszer a másik 
nélkül alkalmazva nevezetesen a szellemi tudományok terén 
egyoldalúságokra vezet. Azért a szellemi tudományoknak, 
hogy céljukat elérhessék, mindkét módszerre szükségük 
van. És e tekintetben a keresztyén hittan mint tudományos 
rendszer szintén nem alkot kivételt. A tudományos mód-
szernek e ké t typusa tehát, természetesen a tárgyhoz alkal-
mazkodva, érvényesülni fog a keresztyén hittanban is. A 
tapasztalati alapot kereső tudomány követelményeinek meg-
felelően a keresztyén hittan előadója csak úgy fog módszer-
tanilag helyesen eljárni, ha a keresztyén hit tar talmának 
kifejtésében személyes hittapasztalatából, vagyis a föntebb 
kifejezett hittani alapelvnek subjectiv oldalából indul ki. 
Gondolatmenete ós bizonyító eljárása ennyiben inductiv-tapasz-
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talati. Az őt átható üdvhitnek elemzése (analysis) útján a 
keresztyén igazságot úgy fogja fel mint a mely az üdv után 
sóvárgó emberi szellemet mindenoldaluan kielégíti, az ember 
üdvre való képességének és üdvrendeltetósének megfelel. 
Ezzel az inductiv-elemző módszerrel karöltve kell járnia a 
deductiv-összetevő módszernek. A keresztyén hittan másfe-
lől ama főelv tárgyi oldalából, vagyis az üdv objectiv isteni 
reálalapjából vagy reálelvéből összetevő deductióba bocsát-
kozik. Ez a dogmatikai eljárás annyiban nevezhető synthe-
sisnek, amennyiben okfejtő (aetiologiai) gondolkodás útján 
visszamegy az üdvnek transcendens okára, alapjára, forrá-
sára. (Az itt követett gondolatmenettel v. ö. Oeffingen i. m. 
I. 24. §. 3. p.) Ezt a dogmatikai synthesist azonban nem 
szabad az aprioristikus philosophiai speculatio értelmében 
venni. Ez a synthesis folyton kötve marad ama főelvnek 
nemcsak subjectiv, hanem objectiv oldalához is; eredményei 
tehát kell. hogy a kijelentésből merített hitigazságok legye-
nek, bármily észszerűnek tűnik is fel összefüggésük. A 
mennyiben a keresztyén hittan rendszeres feladatának meg-
oldásában tisztán a keresztyénség positiv tantartalmának 
kifejtéséről van szó, itt a régebbi speculativ dogmatikával 
ellentétben, de úgy a régi egyházi dogmatikával mint az 
újabbkori theologia különböző irányainak majdnem egyhangú 
követelésével összhangzásban a philosophiának csak íormai 
használatát (usus formális) engedhetjük meg. Az evangyé-
liomi tan tisztasága és épsége érdekében azon kell lennünk, 
hogy a keresztyén hit tar talmának ezt a positiv kifejtését 
semlegessé tegyük minden akár metaphysika-kedvelő, akár 
metaphysika-ellenes philosophia iránt. Az a munka, melyet 
a keresztyén hittan a dogmatikai synthesisben kifejt, nem 
egyéb, mint a hivő tudatnak gondolkodó elmélyedése a kije-
lentés ..metaphysikájába" (a mivel természetesen nem akarom 
azt állítani, hogy „kijelentett ! ,theologiai metaphysika létezik), 
és e tekintetben a megismerés határait egyrészt a kijelentés, 
másrészt a hívő tudat fejlettsége jelöli ki, nem pedig vala-
mely philosophiai iskolának ismeretelmélete. Ε kétféle mód-
szernek a rendszeres kifejtésben szervesen kell kapcsolódnia. 
A hittan gondolatmenete tehát nemcsak teleologiai (célfejtő), 
hanem egyszersmind okfej tő (aetiologiai) i s ; Ítéletei nem 
kizárólag becslőitéletek, hanem a mennyiben a recessus ab 
effectu ad causam gondolkodásunknak elutasithatatlan köve-
telése (v. ö. Luthardt Comp. 7. Aufl. 6. 1. Ritschl ellen), 
egyszersmint létitéletek is, melyek a becslő Ítéleteknek szük-
séges alapját képezik. — Az elemző és összetevő módszernek 
s a hittani főelv objectiv ós subjectiv oldalának szerves 
összekapcsolása utján fejt i ki a ker. hittan mind azt, a mit 
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a hittani alapelv positive vagy negative, közvetlenül vagy 
ellentétképen magában foglal, feltételez vagy maga után 
von. Ha ez sikerül, úgy mindenesetre ki fog tűnni a 
keresztyén hit tartalmának belső igazsága, ellenmondásnélküli 
harmóniája — a keresztyén hittan legszebb és legfőbb 
feladata. 

Azonban a keresztyén hit tannak e munkája közben, 
különösen az összetevő levezetésnél, nein szabad megfeled-
keznie arról, hogy ismeretünk részszerint való s a hit tár-
gyát képező legmagasabb reálitásokat csak mintegy a tükör 
által (δι' εσόπτρον 1. Kor. 13.) l á t juk s ezekről szólva nyelvünk 
önkénytelenül és szükségképen symbolikussá válik. Ily pon-
tokon a keresztyén hittan minden valódi tudománynyal szé-
gyen nélkül vallhatja be ismerete korlátoltságát, „keresztyén 
tudatlanságát" (Guizot: Méditations III. kötetében: „L'igno-
rance chrétienne".) Ezzel nem mondunk egyebet, mint már 
a régi dogmatikusok azzal a kifejezéssel: „in scholam aeter-
nam referre", vagy a mire Schopenhauer (idézi Schmidt 
Vilmos i. m. T. 33. 1.) céloz: „Alle Wissenschaft im eigent-
lichen Sinne kann nie ein letztes Ziel erreichen, noch eine 
völlig genügende Erklärung geben, weil sie das innerste 
Wesen der Welt nie trifft . . . Jede Wissenschaft lässt immer 
etwas unerklärt, welches sie schon voraussetzt." A ker. hit-
tan a mindentudó gnosticismustól (Hegel-iéle speculatió) ép-
oly távol áll, mint a tudatlanságkedvelő positivistikus agno-
ticismustól (Comte, Spencer). 

Ismeretünk részszerint-valóságából azonban nem követ-
kezik, hogy a keresztyén hit tannak le kell mondania a 
rendszeralkotásról s visszatérnie a régi „localis" tárgyalás-
hoz, mint Kaftan aka r j a : Die Dogmatik wird sachgemäss 
in 7 Lehrstücke zerlegt, die einfach aneinander zu reihen 
sind. Es ist falsch, die Construction eines dogmatischen Sys-
tems zu erstreben", (i. m. 111. 1.) A „hit és kijelentés" belső 
egységének minden egyes hitcikkben való feltüntetésével 
(Kaftan, u. o.) tudományos gondolkodásunk nem elégszik 
meg. A mint nem csupán a dogmatika fejlődése bizonyítja: 
tudományos gondolkodásunknak sajátsága, hogy az elvi 
(tartalmi) egység mellett formai egységre, rendszeres követ-
kezetességre, sőt részarányosságra (symmetria) törekszik. 
Nem szükséges tehát a keresztyén hittan rendszeres jellege 
mellett azzal érvelni, hogy a hit tárgyai már objectív reali-
tásukban is organikus rendszerként tűnnek fel a vizsgálódó 
hittudat előtt. (Igy Frank, hasonlóan Beck.) 

Mivel a hittan anyagi elve voltakép a keresztyénség 
lényegét fejezi ki, azért ez elvnek minden oldalú kifejtése az 
egész keresztyén tant, a keresztyénség erkölcstanát is, fel-
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öleli. De úgy tudományos mint gyakorlati szempontból kí-
vánatos, hogy az erkölcstan a hittannal való sokféle é r in t -
kezése dacára viszonylag önálló tudományként érvényesüljön 
s azért a hittani főelv kifejtésének kö ré t szűkebbre ke l l 
szabnunk. A hittan a maga anyagi elvét vallási, az erkölcs-
tan ugyanazt a központi elvet erkölcsi meghatározottságá-
ban fejti ki. Amott inkább a theo- illetőleg a christocentrikus, 
itt inkább az anthropocentrikus szempont lép előtérbe: v a g y 
subjectiv oldalról tekintve: amott a hit inkább mint helyzeti, 
emitt inkább mint mozgási energia jő számításba. A tárgyalás 
ezen eltérő szempontjai megóvnak a két tudomány összekeveré-
sétől oly pontokon is, melyeken tárgyilag közelről érintkez-
nek (pl. újjászületés ós megtérés, az egyházról szóló tan s tb . ) 

A midőn a hittan a keresztyén hitigazságok rendszeres 
kifejtésének kiindulási és központjává a megigazulás e lvé t 
teszi: ezen elv igazságáról való meggyőződést feltételezi 
úgy magára nézve, mint abban a körben, a melynek szól é s 
természetes, hogy rendszeres fejtegetéseinek csak azokra 
nézve lehet bizonyító és meggyőző ereje, k ik a hittan elő-
adójával osztoznak abban a keresztyén alapmeggyőződésben, 
melyet a hittan anyagi elve fejez ki. A mint ez az anyagi 
elv a hittani rendszernek kiindulási és központja, úgy a h i t -
tan rendszeres munkájának sikere feltételezi az annak (a 
hittani főelvnek) megfelelő hitbeli meggyőződést. Tekintettel 
azonban arra, hogy az a keresztyén meggyőződés v a g y 
„bizonyosság", mely a hittani alapelvben kifejezésre jut , a 
kételyek és ellentétek folytonos támadásának van kitéve, a 
hit tannak elengedhetetlen feladata, a keresztyén hit ezen 
fel nem áldozható álláspontjának elvi jogosultságát és igaz-
ságát kimutatni. Ez vezet bennünket a ker . hittan apologe-
tikus jellegére. 

b ) A k e r e s z t y é n h i t t a n a p o l o g e t i k u s j e l l e g e . 
Ha a hittani rendszer kifejtésének feltótele a keresz-

tyén alapmeggyőződés, úgy a hittan elvi apologetikai alap-
vetésének (elvtan, „Prinzipienlehre") vagy bevezetésének 
egyik főfeladata lesz: ezen álláspontját elvileg igazolni, v a g y 
számot adni arról, miként jő létre ez a meggyőződés vagy 
bizonyosság. Igaz, hogy ez ismét oly kérdés, mely tel jesen 
kielégítő megoldást csak a hittani rendszer összefüggésében 
nyerhe t ; de mivel a keresztyén igazságról való elvi meg-
győződés a hittani rendszernek szükségképeni feltétele, a zé r t 
ezt a kérdést már a rendszeres munka megkezdése e lő t t 
a föntebbi szempontból okvetlenül fel kell vetni és a szük-
séghez képest legalább anthropocentrikus szempontból meg-
oldani. Ε tekintetben helytelen úton já rnak mindazon dog-

TJwel. Szaklap. I I I . é i f . 2 0 
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matikai elvtanok, hit tani prolegomenák vagy a hi t tannak 
alapúi szolgálni akaró apologetikák, amelyek intellectuális 
úton igyekeznek felkelteni a keresztyénség igazságáról való 
elvi meggyőződést 

akár úgy, hogy a történetkritika vagy a népszerű apo-
logetika eszközeivel (jóslatok beteljesedése, csodák stb.) 
igyekeznek meggyőzni a szentírás abso lu t kijelentési érté-
kéről vagy isteni eredetéről — hiába va ló törekvés; 

akár úgy, hogy vallásbölcsészeti vagy vallástörténeti 
úton igyekeznek k imuta tn i a keresztyén vallásnak absolút 
tökéletes voltát, — hiszen a vallás lényegének és a többi 
vallásoknak helyes megítélése már i s m é t feltételezi a keresz-
tyén alapmeggyőződést,· 

akár úgy, hogy történetphilosophiai úton olyanként 
törekesznek feltüntetni a keresztyénséget, mint a mely mel-
lett egyedül vagyunk képesek magunkat erkölcsi cél jainkkal 
a világgal szemben fenntartani vagy a világnak fölébe kere-
kedni („sittliche Weltherrschaft") — ily úton legfeljebb a 
keresztyénség célszerűségét lehetne! lényegileg eudaemonis-
tikus szempontból kimutatni. Ezzel n e m akarjuk e kísérle-
teknek bizonyos apologetikus értékét — különösen „ad ho-
minem" — általában elvitatni; de az általuk követe t t utat 
abból a szempontból, a mely bennünket itt foglalkoztat, 
igazán célravezetőnek még sem t a r t j u k . Helytelen dolog 
általában, ha a hi t tan rendszere bevezetésében feladatáúl 
tűzi k i : az egyetemes emberi tudat v a g y a természetes em-
beri élet valamely általánosan elismert tényéből való logikai 
következtetések út ján a keresztyénség igazságáról való meg-
győződést létrehozni. A keresztyénség igazsága mellett oly 
demonstratív bizonyíték, melynek el nem ismerését észbeli 
fogyatkozásnak kellene betudnunk, n e m létezik; különben a 
keresztyén igazság elvetése nem j á r h a t n a karöltve magasabb 
(szellemi) észbeli tehetséggel, a mire pedig példa van elég. 
Ez a tény ar ra utal, hogy a keresztyén igazságról való meg-
győződés alapját másu t t keressük. Ha a hittan elvi alapve-
tése meg akar felelni a keresztyénség gyakorlati jellegének, 
akkor egyáltalában n e m tűzi ki maga elé feladatúi a keresz-
tyénség igazságáról va ló elvi meggyőződésnek syllogistikus 
kikényszerítését; hanem felmutatja a lelki életnek azt a 
pontját, melyen a kijelentésben, a ζ evangyéliumban nyúj-
tott igazság közvetlen módon bizonyítja be magát igazság-
ként az erre disponált lelkiismeretnek. A keresztyén igaz-
ságról való meggyőződés szabad erkölcsi tény, melyet sem-
miféle tudományos érveléssel kikényszeríteni nem lehet. De 
ebből nem következik, hogy ez a meggyőződés, mely szabad 
erkölcsi elismerés vagy röviden s z ó l v a : hit a l ak jában jő 
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létre, alábbvaló vagy gyengébb, mint oly meggyőződés, me-
lyet a megfelelő eszközökkel pl. a mathematikai természet-
tani vagy történeti tudományok terén szerezhetünk. Ha 
lelkismeretemmel szabadon hozzájárulok ahhoz az erkölcsi 
igazsághoz: „ne hazudj", — az erre vonatkozó meggyőződé-
sem vagy bizonyosságom nem csekélyebb, sőt inkább feljebb 
való annál, a mely szerint 2 X 2 = 4. Ily erkölcsi jellemű 
bizonyosság pedig az is. mely a keresztyén igazságra vonat-
kozik. A mennyiben itt eminens értelemben vallási, illetőleg 
vallásos erkölcsi igazságról van szó, e meggyőződésnek vagy 
bizonyosságnak formája a hit, s mig ezt egyrészt a keresz-
tyén igazság megismerésének s a róla való megbizonyoso-
dásnak egyedül megfelelő és egyedül lehetséges módja, addig 
másrészt a hitnél magasabb rendű bizonyosság egyáltalában 
nem létezik. A ki ezt az igazságot (t. i. a kijelentés által 
nyújtot t üdvigazságot) ily szabad erkölcsi hozzájárulással el 
nem ismeri, az meg sem ismeri. Ily értelemben tehát mi is 
magunkévá teszszük Anselm-nek azt a hires mondatát, melyet 
Schleier macher hittanának jeligéjeül használt : „credo ut 
intelligam." Csak nem szabad ezt a mondatot a régi és ujabb 
gnosticismus (a régi gnosticismus, a Scholastika, a Hegel-féle 
iskola) értelmében félremagyarázni. A ni στις nein csupán 
ugródeszka a γποσις-hoz, melynek elérésével az előbbi feles-
legessé válik. A keresztyén hittani ismeret elejétől fogva 
végig s egész terjedelme szerint hitből (objective tehát a 
kijelentésből) folyó ismeret, de azért nem kevésbbé valóságos 
ismeret. (Az itt kifejezett elvi felfogásra vonatkozólag v. ö. 
különösen Cremer, néhai greifswaldi tanárom, elvtanát a 
Zöckler-íé\e theológiai kézikönyv III. kötetében.) 

Azt hiszszük, hogy ilymódon elegendőképen kimutathat ja 
a dogmatikai elvtan a hi t elvének legalább formai, vagy 
methodikai, vagy akár mondhatjuk : ismeretelméleti jogo-
súltságát a hittanban, mint tudományos rendszerben. Ily 
értelemben veszszük a hittani rendszernek általános (elvi 
apologetikus megalapítását, melyet föntebb követel-
tünk. A szó („apologetikus") nem illik ugyan teljesen ide, 
de a fődolog az, hogy a szóval helyes értelmet kössünk 
össze. 

Mivel pedig a hit, melynek jogosultságát a dogmatikai 
elvtan a föntebbi értelemben kimutatja, tárgyilag elválaszt-
hatatlan az Istennek a Jézus Krisztusban való üdvkijelentó-
sétől, a hittel együtt és ebben adva van a hittannak teljes 
reális kiindulási és középpontja, az üdvösség elve a maga 
objectiv és subjectiv tényezőjével. 

b.) A hittan apologetikus feladatát föntebb nem 
szorítottuk az elvi megalapításra, hanem kiterjesztettük a 

20* 
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hittani rendszer részleteire is. Kérdés: mi módon oldja meg 
a ker. hittan ezt a feladatot? 

Ez a részletekbe menő apologetikai megalapítás nem 
történhetik oly módon, mint azt a rationalismus gondolta, 
hogy a hittan a védelem érdekében közös elvi alapot keres 
a keresztyénség körén kívül álló világnézetekkel s az ezektől 
is elismert egyetemes igazságokból igyekszik levezetni a 
sajátlagos keresztyén igazságokat. Ha lehetséges volna a 
sajátlagos keresztyén igazságokat a nem keresztyén világ-
nézetektől is elismert egyetemes igazságokból leszármaztatni, 
világos, hogy a különös isteni kijelentés elvesztené jelentő-
ségét s végre a keresztyén vallásnak le kellene mondania 
úgy absolut, mint positiv jellegéről. — De az sem lehet a 
részletes apologetikai megalapításnak helyes módja, hogy a 
keresztyén igazságokat olyanokként igyekszünk feltüntetni, 
mint a melyek az épen divatos philosophiával conformisak. 
Az ily törekvés nem vezethet sikerre compromissumok nél-
kül különösen a keresztyénség részéről, sőt megeshetik, 
hogy a keresztyén hittan csak „tömlőjévé·1 lesz a philoso-
phiának. Az ily fúziónak nem lehet más eredménye, mint oly 
keverék, mely sem theologiának, sem philosophiának nem 
illik be. Vestigia terrent. Ilyesmi történt pl. a Hegel-féle 
philosophia virágkorában (Daub, Marheineke·, egészen 
hasonló ehhez az az erőszak, melylyel Philo a mosaismust 
és a platonismust igyekezett összeegyeztetni) s következése 
az lett, hogy az a philosophia szétszakította a tömlőt: Strausz 
„hit tana" ! Ez egy példán is okúihatunk. Tévedés azt hinni, 
hogy a hittan valamely philosophiai rendszer ilynemű 
segélyül vételével általánosabb elismerést szerezhet magának, 
mint a melynek határát a keresztyén hit elve jelöli ki — 
tévedés, mert minden egyes keresztyén igazságot a keresz-
tyénség elvi központjából kell megértenünk ós csak innen 
ér thet jük meg. Ebből következik, hogy a részletes apologe-
tikai megalapításnak is a keresztyén hit határán belül kell 
elvi álláspontot foglalnia s ép azért e munkától csak azok-
nál várható siker, a kik a hit határán belül állanak. Ε rész-
letes apologetikai megalapítás vagy annak kimutatásában 
áll, hogy a tudomány által kétségtelen bizonyossággal meg-
állapított tények a keresztyén hit igazságaival nem ellen-
keznek (ezt kivánja különösen Nitzsch Frigyes), a minek 
correlatumaképen szabadságában áll a keresztyén hit tannak, 
a tudomány és az élet bármely köréből felölelni bármely 
tényt vagy igazságot, mely a keresztyén igazságnak megvi-
lágítására vagy a tudomány fóruma előtt való védelmére 
a lka lmas; vagy pedig — a mi elvi álláspontunkról helye-
sebbnek látszik — annak kimutatásában, hogy a tudomány 
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s a keresztyénség körén kivül álló világnézetek a világ és 
az emberi élet legmagasabb, első és utolsó kérdéseire, a lét 
nagy problémáira vonatkozólag a legtöbbször csak látszólag 
kielégítő vagy ellenmondásos hypothesiseket állítanak fel s 
hogy e problémák kielégítő megfejtése, emberi gondolkodá-
sunk véges voltához képest csak a keresztyén hit állás-
pontján (leginkább a kijelentésből merített helyes Isten-
fogalom segítségével) lehetséges. A részletes apologetikai 
megalapítás tehát ily felfogás mellett tulaj donkép csak a 
keresztyén világnézetnek különösen a világismeret irányában 
való kiegészítésére és kikerekitésére szolgál. De a keresz-
tyén hittan munkájának ezen körében sem feledkezik meg 
a keresztyén igazságnak, a ker. világnézetnek vallásos-
erkölcsi jellegéről s azért nem botránkozik meg azon, ha a 
keresztyénség körén kivül állók a világot „más szemmel 
nézik." A keresztyén alapmeggyőződéshez való következetes 
ragaszkodás és annak vallásos-erkölcsi jellegébe való mélyebb 
belátás biztosithatja egyedül a hittan számára az eltérő világ-
nézetekkel szemben a kellő biztosságot, elfogulatlanságot ős 
türelmet. * * 

* 

A részletekbe menő apologiát a különböző hit tanok 
sokszor elhagyják; de mi a föntebb jelzettértelemben mégis 
szükségesnek ta r juk , s ilymódon az egyes tanok a hit tan 
különböző jellemvonásainak megfelelően négyféle (bibliai, 
dogmatörténeti, rendszeres és apologetikus) vagy — ameny-
nyiben az illető tan oly egyetemes jellegű problémával köz-
vetlen összefüggésben nincs — csak háromféle tárgyalás alá 
esnek. Azért végül fel kell vetnünk azt a kérdést : minő 
viszonyban állanak egymáshoz ezen különböző tárgyalás-
módok? Lehetőleg egybeolvaszszuk vagy szétválaszszuk-e 
őket? 

Ε kérdés eldöntése egyrészt a hittan mivelojének sys-
tematikai tapintatától, másrészt a keret nagyságától függ. 
Ha a keret kisebb, az egyik vagy másik tárgyalás-mód 
megszorításával vagy mellőzésével (mellőzhetetlen magától 
értetődőleg a rendszeres tárgyalás) sikerülhet az egybeol-
vasztás ; de ez alatt mindenesetre szenved a rendszer egy-
sége ós teljessége. Ha a keret elég nagy az egész anyag el-
helyezésére, úgy a különböző tárgyalásmódok egybeolvasz-
tására törekedni módszertani hiba volna. Különösen fontos-
nak tar t juk, hogy a rendszeres tárgyalás tisztán és önál-
lóan domborodjék ki, nehogy elveszítse sajátlagos meggyőző 
erejét. 

De ha e tárgyalásmódokat elválasztjuk egymástól, az a 
kérdés áll elő: mily sorban következzenek egymásután? 
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Lehetőségként 3 esetet jelölhetünk meg. Kiinduláspontul 
szolgálhat minden egyes tan tárgyalásánál vagy a bibliai 
tan, vagy az egyházi tan, vagy a hittan előadójának szemé-
lyes hitbeli meggyőződése, melyből a „rendszeres" tárgyalás 
közvetlenül folyik. Azonban ha a hittannak első és főfeladata 
— a mi kétségtelen — a keresztyén hit tar talmának rend-
szeres kifejtése, a mely feladattól függ a hittannak a rend-
szeres theologiában való helyfoglalása: úgy mindenütt a 
rendszeres tárgyalásnak kell előtérbe lépnie ős ezt követi a 
bibliai, dogmatörténeti és (a hol szükség van reá) az apolo-
getikai tárgyalás, mint a rendszeres kifejtésnek „megalapítá-
sa". Az itt kifej tet t formai követelményeknek leginkább 
megfelel Oeitingen dogmatikája, mely e tekintetben mintáúl 
szolgált. 

A keresztyén hittan történeti positiv és szabad tudo-
mányos jellegének ily viszonyba hozatalával, azt hisszük, 
teljesen megfelelünk nemcsak az egyházi, hanem a józan 
tudományos követelményeknek is, a melyek a keresztyén 
hittanhoz mint rendszeres theologiai tudományhoz fűződnek 
és e meggyőződésben elitélünk minden oly célzatos törek-
vést, mely a hittannak e két főjellemvonását egymással 
ellentétbe helyezi s a vélt vagy csinált ellentét alapján a 
theologiai tudományszervezet egységét megbontja vagy 
tudományos színvonalát leszállítja s jelenkori nagy feladatai-
nak teljesítésére képtelenné teszi. 

* * 
* 

Ezekben igyekeztem meghatározni a keresztyén hittan 
feladatát, alapelveit és főtulajdonságait. Elnagyolt tervrajz-
ban ellőttünk áll a keresztyén hit tanépülete, melynek alap-
köve és fundamentoma kell, hogy szintén az legyen, a ki a 
fő : Jézus Krisztus. De bármennyire igyekszünk is ez épü-
letnek alap- és tervrajzát megállapítani, arra az örökkévaló 
fundamentomra bármely jó tervrajz dacára is lehet építeni 
nemcsak aranyat, ezüstöt, drágaköveket, hanem fát, szénát, 
pozdorját is. Csak azt ne feledje senki, a ki épit, hogy 
„mindenkinek munkája nyilván lészen, mert ama nap meg-
mutat ja ." 

Pröhle Károly. 



Az egyház Augusztinus tanrendszerében. 

Az új-szövetségnek a Krisztus nyilatkozatait tartalmazó 
pontjai között egyike a Iegvitatottabbaknak az, a mely az 
egyházról szól, t. i. a Máté: XVI. fej. 18-ik verse, a melyet 
ismert fordításunk Károlyinál így ad vissza: Én is mondom 
neked: Te Péter vagy és ezen a kősziklán építem fel az 
én anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vehetnek 
azon diadalmat. 

Vitatkozni a fölött szoktak e versnek szavai közül, a 
mi az egyházat, az anyaszentegyházat jelenti, részint ma-
gában, részint vonatkozásában, egyfelől építtetésében, más-
felől alapjának diadalmat biztosító voltában, a melyhez 
járulnak még egész természetesen a 19-ik versben fog-
laltak is, mint az u. n. egyházi kulcshatalom biztosításának 
nyilatkozatai, szólván az üdvözítő eképen : es neked adom 
a mennyek országának kulcsait és valamit megkötő-
zéndesz e földön: a mennyekben is kötözve lészen és vala-
mit megoldándasz e földön: a mennyekben is oldozva 
lészen. 

Az egyháznak, a Krisztus anyaszentegyházának az 
eszméjes alapíttatása Péter apostol egyéniségével, személyi-
ségével van itt összekötve s azzal áll és esik, mondják a 
római hitűek ! 

A Péter lelkében s a mindenki lelkében felébredő s 
kifejezésre ju tó benső, odaadó, bizodalmas, tántorithatlan s 
hegyeket is mozgatni képes hit és az egyház egysége Krisz-
tussal együtt az alap . . . mondjuk mi protestánsok. 

S hogy az ős-régi felfogások körében tájékozódva álla-
pítsuk meg, kiknek van igázok: a rómaiaknak-é, vagy pedig 
n e k ü n k ? . . . a nagy Augusztinus iratait vettem vizsgálat 
alá, hiszen az egyházról olyan sok szó esik napjainkban s 
a földi egyházat olyan sokan akarják protestáns állásponton 
is azonosítani a láthatatlannal. 

A legmagasabb fokú érdeklődéssel fordulhatunk tuda-
kozódásunkkal Augusztinus felé: mit mond ő, — mit hirdet 
ő ? Mondja-e, hirdeti-e a Péter személyiségének egyetlen s 
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kizárólagos voltát, — vele áll és esik-e Augusztinus szerint 
is a Krisztus anyaszentegyháza? 

Tegyük azért fel a következő kérdéseket s azokra 
keressük a feleletet Augusztinusnál: 1. mi az egyház? 2. k ik 
a lkot ják az egyházat? 3. mi az egyház hivatása és cé l j a? 
4. a földi egyház-é az igazi egyház? 5. mi az összeköttetés 
az egyház és Péter, valamint a többi apostolok közöt t? 

I. Mi az egyház f 

Augusztinus erre a kérdésre a feleleteknek egész özönét 
ad ja különböző irataiban s a feleleteket még szaporítják a 
jelképzésekre való hivatkozások, a melyekből teljesen ki-
tetszik, hogy a nagy egyházi atya az u. n. tipikus Írás-
magyarázatnak volt a megvalósítója mindannyiszor, vala-
hányszor az egyházról volt szó, a melyet minden ó-szövet-
ségi szebb, megkapóbb történettel s minden nagyobb, jelen-
tősebb s fontosabb személylyel összeköttetésbe hoz. 

Mi az egyház ? 
Vegyük sorra az egyes kötetekben található feleleteket 

s állítsuk azokat egymás mellé! 
Az egyház a keresztyének legigazibb anyja a kiben 

minden jóság és tökéletesség jelen van s általában anya, 
a kinek emlői az ó- és új szövetség. 

Az egyház a Krisztus teste?) s mint ilyet érték az üldö-
zések s megpróbáltatások, — de a Krisztussal összeköttetés-
ben az egyház egyszersmind menyasszony3) is és általában 
eljegyzett is, sőt feleség is,4) a kiről mint ilyenről mondja 
Augusztinus a kulcs hatalom birtoklását. 

Az egyház az Istennek ülőhelye,5) tehát tulajdonképen 
annyi, mint az ég s így ki ter jed az egész földre Nem külön-
ben szent hegye 6) is az egyház az Istennek, valamint para-
dicsoma1) is, és egyszersmind királysága 8) is úgy azonban, 
hogy a paradicsom is, és a királyság is általában is veendő. 

Az egyház szűz9) is, kőszikla 10) is, s az egyház maga 
a főpap ruhája,11) valamint a Krisztus ruhájának szegélyét 
érintő nő is12) vagyis ár tat lanság is, szilárdság is, külsőség-
ben jelentkező is ós a bűnben Isten után sóvárgó i s ! Szűz 
volta meddőséget is jelent, de csak abban az értelemben, 
hogy nem szült addig, mig el nem terjedt, — 12") nő voltában 
a vérfolyásosság is jelentős, mert a jövő egyházának képe 
az a pogányok közül.12") 

Az egyház sokszor: Istennek nyája, Istennek akla 
Istennek juha,13) nem különben sátora,1*) azonban a Nóé 

') I. K. 895. 1. IV. 1094. - *) II. 863, 571. - 3> II. 559. - 4) III. 12. 
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bárkájais, s általában bárka, a melyben a szentek őriz-
tetnek.1") 

Az egyház szőllőtő?) ós villám?) amaz : ültetés, emez 
világítás! Az a földet elfoglalja, — ez jelzi az éjszakát és 
felhőket s tündöklést támaszt. 

De ismételten is Istennek háza az egyház, valamint 
öröksége is, — továbbá hely, a melyben polyva és szem 
együtt vannak, — erősség s mint ilyen Istennek az az 
országa, a mely hegyen épül t s nem rejtethetik el, — 
azon kívül pedig menhely is az eretnekségek s szakadár-
ságok ellen. 

És ha az egyházról előbb az mondatott, hogy égbolt, 
akkor jogosan mondhatja ezt is Augusztinus: az egyetemes 
egyház·, hold, s annak egyes részei: a csillagok; amaz a 
szellemi világoskodást jelenti általában, — emezek annak 
részszerint való megnyilatkozását tartalmazzák; az általános-
ság is és a részszerintisóg is az egyházra, mint Isten földjére 
vonatkozik s mint Istennek, az Úrnak szentséges palotájára, 
a mely egyszersmind az igazságnak is szilárd oszlopa és 
erőssége. 

Ismétli Augusztinus az anya fogalmat harmadszor is, 
de a /eáwynyal összeköttetésben eképen: leány az egyház 
örökség folytán s anya elsősége folytán.*) Mint anyát 
szeretnünk kell 5) s az Isten, mint atya áll vele szemben s 
bár az egyház anya, mégis egyúttal szolgáló leánya is az 
Istennekc) s mint ilyet édeskésen gerlicének7) is nevezi 
Augusztinus, a ki azonban nemcsak szűznek, nemcsak meddő-
nek, nemcsak anyának tudja az egyházat, hanem egyszers-
mind: özvegynek8) is azért, mer t távol van a vőlegénye: a 
Krisztus, a kinek pedig az egyház teste is ós temploma is, 
háza is és országa is, lévén Krisztus az egyháznaka feje, lakója, 
megszentelője és királya9) s a Krisztus egyháza feleség, 
anya, fiak és leányok együttesen.9*) 

És vájjon hiányozhatik-e a kérdésre adott feleletek 
sorából ez: az egyház: hajó?10) hiszen ez hozzátartozik 
magához a jelleméhez, a mely az élet-hivatásnak mozzanatai-
ban jelentkezik. Az azonban már messze menő felelet, a 
mely szerint az egyház a Krisztus ruhája n ) mert bár az 
indokolás érdekes, t. i. ruha azért, hogy tiszta legyen s a 
szennynek nyomát se találjuk r a j t a s azért, hogy redő, össze-

s) III. 834. - β) III. 377. - ') u. ο. — 8) III. 816. - 9) III. 863. IV. 526. 
VI. 1126. - 10) III. 893. - " ) III. 601. - 12) III. 816. — «») IV. 27. IV. 
695. — 1S) IV. 1226. - ") IV. 26. — 

*) IV. 449. " ) V. 173. - 2) IV. 1106. - ') IV. 325. - ") VI. 951. — 
6) VI. 198. - 6) VI. 198. ') VI. 388. — 8) VI. 10H8. VI. 894. - 9) VI. 884. 
9a) VI. 845. VII. 221. — ,0) VI. 256,485. - " ) VI. 904. 
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gyűrődés se legyen ra j ta s így el terjedtnek kell lennie : mégis 
bizarr a felelet, mert nem természetes vonatkozási·. 

Mint hajó a viharban hányt-vetett,1) vagyis biztos 
járása nincs, hanem üldözések között fut ja pályáját s ha 
üldözések között él az egyház, az egyházi atya hasonlítgató 
ereje tüskék, tövisek között levő földnek, Isten földjének 
is nevezheti, a minthogy nevezi is.2) És ha föld az egyház, 
lehet élőfa 3) is, különösen ha a termés, az áldás eszméjét 
Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kö t jük össze. 

Nem marad ki a kősziklának nevezéssel kapcsolatban a 
a kősziklának értelmezése sem a tanrendszerből s az Augusz-
tinus álláspontjának antipapistikus jellegét egész határozottan 
eldönti ez a nyilatkozata: az a kőszikla, a melyen igérte 
a Krisztus az egyház felépítését, maga a Krisztus4), tehát 
az egyház és Krisztus egysége a Krisztuson való felépítést 
foglalja magában s nem a Péter apostol személyiségének 
jelentőségét. Az egyház kőszikla, erősség, menedék, mert 
nem ember, a kin épült, hanem Krisztus.5) Krisztus vőlegény: 
az egyház menyasszony, ama nélkül nincs ez, mer t senki 
sem lehet menyasszony vőlegény nélkül. Az épület nincs alap 
nélkül; ha a Krisztus a fő: neki kell lenni az alapnak is s 
ha az egyház menyasszony: menyasszonysága szűzeségéből 
fakadó tartozik lenni s azért szűz, de termékeny szűz az 
egyház.6) Hogy királyné 7) is. — hogy ország is általában, 
hogy új Jeruzsálem a mennyből alá,szállva, — Sión és Jeru-
zsálem, sőt paradicsom 8) is: ez mind csak fokozása a nagy-
ságnak, a szépségnek, a bőségnek, gazdagságnak, mert az 
egyház nagyság s mindenek fölött szépség! 

Azonban az egyház maga a kegyelem vagy kegyelmi 
tény, mert kegyelem létesítésére9) s a kegyelem igéjének 
hallgatására van szervezve10) s mint ilyen tulajdonképen: 
lélek szerint való Israel,xx) a mely az egy Isten tiszteletére 
van rendelve,12) hogy aztán hajléka 13) legyen a Krisztusnak 
és királyságau) és temploma a teljes Szentháromságnak,15) 

Végül az egyház köpü,16) a hol a lelki méhek mézet 
gyűjtenek, hogy boldogság, békesség és idvesség legyen a 
birtokuk. 

A jelképezések tömegéből a következőket ta r tom nagy-
jából elsorolandóknak: 

Az egyházat jelképezi a paradicsom, főként az Énekek 
Éneke IV. r. 12. v. szerint;17) valamint a Nóé bárkája is; 

') VII. 412 - 2) VII. 22. VIII. 1678. - ') VI. 915. - *) VIII. 1097. 1194. 
- 5) VII. 416. - β) VIII. 1619. - ') IX. 629. - e) IX. 629. 449. — 9) IX. 781. 
— I0) IX. 47. — ") IX. 684. — 12) XI. 594. — 1S) XI. 293. XVI. 832. -
") XI. 378. - ,5) XI. 599. - 1β) XVI. 1142. — " ) I. 846. 
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mint a Noé bárkája az özönvízben, úgy úszik az egyház is 
ebben az életben.1) 

Jelképe az egyháznak az ég2) is, mint a mely Istennek 
a lakóhelye,— de jelképe: a Jette leánya,3) a Gedeön arany 
tőre,*) a Pharan hegy5) a zsidó-főpap ruhája G) a szőllőtö,1) 
a villám8) Mária és Márta9), e két utóbbi úgy, hogy Márta 
szivébe véve a Krisztust: most szolgál neki, — ez a földi 
egyház, — Mária pedig nemcsak most szolgál, hanem a jövő-
ben is s így a mennyei, az örök egyház jelképe. 

Az ember maga is jelképe az egyháznak, mert a Krisz-
tus egyháza olyan, mint az ember: először iljú s aztán az 
időben erőben megvénhedik10) Az olajjal Kristust megkenő 
nő is az egyházat példázza.11) És az a meggyógyúlt beteg12) 
is, a ki egy maga jöt t ki a Bethesda-tavából egészségesen 
nem mást jelképez, mint az egyházat, a melynek földi képe 
a Sionban van, mennyei képe, mint leendő egyházé: a fő-
helyben: Jeruzsálemben.13) 

Éva,li) Rebeka,™)Ábel,™) ÉnochÁbrahám,™)Lóth"): 
mind-mind az egyház jelképei, hiszen az egyház olykor csak 
Ábelben, Énochban, Ábrahámban, Lóthban volt meg, olykor 
csak a Nóé és Lóth házában20). 

A próféták Ígéreteiben mindig jelképezve volt az egy-
ház is,21) — valamint abban az áldásban is, a mely a Nőé 
fiainak szólt: az egyház volt jelképezve,22) a mint meg volt 
ígérve az ^Ábrahám megoldatásában 23) 

De Adám is jelképe az egyháznak épen úgy, mint Éva,24) 
valamint Sáraib) is, de leginkább dél-királynője,36) nemkülön-
ben Pharao leánya27) a ki Mózest megtalálja és felnevelteti, 
és az az özvegy asszony, a ki Illés prófétát gondozza28). Nem 
maradhatván ki a jelképek sorából maga a zsidónép sem, 
mert : Ábrahám, Izsák, Jákob és a zsidónép által, mint 
ßak által van az egyház jelképezve,29) 

* 
* * 

íme ezek a feleletek s ezek a je lképek tartalmazzák a 
mi az egyház? kérdés megoldásának lényegét Augusztinus 
tanrendszerében, a melyekből nyilván kitetszik, hogy a nagy 
egyházi atya u. n. kánon-jogi meghatározások tömörségével, 

>) II. 900 V. 58. — 2) III . 834 . — 3) III. 8 1 5 - 1 6 . - ") III. 807 . -
5) III. 762. — β) III . 601. - 7) I V . 1106. — β) IV. 325 . - 9) IV. 337. — 10) V. 
377. 594. 977. — " ) V. 64. - 12) V . 971. - 13) V. 66. - 14) VI. 8 3 1 . -
15) VI. 832. - 16) VI. 851. - " ) VI . 851. - 1β) VI. 851. - '») VI. 8 5 1 . — 
20) VI. 851. - 21) X . 329. - -"-) X . 285 . - 23) XI. 4 9 5 . - " ) XVI. 1273 . — 
a5) u . ο . — 2e) u . ο. — 27) XVI . 730. - 28) XVI. 799 . — 29) XVII. 2512 . 
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illetőleg körmönfontságával s esetleges tévútaival nem pró-
bál ja az egyszerű és természetes fogalmat elhomályosítani, 
hanem marad közel, egészen közel a természetes alakulásnál 
s fejlődésnél, valamint annál a felfogásnál, a mely az egy-
házat hivatásától nem téríti el, hanem mindabban meg-
jeleníti, a mi által Krisztussal való összeköttetése, Istenre 
való vonatkozása érvényesülni tartozik. 

De épen ezt eléri-é, elérheti-é az egyház? 
Hogy ezt a kérdést megoldjuk, l á s suk : 

I I . Kik alkotják az egyházat ? 

Augusztinus ezt a ké rdés t főként az általa ú. n. eret-
nekekkel szemben veti fel, a kik a földi, a látható egyházat 
valami különlegességnek tünte t ték fel a maga külső mivol-
tában is s ta lán kizárólag csakis abban, holott az igaz 
krisztusi egyháznak Augusztinus szerint nem a külsőségben, 
nem a látni valókban, hanem a belső békességben, igazság-
ban, szentségben, feddhetetlenségben, kiválasztottságban s 
elhivatásban kell állania s tagjainak ezekkel kell tündö-
kölniük. 

Kik a lko t ják tehát az egyházat? 
Már az odavetett ellentétből is kitűnik, hogy részint 

mindazok, a k ik külsőleg hozzá tartoznak, részint csak 
azok, a kik bensőleg a Krisztuséi! 

Az egyházban jók és rosszak vannakmondja azért 
Augusztinus, és a jók eltűrik a rosszakat az egység ked-
véért,2) sőt egyenesen el is kell tűrni a rosszakat.3) 

Sok polyva, sok konkoly van a szem, a mag mellett4) 
az egyházban s vannak elesettek,5) vannak elveszettek,6) 
vannak kik munkásságukkal árulják el egyház-tagságukat. 
Azonban épen ez a munkásság aztán különböző alkotó-tag-
ságot jelent s természetesen ez a munkássagi rend azt a kér-
dést is magában foglalja: kik alkotják az egyházat? Ε szerint 
három rendbeli ember van az egyházban, t. i. vannak, a 
kik a nyugalmat, a tétlenséget választják s ez a munkás-
ságuk·, vannak, a kik világi dolgokért munkálkodnak s 
vannak, a kik úgy dolgoznak az egyházban, mint az Isten 
földjében7): Teljesen ennek felel meg ez a másik nyilat-
kozat is : vannak, a kik a magukét keresik az egyházban 
s nem a Krisztus dolgait s ezek juhokat, barmokat és 
galambokat árulnak?) 

II. 1010. IV. 445. IX. 699. 700 X. 313. XII. 458. 459. 461. 469. 
XVI. 639. - 2) II. 130 140, 162. 318. 322. - 3) II. 321. 397. - *) II. 189. 
V. 51. 58. XII. 7. — 6) II. 854. — 6) II. 850. - ') IV. 356. - 8) IV. 491. 
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Tehát az egyházat a lkot ják a restek, az önmagukért 
dolgozók és a Krisztust keresők és tisztelők. 

Rosszak és jók, — igazak és hamisak,1) munkások és 
munkátlanok, Krisztust keresők és szeretők s Krisztust 
gyűlölők vannak az egyházban! 

Ez egy általános tétel, a mely a földi egyháznak minémű-
ségét igazán mutat ja be, holott az egyházat alkotóknak 
más fogalmát hiszi ós vallja s hirdeti is Augusztinus, a ki 
oda sorozza ugyan, a mint látszik, a hamisakat, a rosszakat, 
a tökéletleneket az egyházat alkotók közé, de egyúttal hir-
deti azt is, ós ez a tulajdonképeni egyház-tagsági fogalom: 
az egyházhoz azok tartoznak, a kik hivők voltak, a kik 
hivők és a kik hivők lesznek?) valamint ezt i s : az egy-
házat a szentek alkotják3) s mint ilyenre szól az a hason-
la ta : az egyház olyan a rosszak között, mint a liliom a 
tövisek között4) — s mint ilyennek a szépsége mondható 
immáron csodálatosnak5) 

A rosszaknak az egyházban való szereplésöket s így 
az egyházhoz való tartozásokat Augusztinus szerint, semmi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a rosszak rossz élete 
az egyházban: az Istenházát tolvajok barlangjává teszi.*) 
Pedig ezzel ellentétesnek látszik az a másik nyilatkozata, 
a mely szerint jó cselekedetek, tehát jókat cselekvök is 
csak az egyházban vannak, mert, a mint mondja : azok a 
jó cselekedetek, a melyek az egyházon kívül vannak: 
haszontalanok;7) de ez természetesen más irányban fontos, 
t. i. annak az erkölcsi felfogásnak a szempontjából, a melyet 
épen Augusztinus emel érvényre: az egyházon kívül nin-
csen üdv,8j hanem kárhozat.9) Ámde ezen a helyen az 
érdekel bennünket, hogy kik alkotják az egyházat s ebből 
a szempontból a rosszak rossz élete azt jelenti, hogy a 
rosszaknak az egyházzal szoros összeköttetésük van annyira, 
hogy azoknak rossz cselekedete az egyházat hivatásától 
eltéríti. Mit jelent ez ? Azt, hogy Augusztinus tisztán lá t ja 
a földi életnek a mennyeihez viszonyított alárendeltségét, 
tökéletlenségét s így bár az egyházat a maga fogalmában 
s eszméjében nagynak, szentnek t a r t j a : földi megvalósulá-
sában a korlátoltságot, a tökéletlenséget, a hamissággal való 
szövetkezést nem: csupán együttjárást kell róla meg-
állapítani ! 

Épen ebből folyólag sokat jelent az, hogy Augusztinus 
k imondja : az egyház lelkiekből és testiekből áll épenúgy, 

») IX. 40. — 2) V . 806. — s) VI . 1162. — 4) VI. 985. — 6) VI . 436. — 
«) V I . 870. - ' ) VI . 104. - 8) XVII . 2292. 1601. - 9) X V I I . 1601. 
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mint mennyből és földből! ') S talán még többet jelent ez: 
az egyházat alkotják olyanok, a kik nem az egyházéi, 
mert ha megpróbáltatnak, elhagyják az egyházat?) a mely 
nyilatkozatnak érdekes függeléke az egyházon kívüliség el-
vének ellentétét tartalmazó eme pontja : vannak, a kik az 
egyházéi, bár rajta kívül vannak.3) Bizonyság ez a mellett, 
hogy Augusztinus az egyházból kirekeszt, bár hozzá tartozik, 
mindent, a mi rossz s az egyházhoz hozzávesz minden jót, 
bár az egyházon kívül van, jóllehet az egyházon kívüli jónak 
nincsen ér téke a szemében annyival is inkább, mert kimondja, 
hogy az egyházon kívül nem lehetnek jók.3") 

Természetesnek kell tartanunk, hogy az egyházhoz 
tartozó rossz egyéneknek rossz cselekedetei ellen tiltakozik 
Augusztinus és azért mondja ezt: az egyház nem ért egyet 
a rosszak cselekedeteivel, de eltűri azokat.*) Ez az eltűrés 
is azonban csak abban az értelemben veendő, hogy az egy-
házat úgy sem szennyezvén be a rossz keresztyének bűneid) 
tehát azok eltűrése megtörténhetik, hiszen azok a bűnök 
nem is tar toznak az egyházra.5") 

Hogy az egyházat erősek és gyengék is alkotják6) s 
amazokat kemény eledellel, emezeket csak tejjel táplálják, 
természetes felvétel — de azok is, és ezek is abból a szem-
pontból veendők, hogy elhivattak, elválasztottak, mert az 
egyháztól semmiképen sem választhatók el azok, a kik 
praedestináltak.7) 

Az is természetes aztán végül, hogy szellemiek és ér-
zékiek által alkotottnak is mondja Augusztinus az egyházat,8) 
mert mindazok, a kik jó t cselekesznek, tehát jók : szellemiek. 
s mindazok, a kik rosszat művelnek, tehát rosszak : érzékiek. 
Ezek az érzékiek, rosszak, hamisak igazság szerint nem is 
tartoznak azután másként az egyházhoz, mint testileg, külső-
leg; lelkileg pedig kívül állanak rajta,9) vagy másképen 
szólva: bár bent vannak az ilyenek, a kik hallják Krisztus 
beszédeit, de nem cselekszik.10) 

Pedig az egyházat alkotó mindenféle tagok egyenlő 
jogokat gyakorolnak! Sőt épen a szent, a legszentebb dol-
gokban is együtt já rnak a jók és rosszak, mer t : a rosszak 
a jókkal együtt eszik és iszszák az Úr testét és vérét.11) 
Azaz : az egyháznak minden dolgában részt vesznek külsőleg 

*) VI. 921. — 2) VI. 541. XII. 157. 159. a hol egyenesen ez van: az 
egyházban sokan vannak, a kik nem tartoznak hozzá. — 3) VI. 541. — 3») XII. 
681. IX. 40. - 4) VI. 985. VII. 30 -31 , 34. — δ) VI. 984. »>>) XII. 340. 343. -
β) VIII. 1445, 1488. - ') XII 545. — 8) XVI. 684. — 9) XII. 217. — 10) XII. 242. 
" ) XII. 749 Ez a nyilatkozat azonban az ú. n. oltári szentségre nem vonat-
koztatható, mert köztudomású tény az, hogy A. a mise áldozatot nem ismeri. 
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a rosszak is, de bensöleg, lelkileg nem, a mi természetesen 
azt is jelenti, hogy az igaz egyházat csak bensőleg, lelkileg 
egyház-tagok alkotják, a kik iránt az egyház is azt a köteles-
séget teljesíti, hogy lelkileg táplálja őket, mint olyanokat, 
a kik a hit által mintegy vele egy testté váltaké) 

Hogy az egyházat alkotók aztán mind egyenlők-e, vagy 
a szolgálat teljesítése szempontjából talán valamely különb-
ség is érvényesül: erre nézve ez a nyilatkozat ad felvilágo-
s í tás t : a.z egyházban 4-féle felsőbbségi nem van, t. i. püs-
pökök, presbiterek, diakonusok, és a hivők rendje?) a mivel 
az van kifejezve, hogy Augusztinus szerint az egyházat sokfé-
lék alkotják, de abban az egyházban, a mely a sokféleségből 
az igazat hozza felszínre, csak ezek szerepelnek a szolgálat 
végrehajtását illetőleg. Nem rend a papság, hogy felsőbbségét 
éreztesse vele, hanem az igaz egyházban a kötelességeket 
teljesítő elemek ezek, a melyek által az egyház tápláló ereje 
érvényesül, a melyet épen ezek egyesítenek az egyházban! 

Tehát egyház-alkotók mindazok, a kik az egyházban 
vannak, — de mégis csak azok az egyházat alkotók, a kik 
igazak, tiszták, elhívottak, elválasztottak és hivők. Ezek 
mellett a hamisak is élnek, működnek, szerepelnek, — az 
egyház azonban a maga igaz mivoltában általok sohasem 
ju t kifejezésre s azok az egyházat nem is képviselik épen-
úgy, mint a hogy a konkoly nem maga a búza-vetés, a mely-
ben pedig benne van, vagy a mint például a ha j nem maga 
az ember, pedig a szőr ott van az emberen! 

Finom és éles különbség-tétel az Augusztinusnál, hogy 
a valódi ós látszólagos, az igaz és a hamis egyház között 
így is megismerjük a határvonalakat. 

III. 

Mi az egyház hivatása és célja ? 

Olyan kérdés ez, a mely a két előbbi után részben 
feleslegesnek is látszik ugyan, de egyúttal természetes is, 
mert ha tudjuk, hogy mi az egyház és kik alkotják az t : 
akkor azt is tudnunk kell: mi annak a hivatása és a célja ? 
Ezért kell ezt feltennünk. 

A kérdés azonban kótségbevonhatlanúl csak egy irány-
ban fejthető meg, t. i. az igaz, a valódi egyház fogalma 
szempontjából, mert a hamis, a nem valódi egyház hivatása 

' ) X V I . 6 6 0 - 6 6 2 . — s ) XVII. 2487. 
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és célja nem tartozik ide, legfölebb ellentét kedvéért hasz-
nálhatnék fel az erre szóló meghatározásokat, s azok, mint 
következtetések jellemzők is lehetnek! — de nincs rájuk 
szükségünk. 

Az igaz egyház az, a mely a Krisztuson épül fel, a mely-
nek a lelkek Krisztushoz való ragaszkodása folytán támadó 
hitbeli ereje, mint az egyes tagok Istentől nyert kegyelmi 
ajándéka, a legfőbb ismertető jele,— a melyben tulajdonképen 
nem földi, hanem mennyei élet folyása megy végbe, noha a 
földi végesség a tökéletesség kifejlődésének is ú t j á t állja: 
végeredményileg az az isten-ország, a mely nem Θ világból 
való, a mennyiben pedig mégis e világon van, nem más, 
mint egyszerűen képviselője ama végetlen tökéletességnek, 
a mely az Istenben van meg teljességében s mert csak kép-
viselő, egyszersmind képviseletében tökéletlen is. 

Hivatása, célja azonban tökéletes! Hiszen épen az által 
emelkedik ki minden földi, minden véges, minden tökéletlen 
alkotások s intézmények közül, mert hrvatása s cé l j a : isteni 
tökéletességet elérni törekvés a földi élet küzdelmei között 
s ha az egésznek nem sikerűi, sikerűi az egyesnek, a ki 
elhívott és elválasztott. 

Épen ebből a szempontból szól Augusztinus az egyház 
céljáról és hivatásáról midőn így szól: 

Az egyház hivatása az, hogy ne csak azt hirdesse, hogy 
magát az Istent, a kinek elfogadása a legboldogabb élet, 
a legtisztábban és a legártatlanabbúl kell tisztelni, hanem 
hangoztassa azt is, hogy semmiféle teremtményt nem kell 
imádni.l) 

Tehát az Isten tiszteletére, még pedig a legtisztább s 
legártatlanabb tiszteletére való elvezetés az egyház hivatása 
úgy, hogy megóvjon a teremtmények imádásától, a mely 
méltatlan az emberhez. 

Természetesen ez az Istennel való viszonyt jelenti, a 
mely mellett érvónyesülniök kell az emberekhez való viszony 
feltételeinek is s ezért mondja Augusztinus: „a felebaráti 
szeretetet és hűséget is úgy kell az egyháznak vennie, hogy 
mindenki az egyházban találja meg bajai között a legjobb 
orvosságot.. ".2) azaz : az ember és ember között levő viszony is 
az egyházban nyerjen teljesen összhangzó kifejezést, ott 
jusson tiszta és egységes teljességre, a hol „a gyermeket 
gyermeki módon, az ifjakat erővel, az öregeket gyöngéd-
séggel gyakoroltatják és tanítják, hogy ne csak a testet, 
hanem a lelket is nézze az egyház az élet-idő szempont-
jából s a hol a nőket igaz és hűséges engedelmességre 

l) I. 895. — ') u. o. 
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nem azért kötelezik férjeik iránt, hogy a, gyönyör kielé-
gítése megtörténjék, hanem azért, hogy nemzedék származ-
zék s a férjeket nem azért állítják a nők fölé, hogy a 
gyönge női nem ki legyen játszva, hanem hogy az igaz 
szeretet törvénye érvényesüljön 

íme az egyházi atya beleviszi az egyház hivatását abba 
a^körbe, a hol az emberi társadalom keletkezésének a magja 
érvényesül! Az egyes embereknek önállóságát s ezzel kap-
csolatos hivatásukat, kötelességüket megállapítván : a közös-
ség megteremtését teszi mintegy kötelességükké s a házas-
sági viszonyban már az egyház szerepót jelöli meg, hogy 
a nőt is, és a férfit is tanítsa. 

A fokozatos kiszélesbedést ezen a ponton így eszközli 
Augusztinus az egyház hivatását és czélját illetőleg, mintegy 
az egész emberi társadalmat tartva szem előtt : 

Az egyház a gyermekeket mint valami szabad szolga-
sággal rendelje a szüléknek szolgálni s a szüléket kegyes 
hatalom folytán helyezze a gyermekek élére. A testvéreket 
a vallás kötelékével fűzze össze erősebben és szorosabban 
a vérség kötelékénél és mindenféle rokonságot és atyafi-
ságos összeköttetéseit megőrizze, a kölcsönös szeretet által 
kapcsolja össze. Tanítsa az egyház, hogy a szolgákat az 
urakhoz nem annyira a helyzet kényszerével, mint inkább 
a kötelesség gyönyörűségével kell kapcsolni s az uraknak 
az Istennek, mint közös úrnak megvizsgálása folytán kell 
készséges szivüekké válniok a szolgák iránt. Sőt az egyház 
a polgárokat a polgárokhoz, a népeket a népekhez s általá-
ban az embereket az emberekhez az első szülékre emlékez-
tetve : nemcsak valami társaság, hanem a testvériség által is 
hozzákapcsolja. Tanítania kell az egyháznak a királyokat, 
hogy a népekre vigyázzanak s intenie kell a népeket, hogy 
engedelmeskedjenek a királyoknak. Buzgón tanítania kell 
az egyháznak, hogy kiket illet tisztesség, kiket megkülön-
böztetés, kiket hódolat, kiket félelem, kiket kell vigasztalni, 
kiket figyelmeztetni, kiket buzdítani, fegyelmezni, ostorozni, 
kérve-kérni, azt is megmutatván, hogy nem kell minden-
kinek mindent adni, de mindenki iránt szeretetet kell tanú-
sítani, jogtalanságot pedig senkivel szemben sem lehet 
gyakorolni.2) 

Mi más ez, mint az egyháznak beleavatkozása, bele-
nyúlása azokba a dolgokba egyfelől, a melyek a legtitkosabbak, 
a legbensőbbek, másfelől azokba, a melyek a legnyilván-
valóbbak, a legnyíltabb természetűek. Azaz: az egyház hiva-

») I. 895. 
') I. 895. 
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tása s célja mindenütt ott lenni, érvényesülni, építőmunkát 
végezni, a hol az ember jelen van s lételét igazolja. Hogy 
pedig a legfőbb krisztusi elv ne hiányozzék: ime ezt is írja 
ugyanott Augusztinus: 

„Az ember-szeretet táplálja és erősíti az egyház 
emlőin csüngő lelkeket." Emberszeretet, felebaráti szeretet! . 
Ez az, a mit az egyháznak elengedhetlen kötelessége gyako-
rolni, hogy hivatását betöltse, célját elérje, feladatát megoldja. 
És az Augusztinus lelkében egyenesen az az eszme él, a mely 
szerint az egyházban csak igy vannak, csak így lehetnek 
sokan a vendégek, a hivatalosok, a könyörületet gyakor-
lók, a tudósok, a tiszták, a szentek, az isten-szeretetben 
annyira égők, hogy önmegtartóztatásban s a világ hihe-
tetlen megvetésében még az egyedüllét is gyönyörködteti 
őket. 

Ezzel a gondolattal egészen egybevág az, a mi az egy-
ház hivatását s feladatát egyszersmind a jobbításban, a 
tévelygők megjavításában tűzi ki, hogy azzal a világosságot 
terjessze s az Isten kegyelmét osztogassa.1) 

Kegyelem osztogatás! Tehát valóban az egyházé a 
kegyelem, mint osztogatást végző-é? 

Kérdés, a melyre a mai római egyház igennel felel, 
Augusztinus pedig csak a közvetítést jelzi, a mi az igehirde-
téssel föltétlenül együtt jár mindazokra nézve, a kik az igének 
hallgatói és megtartói gyanánt élnek. 

Igen: az egyház kegyelmet osztogat, de csak annyiban, 
hogy igét hirdet, szentséget szolgáltat s a kettőben amaz isteni 
kegyelem jelentkezik, a mely az ige adásában s a szent-
ségek szerzésében lett nyilvánvalóvá. — A hivatalos római 
egyház épen abban érvényesíti végzetes tévedését s ott 
munkálja a hamisságot, a miben és a hol a legszebb, a leg-
fenségesebb hivatás van rábízva, t. i. az ige hirdetéssel s a 
szentségekkel jobbítani s tökéletesíteni az embereket, hogy 
lássák, érezzék, hogy van isteni kegyelem, a melyre maga 
az egyház, ez a mostani tökéletesnek hirdetett egyház is 
rá van szorulva különösen is, mert Augusztinus szerint az 
egyháznak mindig ezt kell imádkoznia: bocsásd meg a mi 
bűneinket!2) 

Az egyháznak hivatása s feladata, hogy a Krisztus 
benne éljen! A hol a Krisztus, ott az ő egyháza s nem a 
hol az egyház, ott a Krisztus!Ά) A hol a Krisztus nincsen, 
ott csak tévedés vagyon.*) 

Krisztus által van egyház, az egyház által nincs Krisztus, 
hanem a hol a Krisztus ot t van: ott az ő egyháza is virág-

') I. 955. — ') I. 55. - 3) 395. - *) V. 67. -
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zik, mert az egyház nem más, mint a Krisztus oltárával 
való egyesülési) S ez az egyesülés teszi kötelességgé a 
térítést és békeszerzést azokkal szemben, a kik elestek.*) 

Hivatás tehát a térítés is, a béke szerzés is. 
Kikkel szemben? 
Azokkal, a kik elvesztek, mert „miért ne kényszerítené 

— úgymond Augusztinus — az egyház az elveszett fiakat, 
hogy visszatérjenek, ha az elveszett fiak másokat kény-
szerítenek, hogy elveszszenek?"3) 

Elv ez, a melyet azonban félremagyarázhatni, holott 
csak a viszonosság nyer benne kifejezést. Am ha a keresztyén-
séggel szemben van térítés, a keresztyénségnek is van joga 
téríteni annyival is inkább, mert szól a parancs: „tanítsatok 
minden népet!" 

S a béke-szerzést is ebből a szempontból veszi Augusz-
tinus, megtoldván a kegyelemnek a haláltól való szaba-
dítási munkájával is, mert az egyház — úgy mond — nem 
akarja az elesettek halálát, hanem megtérését és békes-
ségét keresi."4) Az elesettek alatt nem csupán a szószerin-
tieket, t. i. az egyháztól elpártoltakat, hanem azokat is 
értvén, a kik még nem lettek az egyház tagjai. Főként 
azonban az előbbiekre irányúi ez a nyi latkozat : az egyház 
bánatát, hogy elesettei vannak, megvigasztalja egy ember-
nek a megtérése is.5) 

De általában is áll az azért, mert az egyházba azért 
lépnek be az emberek, mert ott valami örökkévalónak az 
igéretét bírják.c) Az igéret pedig: a hitnek adása,1) a mit 
azonban Augusztinus nem egyházi tulajdonnak jelez, hanem 
hivatási célnak, t. i. a kik a Krisztus egyházában élnek, 
azoknak hinniök kell a Krisztusban, mig azok, a kik a 
Krisztushoz nem tartoznak, nem hisznek ő benne, tehát 
nincs hitök. Ez annyival is inkább így van, mert a Krisztus 
egyháza nem törvénynek, hanem kegyelemnek áll alatta.*) 
És a kegyelem egyházának az a célja s hivatása, hogy őr-
ködjék a fölött, hogy világ szerint való újítások meg ne 
tántorítsák a lelkeket s a kik nem a Krisztus által békül-
tek ki Istennel, azokat elválaszsza Istentől.9) 

Hozzátartozik azonban még az is az egyház hivatásához 
és céljához, hogy a bűnbánatot gyakoroltassa, mert bűn-
bocsánat csak az egyházban van.10) Ezt a bűnbocsánat-
gyakorlást kell összekötni a kulcs-hatalom gondolattal s 
összekötvén, megállapíthatjuk, hogy Augusztinus felfogása 

*) II. 238. 330. 276. - ') II. 854. — ') II. 850. — 4) II. 854. - 5) II. 855. 
·) IV. 1133. — ') X. 68. 69. — 8) X. 333. 335. - ») XIII. 37. - 10) XVI. 1299. 
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kizárólag csak arra irányul, hogy az egyháztól elpártoltak 
visszatérése esetén van helye a bűnbocsánat gyakorlásának. 
Vagyis nem általánosságban, hanem alkalom adtán, a mi a 
mai rendszerrel s felfogással szemben nagy ellentét. Az új-
szövetség alapján kifejlődött fegyelmi eljárásnak alkalmazása 
ez, a mely nemcsak római, hanem protestáns is. Megbocsát-
tatnak a bűnök a Krisztus egyházában, mert bűnösök nem 
lehetnek az övéi, de a földi egyház imé nem tiszta, tehát 
a bűnbocsánat gyakorlása is más értelemben veendő! 

Most pedig lássuk ezt a kérdés t : a földi egyház-é az 
igazi egyház Ρ 

IV. 

A földi egyház igazi egyház voltát csak az áll í thatja 
Augusztinus tanrendszere szerint, a ki ez egyházat kizárólag 
hivatása s célja szerint tekinti. 

Hivatása és célja szerint igaz ez a földi egyház, de ettől 
eltekintve nem az, mert Augusztinus lépten-nyomon igazolja, 
hogy ez a földi egyház, a melyben bűnösök, tisztátalanok 
romlottak stb. is élnek, nem a Krisztus amaz egyháza, a 
melyet az Isten országának lehetne s kellene nevezni. 

Igaz, hogy Augusztinus szerint csak a kath. egyházban 
van igaz hit, békeség és ü d v s rajta kívül csak kár-
hozat ;2) igaz, hogy a kath. egyház az Úr sátora?) s hozzá-
tartoznak mindazok, a kik hivők voltak, a kik hivők és 
azok lesznek4) s olyan az egyház, mint a paradicsom5) 
és az egyházon kívül senki sem várhatja az örök üdvöt6) 
és az is igaz, hogy Krisztus kulcsokat adott az ő egyházá-
nak, hogy a miket megold a földön, oldva legyen az ég-
ben, t. i. a mint valaki nem hiszi, hogy az ő egyházában 
bűnei megbocsáttatnak: nem bocsáttatnak meg neki; a ki 
pedig hiszi és azokat megjobbítván, elfordul azoktól: az 
ő egyházának nyájába van beállítva s azzal a hittel meg-
javul és meggyógyúl. .7): azonban mindig ott van Augusz-
tinus általános tétele, a melyből nem enged, t. i., hogy az 
egyház e földön soha sincs hiba és fogyatkozás nélkül! 8) 
és csak akkor lesz tiszta és igaz, ha ez a földi élet 
elvégződik.9) 

A Il-ik tétel alatt , a hol arról szóltam, hogy kik alkot-
j ák az egyházat, nyilvánvalóvá vált az, hogy ez a földi egy-
ház bűnösöket is foglal magában, már pedig bűnösökkel is 

») XVII. 2292. - *) XVII. 1601. - "> VI. 1116. - ") V. 806. -
·) V. 568. — ') V. 487. VI. 353. 889. — ') III. 12. — β) II. 894. - ») II. 857. 858. 
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ellátott intézmény igaznak és tökéletesnek seminiképen sem 
tartható. Az emiatt való vádolástól óvja ugyan Augusztinus 
az olvasókat s általában tiltakozik ellene de ez nem vál-
toztat az általános igazságon, azon t. i. hogy az egyház itt 
e földön hibával és fogyatkozással van megrakva *) s épen 
e miatt protestáns felfogásnak ad Augusztinus kifejezést, a 
mikor így szól: az egyházat nem úgy kell venni, mintha 
már itt e földön igaz volna, hanem csak úgy, hogy készül, 
törekszik az lenni, hogy dicsőséges legyen majdan!3) 

Más oldalról is elárulja Augusztinus azt, hogy ezt a 
földi egyházat nem ta r t ja igaznak, a mikor t. i. kijelenti, 
hogy csak a feltámadás után lesz amaz igaz egyház, a 
melyben a hivők hasonlók lesznek az angyalokhoz +), mert 
itt e földön csak a Sión van, mint a harcoló egyház jelképe, 
mig Jeruzsálem csak a leendő egyház lesz, a mely igaz 
és tökéletes,· ) mert diadalmaskodik s úgy alakul át Istennek 
házává az Isten sátorai) Hogy új Jeruzsálemnek7) is ne-
vezi Augusztinus az egyházat, az csak a régi zsinagógával 
és törvénynyel szemben van mondva, a mint nyilván kilátszik 
ebből a nyilatkozatból: az egyház új Jeruzsálem a menny-
ből szállva le, mert mennyei a kegyelem, a mely azt léte-
sítette8) Az eddigi egyház a zsinagóga volt, a melylyel 
szemben az ú j egyház kegyelem ajándéka, eltüntetve a tör-
vényt. És ez az egyház, ez a kegyelmi egyház a földön nem 
állandó, hanem csak a mennyei egyháznak van állandósága,9) 
mert a földi egyház csak beveti a hálót, mig a mennyei 
egyház már a jobb részt választja,10) a mely a feltámadás 
után következik be.li) 

Nyilvánvaló tehát, hogy Augusztinusnál egyáltalán még 
csak nem is kisért az a gondolat, a mely a mai római egy-
házban uralkodik, t. i. hogy ez a földi egyház maga az igaz-
ság, a szentség és tökéletesség,12) — sőt a protestáns elv 
szerint való megkülönböztetés érvényesül felfogásában, a 
minthogy ez nem is lehet másképen a szentírás alapján! 

Arra a kérdésre, hogy mi az összeköttetés az egyház 
és Péter, valamint a többi apostolok közöt t? a feleletet a 
következőkben találjuk meg Augusztinusnál: 

Az egyházak, a keresztyén egyház egyes gyülekezetei, az 
apostolok leányai, a királyok leányai, a királyok királya 

') II. 405. 839. 1009. - 2) I. 11. 35. 55. - ') I. 55. - 4) III. 256. -
5)V. 6 6 , - ") V. 219. 476. VI. 888. - 7) IX. 7 8 1 , - 8) IX. 781. - ») XI. 594. 
595. — I0) XII. 706. — ") XIII. 277. — 12) Kimondván Augusztinus egyenesen is : 
az egyház itt nincs bün nélkül. VIII. 808. 
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pedig az Isten, a kié az egyház, — az apostolok pedig 
hirdettték az igazság igéjét s így születtek az egyházak, 
nem az apostoloknak születve, hanem az Istennek.1) Az 
apostolok jelentik az egyház csontjait és hősiességét,*) — 
valamint ók az egyháznak oszlopai is a prófétákkal együtt.*) 

Az egyházi atya álláspontja világos: az apostolok is, 
mint a próféták, ige-hirdetők voltak s különleges jogokkal 
nem ruházta fel őket az Idvezitő. Ige-hirdetésük nyomán 
egyházak születtek, nem az apostoloknak, hanem a Krisztus-
nak s Krisztus által az Istennek! 

Apostoli jog, a melynél fogva az egyházban apostoli 
rend keletkezhetett volna: nincs Augusztinus szerint, az 
igehirdetők mind apostolai a Krisztusnak s az Isten egy-
házának, hirdetői az igaz igének, a mely egyedüli kulcs-
hatalom, a mely nem az egyházban, hanem az igében áll.4) 

Hogy pedig az apostoli jog-rend elvét Augusztinus 
valóban egyáltalán nem ismeri, annak nyilvánvaló bizonysága 
az, hogy a tekintély elvét csak annyiban emlegeti, a meny-
nyiben egy társaságban kell lenni vezetőnek s vezetettek-
nek, de maga a vezetőség is csak egy a vezettetéssel, 
hiszen egy lélek növeli az egyházat a világon mindenütt5) 
Ä nem az egy vezetés. 

Aztán meg ám keressük csak a rend fogalmát Augusz-
tinusnál! 

ímhol: három rendje van az egyháznak, t. i. I. a bűn-
bánat, Il-ik az igazság és III-ik a dicsőség rendje, úgy, 
hogy az elsőben szabadít az egyház, a másodikban őriz, 
a harmadikban megkoronáz.Nem az apostolok, mint 
ilyenek, nem is az apostol-utódok, az igehirdetők: a rend 
alkotók, hanem igenis van az egyházban az ige által bizo-
nyos sorozat, a melyben a hit-munkálat érvényesül a ta-
gokra nézve, a kik az ú. n. egyházi üdv-rendnek lesznek 
így a részesei, mint büntetést szenvedők, megnyugvásra 
jutók és tökéletességre törekvők, vagy fájdalom és fárad-
ság viselők, kedvesség és kitüntetés birtokosai és dicsőség 
és tisztesség élvezői."1) 

Ha tehát rendről kell beszélni: im ez az, a mely Augusz-
tinusnál érvényesül! 

De mégis van más is ! 
Van úgynevezett felsőbbségi osztály (genus potestatis) 

Augusztinus szerint is, még pedig vannak szerinte is : püs-
pökök, presbyterek, diakónusok és hivők.8) 

») V. 522. — 2) V. 120. VI. 384. - ») VI. 155. — 4) VIII. 1359. 1550. — 
6) XVII. 2789. - 6) XVII. 2154. - ') XVII. 2154. — 8) XVII. 2487. 
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Azonban ez az osztály-rend egyáltalán nem több, mint 
az új-szövetségi iratok hasonló rendje, a melyben apostoli 
jog s kiváltság egyáltalán nem szerepel. Ez az osztály-rend 
a jó-rend követelménye, a mely, ha úgy te tsz ik: a külső 
tekintély érdekében is van, a minthogy tud Augusztinus 
sedes apostolica-ról is s successio episcoporum-ról i s : ' ) de 
mindkettő az elvnek, a jó-rendnek értelmében s nem egy-
házi hatalomnak és szervezetnek érvényesülésére. Különben 
is akár az apostoli széket, akár a püspökök utódlását csak 
úgy értelmezhetni, hogy az egyházban az ige-hirdetésnek 
folytonosnak ós állandónak kell lennie s az elöljáróknak is 
meg kell az utódaikat tenni, mert e nélkül nincs jelentősége 
épen annak az egyháznak, a mely apostoli ige-hirdetéssel 
jö t t létre s felügyelők oda helyezésével kezdte meg műkö-
dését. Aztán meg ha áll, minthogy Augusztinus szerint is 
gyakorlandó, az egy ház-fegyelem 'Ό: akkor az apostoli szék 
egyházi-szék, a mely előtt kell a fegyelmezési eljárásnak 
végbe mennie s a püspök utódlás is ebben az értelemben szól. 

A Péter elsőségét állítja ugyan Augusztinus is :3) de 
az az elsőség nem pápai s apostoli hatalom, hanem a 
nyilatkozattétellel minden többit képviselő apostolnak a 
megbecsülése, a minthogy a petra szó is Augusztinusnál 
magát Jézust jelenti, a kin felépül az anyaszentegyház s a 
kibe vetett hitnek kell élnie minden igaz Krisztus köve-
tőben. — S ezzel a pápai előjog elesett! 

* 
* * 

A római egyháznak nincs sem oka, sem joga arra, 
hogy Augusztinust s az ő felfogását használja fel az egyedül 
idvezitő egyház fogalma s valósága érdekében. A földi egy-
ház tökéletlenségéről ma sem szólhatunk protestáns állás-
ponton sem erősebben Augusztinusnál s ha erősen szólunk: 
a dics-fény eloszlik s a földi egyház nem isten-országa, a 
minthogy nem is az! 

Dr. Tüdős István. 

l) X. 81. — ») II. 166. 
' ) VII. 416. XII. 125. 



Az egységes liturgia kérdéséhez. 
II. 

Lássuk most már az első cikkünkben elmondottak 
után, hogy milyen lenne magyar ev. ref. egyházunkban az 
egységes, a mindig elvi alapokon álló liturgia. 

A mi először is köznapi istentiszteleteinket illeti, a 
mennyiben az talán mindenütt egy éneklésből, majd a lel-
kész közreműködésével egy rövid előfohászból, imádságból, 
úri imádságból s megáldásból áll, a melyet ismét a gyüle-
kezeti énekles követ, ezen teljesen liturgiái istentisztelet s 
annak ilyetén beosztása ellen semminemű kifogást nem 
emelhetek, sőt azt egyedül így tudom jónak gondolni. Az 
itt-ott még mindig szokásban levő diktálást kifogásolhatom 
pusztán, bár mindenesetre jobbnak tar tom azt, ha a gyüle-
kezeti tagok diktálás után énekelnek, mint ha diktálás nélkül 
hallgatnának, tehát ha az istentiszteletnek ebben a részében, 
hol a gyülekezeti tagok tevékenysége a legnagyobb mórték-
ben szokott és tud megnyilatkozni, teljesen passiv szerepet 
vinnének. 

Ha a köznapi istentisztelet bibliamagyarázattal van 
összekötve, a mely bibliamagyarázatnak nem túl rövidnek 
ugyan, de mindenesetre rövidebbnek kell lenni egy vasár-
napi vagy ünnepi egyházi beszédnél, az ilyen istentisztelet 
sorrendje véleményem szerint a következő lenne: 1. ének-
lés; 2. előfolxász; 3. imádság; 4. a szöveg felolvasása s meg-
magyarázása; 5. úri imádság; 6. megáldás; 7. éneklés. Ha 
csak egy imádságot és egy úri imádságot veszek be az 
ilyen, már nem pusztán liturgikus köznapi istentiszteletbe, 
azért teszem azt, mert nem akarom elfelejteni, hogy a hét 
munkanapján tar t juk azt, a mikor tehát túlhosszú ideig nem 
szabad templomban tar tanunk a dologköteles gyülekezeti 
tagokat, de meg az ilyenformán berendezettt istentisztelet 
is teljesen kerekded és egységes; s megvan benne mind az 
az elem, a mely nélkül egy gyülekezeti teljes istentisztelet 
egyáltalában nem gondolható el. 

A köznap délutáni istentisztelet a maga liturgiái egy-
szerű részleteiben a fentebb már elmondottak szerint egy-
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szerűen csak éneklésből, előfohászból, imádságból, úri imád-
ságból. megáldásból és éneklésből, tehát oly részekből állhat, 
a melyekhez hozzátenni, s a melyekből bármit is elvenni 
egyáltalában nem lehet. 

A vasárnapi és ünnepi istentiszteletek sorrendjéről 
már többet kell mondanom. 

Mindenekelőtt határozottan és föltótlenül kárhoztatom 
és elitélem azt a hazai egyik-másik református gyülekeze-
tünkben meglevő szokást, a mely abban áll, hogy az isten-
tiszteletet megelőzőleg, mondjuk 3/49-től 9-ig az énekvezér, 
vagy esetleg egy diák által a gyülekezeti tagok templomba-
vonulása alatt bibliát olvastatnak, a melyre az emberi ter-
mészet gyarlóságánál fogva senki sem hallgat, hanem mindenki 
csak a templomba jövőket nézi és bírálgatja, s a bibliolva-
sást, akár elértek az olvasni kezdett szakasznak végéhez, 
akár nem, akár bevégezték a megkezdett mondatot, akár 
nem, félbeszakítják azonnal a mint az istentisztelet rendes 
idejének pillanata elkövetkezvén a harang megkondul. Ez 
profanatiója, megszentségtelenitése, vagy mindenesetre nagy-
mérvű lekicsinylése a bibliának, olyan rossz szokás, amelyet 
mindenesetre mellőznünk kell a jövendőben, a mikorra álta-
lánossá vált már az az óhajtás, sőt akarat , hogy istentiszte-
leteinket elvi alapokra helyezve rendezzük be. 

Ennek előrebocsátása után lássuk már s indokoljuk 
azután, hogy milyen lenne óhajtásunk szerint egy vasárnapi 
vagy akár ünnepi istentisztelet. Gyülekezeti éneklés han-
gozzék föl mindenekelőtt, a melyet a gyülekezeti énekvezér 
vagy tanító vezessen. Két dolgot sietünk itt megjegyezni. 
Az egyik az, hogy mi igen szép szokásnak tar t juk, ha az 
énekvezór vagy tanitó által vezetett rendes istentiszteletet 
megelőzőleg a gyülekezet tagjai, vagy közülök többen egybe-
gyülekezvén, valamely énekelni jól tudó gyülekezeti tagnak 
vezetése mellett már magukban is énekelnek; a másik az, 
hogy a gyülekezeti éneket, az általa tartandó egyházi be-
széd tartalmának megfelelőleg, úgy a mint ezt első cikkünk-
ben elmondottuk, mindenesetre magának a lelkésznek kell 
megállapítania, vagy azt az énekvezérrel közösen előre 
megbeszélnie. Az istentisztelet rendje tehát a következő 
lenne: 1. éneklés, a mely két részből áll, egy felálló és egy 
közönséges ének elzengéséból; 2. előfohász; 3. imádság; 
4. bibliaolvasás; 5. szövegfölvétele és annak alapján egyházi 
beszéd; 6. utóimádság; 7. úriimádság; 8. adakozásra felhívás; 
9. megáldás; 10. különböző hirdetések. 

Vegyük sorba e részleteket onnan, mikor a lelkész 
cselekvőségére kerül a sor. 

Sokan elhagyandónak vélik az előfohászt, én pedig 
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mindenesetre megtartandónak vélem azt, mert hiszen épen 
az biztosítja a lelkész által végzendő részletek kerekdedsé-
gét, ha, a mint végül ott áll a rövid megáldás, annak meg-
felelőleg, elől meg álljon ott az előfohász, a mely nem tu-
lajdonképeni imádság, de ha szépen és jól mondjuk el azt, 
a gyülekezeti tagok buzgósága áramának megindítója lehet, 
és annak is kell lennie. Az ezután következő imádságról 
egyéb mondani valónk nincs, mint hogy az a maga gondola-
taiban a tartandó egyházi beszédhez alkalmazkodjék. Az úri 
imádságot csak egyszer mondatnánk el, ós pedig az utó-
imádság után. Igy láttam én ezt, hogy t. i. csak egyszer 
mondják el, a külföld legkülönbözőbb országai református 
gyülekezeteiben. 

Ámde az első úri imádság helyére, a melyet mondani 
szoktunk, új istentiszteleti alkatrész gyanánt bevennénk, a 
mit meg mi nem szoktunk mondani, a bibliaolvasást, mint 
olyan liturgiái formát, a mely megvan a római katholikusok 
miseáldozatában, az ágostai hitvallású evangélikusok periko-
páiban, az evangélikusok közistentiszteleti rendjében, vala-
mennyi külföldi ref. egyház liturgiáiban, megvan a metho-
distáknál és baptistáknál, egyszóval minden nagyobb keresz-
tyén egyház istentiszteletében, csak minálunk, magyarországi 
evang. reformáltaknál nincsen meg. Szükségesnek tartom, 
a szentek egyességének magas szempontja által indíttatva, 
hogy vegyük be a bibliaolvasást mi is a mi liturgiánkba. 
Olvassunk fel minden vasárnapi ós ünnepi istentiszteletünk 
folyama alatt az imádság után egy rövidebb bibliai szakaszt, 
a mely gondolatmenetével álljon összeköttetésben az utána 
következő egyházi beszéd gondolataival, s esetleg legyen 
benne a szöveg is, a melynek alapján egyházi beszédét 
mondja a hitszónok. Következő alkatrész a szöveg felolva-
sása, a melyet, ha itt-ott egy vers éneklése előz meg, a 
melyhez a gyülekezet már régi gyakorlatánál fogva hozzá-
szokott, ez ellen nekünk semmi szavunk sem lehet. A többi, 
az előzőkben már felsorolt alkatrészhez, fenntartásával an-
nak, a mit az egyházi év menete szerinti prédikálásról első 
cikkünkben mondottunk el, — a többi alkatrészhez más 
szavunk nincsen azonkívül, hogy az adakozás a biblia taní-
tása szerint (a hétnek minden első napján magánál mindeni-
tek tegye el, a mit az Istennek ajándékából el akar tenni 
1. Kor. 16,2·)) a z adakozás épen úgy, mint az éneklés ós az 
imádkozás, hozzá tartozik azon lelki áldozathoz, a melyet a 
templomi gyülekezet Isten elé visz, s ezért az arra való fel-
hívás legyen ott az istentiszteleti rendes alkotórészek között, 
tehát a megáldás előtt, mig a különböző hirdetések bármeny-
nyire egyházi jellegű legyen is azok között egyik avagy 
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másik, a megáldás után következzenek, mint a melyek sok 
esetben nagyon is világias tartalmuknál fogva föltétlenül 
zavarják a gyülekezet fel költött áhítatát. 

Az előfohászra és a megáldásra akarunk még csak 
annyit mondani, hogy ne igyekezzünk ezeknél uj és uj for-
mulákat találni ki, mert ezekből csakhamar kikopunk, s fő-
képen a megáldásnál ne keressünk mi valami más formulát, 
mint a mely például Pál apostol a Thessaloniabeliekhez 
irott második levele, vagy a Jelenések könyvének végén a 
következő szavakban áll: „A mi Urunk, a Jézus Krisztusnak 
kegyelme legyen mindnyájan veletek. Ámen." a mely szavak 
elibe tegyük e két szót oda: „mindezeknek utána", a mely 
megáldásnál mi szebbet konstruálni semmiképen sem tudha-
tunk. Az ároni megáldást (4. Móz. 6, á4_26·)? mely fölséges 
szép áldás, nézetünk szerint inkább csak ünnepélyes alkal-
mak esetén használhatjuk. 

Összegezve az elmondottakat, egy vasárnapi vagy ün-
nepi istentisztelet menete a maga egybefüggő egészében a 
következő volna: 

1. Felállóének az énekvezerrel, melyet esetleg még 
megelőzhet a gyülekezetnek magáneneklése; 

2. Gyülekezeti ének; 
3. Előfohász; 
4. Imádság; 
5. Bibliaolvasás, a mely után estleg, a hol ez régi szo-

kás, egy gyülekezeti ének következhetik; 
6. A szöveg fölvétele s ennek alapján prédikálás; 
7. Utóimádság; 
8. Úrimádság ; 
9. Adakozásra felhívás: 
10. Megáldás; 
11. Különböző hirdetések. 
Ez a sorrend aztán nem változhatnék akkor sem, ha az 

istentisztelet után úrvacsoraosztás következik. 
A vasárnap délutáni istentisztelet zsinati törvényeink 

rendelkezése szerint káthémagyarázással van összekötve, 
kivéve a főbb ünnepnapok délutánjait s ezekkel együtt az 
úrvacsoraosztásí alkalmakat, a mikor úrvacsoraosztás utáni 
egyházi beszédeket kell tartanunk. Ez esetben a sorrend a 
bibliaolvasás, az adakozásra való felhívás s a hirdetések el-
hagyásával ugyanaz, a mi a közönséges vasárnapi délelőttö-
kön szokott lenni. Káté, — vagy a helyett esetleg biblia-
magyarázás alkalmával a sorrend következő lehet : 

1. Gyülekezeti ének ; 
2. Előfohász; 
3. Imádság ; 
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4. Káté- vagy Bibliamagyarázat; 
5. Imádság, a mely esetleg, ha az első imádság hosszabb 

volt, el is maradhat ; 
6. Úri imádság; 
7. Megáldás ; 
8. Gyülekezeti ének. 
A mi a két sákramentum liturgiáját illeti, azt ón a kö-

vetkezőleg állítanám egybe. 
A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni tem-

plomban. avagy lelkészlakon, avagy magánháznál. Ha a 
templomban, tehát közvetlenül megelőzőig bevégzett isten-
tisztelet után szolgáltatjuk azt ki, formája egyszerűbb lehet, 
mert nem kell hozzá sem előfohász, sem úriimádság, miután 
az előzőleg végzett istentisztelet már felhangolta a sziveket 
s az úri imádság is elhangzott már. Eszerint a templomi 
keresztelés szertartása a következő lehet: 1. Ágendai beszéd, 
melyben a szereztetósi szavaknak múlhatatlanul benne kell 
lenniök s a mely beszéd tartalma a keresztség sákramentu-
mának rövid megmagyarázásából á l lhat ; 2. Egy áldást kérő 
imádság ; 3. A keresztanyához intézendő kérdés, melyet a 
legtöbben elmellőznek, holott ez igen lényeges eleme a ke-
resztségének, mint a melyben a keresztanya Ígéretet tesz az 
öntudatlan kis gyermek helyett, hogy ezt a keresztyónségben 
fogja felneveltetni. Fontos alkatrósz ez, hiszen épen azért 
nevezik latinul a keresztszülőket sponsores = kezesek, sza-
vatosok, jótállók, vagy fidei jussores = hitreesküvők névvel. 
4. A keresztelés végrehajtása ezen szavakkal : „N. keresztellek 
én tégedet az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevé-
be" Amen. A „nevébe" szó helyett mondható „nevére", de a 
„nevében" szó, a hogy azt a katholikusok használják, sem-
miképen sem egyezik meg a bibliában olvasható szertartási 
szavakkal. 5. Megáldó rövid könyörgés. 

A lelkészlakon vagy magánháznál történő keresztelósi 
szertartás menete pedig a következő lehet. 

1. Előfohász; 
2. Ágendai beszéd ; 
3. Imádság; 
4. A keresztanyához intézendő kérdés ; 
5. A keresztelés végrehaj tása; 
6. Úri imádság; 
7. Megáldás. 
Az úrvacsorai szertartás menete, a már bevégzett elő-

zetes istentisztelet után, véleményem szerint úgy hajtandó 
végre, hogy akár egy, akár két lelkész szolgáljon az Úr 
asztalánál, az egész szertartást ezen asztal mellett kell vé-
gezni, me r t hát semmi értelme sincs annak, ha a lelkész, 
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mint a hogy ez a legtöbb helyen szokás, a szertartás egy 
részét a kathedrában, a másik részét pedig már az úraszta-
lánál végzi. Nem tartom továbbá szükségesnek azt s az 
alábbiakban nem is reflektálok arra, hogy egy általános hangú 
nagy imádság után külön megáldjuk a kenyeret, ismét külön 
a bort is, mert ez a különben is hosszú szertartást még 
hosszabbá is teszi. Nem tartom szükségesnek, hogy az adott 
alkalomhoz képest változtatgassuk a szereztetési szavak 
elhangoztatása után mondandó ágendai beszédet, hogy tehát 
más és más ilyen beszédet mondjunk advent ünnepén, kará-
csonykor, böjti vasárnapokon, húsvétkor, pünkösdkor, uj 
kenyérre ós uj borra, a mennyiben ezen beszéd tárgya nem 
lehet más, mint hogy az úrvacsora értelmét és jelentőségét 
tárgyaljuk, ós hogy az úr halálát hirdessük míglen eljövend. 
Szükségesnek tartom, hogy azen beszéd lehetőleg rövid le-
gyen, úgy azonban, hogy annak épen most jelzett tartalma 
föltétlenül meglegyen abban. Nem tartom helyesnek azt, a 
mi főként az erdélyi részekben szokás, hogy minden egyes 
úrvacsoránál egy-egy bibliai mondás kíséretében adjuk oda 
a szent jegyeket, mert ennek értelme az elibünk járuló hívek 
mozgásával járó zaj miatt föltótlenül elmosódik. Nem tartom 
helyesnek, ha az úrvacsoraosztás közben bibliát olvastatnak, 
mert ez is profanatiója a bibliának, a mennyiben a hullámzó 
tömeg zajgása érthetetlenné teszi a biblia olvasását. Ellenben 
az, hogy mi lelkészek járjunk-e a szent jegyekkel a körbe 
állott gyülekezeti tagok közé, vagy ők jöjjenek egyenkint 
elibünk, előttem teljesen adiaphoron, teljesen közönyös, egé-
szen egyórtékű dolog, mert mind a két szokásnak gyönyörű 
szép symbolikus jelentősége van; az egyik az, hogy a ke-
gyelem keresi fel a híveket, a másiké az, hogy a hivek 
mennek a kegyelem után. Végre még megjegyzem, hogy az 
egész szertartás alatt, t. i. annak abban a rituális részében, 
mig a hivek az úr asztalához járulnak, az úrvacsorában még 
nem részesülőknek, vagy már részesülteknek orgonaszó nél-
küli együttes éneke gyönyörűen hozzájárulhat a közös áhí-
tat szent érzelmének emeléséhez. 

Ezeket előrebocsátva, én az úrvacsorai szertartást a 
következőleg osztanám be. 

1. Előbeszéd, melyben jelezzük, hogy ime az úrasztalát 
elkészítettük. 

2. Bűnvalló imádság. 
3. A hitvallató kérdések föltétele, a melyek száma és 

tartalma egész egyházunk minden liturgusára nézve egysé-
gesen állapítandó meg. 

4. A bűnbocsánat kihirdetése. 
5. Itt egy rövid fohászszal bevégeztetvén a szertartás 
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első része, leszedjük az úrvacsorai jegyeket és edényeket 
fedő teritékeket s a tányérba kenyeret tördelünk, a poha-
rakba pedig bort töltünk. 

6. A szereztetési szavak felolvasása, mint föltétlenül 
mellőzhetetlen alkatrész. 

7. Ágendai beszéd, úgy, a mint fentebb már erről szól-
lottunk. 

8. Imádság. 
9. Felhívás az Úr asztalához járulásra 
10. A szent jegyek kiosztása először a férfiaknak, azután 

a nőknek. 
11. Az úrasztali edények befedése. 
12. Néhány bevezető szó után hálaadó imádság. 
13. Úri imádság. 
14. Megáldás. 
A hol szokásban van az, hogy a szereztetési szavak 

olvasása közben e szavaknál: „ez az én testem", fölemeli a 
lelkész a megtördelt kenyeret tartalmazó tányért, e szavak-
nál pedig: „ez az én vérem", a kitöltött bort tartalmazó 
kelyhet, ezen szokás ellen sincs semmi ellenvetésünk, mert 
azt teljesen indokoltnak és érthetőnek, de mindamellett tel-
jesen adiaphoronnak tartjuk. 

Jól tudjuk és érezzük, hogy ez a szertartás még így is 
túlhosszú, de mert nem tar tunk azokkal, a kik az ilyen 
szent és komoly dolgokban is a lehető legrövidebbet szeret-
nék és óhaj tanák: eme nagy szertartásunk elmondott rendén 
már nem vagyunk hajlandók változtatni, s azt minden alkat-
részeiben föltétlenül végrehajtandónak tartjuk. 

A hol két lelkész szolgál, ott az egész úrvacsoraosztási 
szertartást az végezze, a ki az előző rendes istentiszteletnél 
nem szolgált, s ugyanő oszsza a kenyeret, míg a bor kiosz-
tását az végezze, a ki az előző istentiszteleten tevé-
kenykedett. 

És, ha még elmondjuk azt, hogy ha egyházunknak az 
a szokása, hogy óvenkint hatszor osztatja ki az úrvacsorát 
t. i. a három főünnepen, bojt vasárnapján, új kenyérre és 
új borra, mi azt minden részében indokoltnak tar t juk és 
pedig a böjti úrvacsoraosztást azért, mert karácsony sok-
szor nagyon messze esik a húsvéttól s a böjti vasárnapok 
által fölkeltett hangulat teljesen megfelel az úr vacsoraosztás 
által költendő hangulatnak; ha még elmondjuk azt is, hogy 
néhol, az úrvacsorázók nagy számára tekintettel advent első 
vasárnapján, a három nagy ünnepet megelőző vasárnapokon 
s néhol ismét a nagy ünnepek mindkét napján is kiosztják 
az Úr vacsoráját: mindent elmondottunk, a mit az úrvacsora-
osztást illetőleg mondani akartam. 
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A mi végül a temetési szertartást illeti, előre kijelen-
tem, hogy én legjobbnak tar tom az imádsággal való teme-
tést ; jelzem, hogy egyházi beszéddel vagy oratióval nem 
tudnók olyan valakit temetni, a kiről egyáltalában semmi 
mondanivalóm sincsen, mer t az ilyen beszéd olyannyira a 
teljes általánosságok körében mozogna, hogy én nem tarta-
nám magamhoz méltónak ilyen beszéddel kisebbíteni Isten 
házának szentségét és komolyságát; jelzem, hogy az ének-
lésnek föltétlenül szerepelnie kell minden temetési szertar-
tásnál, de csak az udvarban , esetleg a templomban és a 
temetőben, az utcán pedig semmiesetre s em; jelzem, hogy 
rettenetes szokásnak tartom, a mit pedig több helyen is 
hallottam már, hogy a temetési énekeket még az utcán menet 
is diktál ják; jelzem végre, hogy szegény, elemi iskolás kis 
gyermekeinket föltótlenül fölmentendőknek gondolom a 
temetésre j á rás s az azon való éneklés egészségrontó, reá-
jok sokszor gyilkoló hatású kötelezettsége alul, mig ellenben 
nagyon szép ós helyes dolognak tartom azt, a mit Szatmár 
városában láttam és tapasztaltam, hogy négy, erre betanított 
erős férfi szokott eljárni az egyszerűbb temetésekre, kik 
2—2 korona stóláért négy szólamú énekkel végzik a teme-
tési szertartást, mig a nagyobb temetésekhez megfelelő stóla 
mellett az egész városi énekkar kimegyen. 

Ezek után lássuk már a különböző temetési szertartá-
sokat s adjuk meg azokra vonatkozó véleményünket. 

Az egyszerű énekszóval való temetéshez, a fentebb 
már elmondottak után semmi szavunk nem lehet. 

Olyan egyháztagok fölött, kik az életben kiválóbb sze-
repet játszottak, a kikről tehát van mit beszélni, tar thatunk, 
ha ugy kívánják a hátramaradottak, halotti egyházi beszé-
det vagy oratiót ís. Oratió alatt olyan halotti beszédet ér-
tünk, a melynek nincsen szövege, de az elhunytnak életéből, 
jelleméből ragad meg valamely szembetűnt, közismert moz-
zanatot s ezt í r ja körül, erről beszél, majd az illetőre alkal-
mazza s így beszél, de mindig épitőleg, sohasem feledvén el 
a hely komolyságát s a templomi kathedra móltóságát. 

Egy ilyen, akár prédikációval, akár orátióval tar tot t 
temetési szertartásnak a menete már következő lehet: 

1. Egy vers eléneklése; 
2 Előfohász ; 
3. Imádság; 
4. Egyházi beszéd vagy oratió; 
5. Úri imádság; 
6. Megáldás. 
Legszebb, mint fentebb mondtam s minden alkalomnak 

megfelelő, ahol csak gyászolók maradtak, az imádsággal 
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való temetés. Hiszen ebben is elmondhatjuk az eltávozottnak 
életkörülményeit, ha t. i. ezt nem prédikáció hangján, nem 
elbeszélőleg szőjjük be imádságainkba, hanem második sze-
mélyben mindig Istenhez szólunk és imádkozunk, mindent, 
a mi az elhunyttal életében és halálában történt, Isten ke-
gyelmének, dicsőségének, hatalmának fényében, δ hozzá be-
szélve tüntetvén elő. Igen sok halotti imádságunknak az a 
baja, hogy az imádságirás azon egyszerű, de föltétlenül meg-
tartandó szabályáról, hogy abban mindig Istenhez kell be-
szélni, elfeledkezik, s a helyett, hogy δ hozzá beszólne, el-
mélkedik, bölcselkedik és prédikál s a magasságos Isten 
trónja elől le-leszállitja a buzgólkodni vágyó lelket az emberi 
gondolatok világának légkörébe. 

Az imádsággal végzett szertartás menete már termé-
szetesen csak a következő lehet: 

1. Egy vers eléneklése; 
2. Előfohász; 
3. Imádság; 
4. Úri imádság ; 
5. Egy vers éneklése. 
Magától értendő dolognak tartom, hogy az olyan teme-

tésnél, melyet egyszerűen csak imádsággal végezünk, ennek 
az imádságnak hosszabbnak kell lennie, mint a milyet az 
egyházi beszéddel vagy oratióval végzett temetésnél kell 
tartanunk. 

S ezzel eljutottam kitűzött feladatom végéhez. Mint első 
cikkemben mondottam, én nem tartom azt szükségesnek, 
hogy a felsoroltakon kivül való istentiszteleti szertartásainkra 
nézve is keresztülvigyük az egységesítés elvét. Én azt 
hiszem, hogy ha az elmondottak szerint állapítaná 
meg zsinatunk az egysóges liturgiát, lényegében igazabb, 
formáiban egyöntetűbb, hatásában fölemelöbb lenne hazai 
evang. reformált egyházunk istentisztelete, mint a milyen az 
mostan ; közelebb lépnénk általa egymáshoz s a testvérszi-
vek egybehangzó áhítata jobban, lelkileg is jobban egybe-
kapcsolná így egyházunk tagjait, s közelebb jutnánk a 
szentek amaz áhított egyességéhez is, hol az egy akol és 
egy pásztor szent országának ünnepi lakomáján oly jó és 
gyönyörűséges az atyafiaknak együttes vigadozásuk. 

Csiky Lajos. 



Fordításrészletek Jesajásból. 
1. I. 2—17. 

2. Halljad te ég és figyelj föld, mert Jahve szól: 
„Fiakat tettem nagygyá és dicsővé — de ők elszakadtak 

tőlem. 
3. Ismeri az ökör gazdáját s a szamár urának jászlát, 

Izráel nem ismeri, népem nem akarja megórtni". 
4. Hah vétkes nemzet, bűnterhelte népség, 

Gazok fajzatja, megromlott fiak! 
Elhagyják Jahvót, megvetik Izráel szentjót, 
Visszafelé elfordulnak. 

5. Hová lehet még ütni titeket, kik folytonosan elpártoltok? 
Az egész fej beteg s az egész szív senyved. 

6. A talptól fel a fejtetőig nincs rajta ép hely, 
Seb s daganat és friss ütés, 
Mit ki nem nyomtak, be nem kötöttek, sem olajjal nem 

lágyítottak. 
7. Országtok pusztaság, városaitok tűzzel felégetve, 

Földeteket szemetek láttára — idegenek emésztik azt 
És pusztaság mint Sodom1) felfordulása. 

8. És megmaradt a lány Cion, mint gunyhó kinn a szőlő-
kertben, 

Mint éji őrhely ugorkaföldön, mint ostromlott város. 
9. Ha nem hagyott vón' Jahve Cebaoth nekünk egy kevés 

maradékot, 
Olyanok lennénk mint Sodom, Gomorrához hasonlítnánk. 

10. Halljátok Jahvénak szavát, Sodom vezéri, 
Figyeljetek Istenünk thórájára, Gomorra népe. 

11. Minek nékem sok áldozattok? azt mondja Jahve. 
Jóllaktam a kosáldozattal ós hízó barmok kövérével 
És tulkok vérét s bárányokét ós bakokét ón nem óhajtom. 

12. Ha eljöttök szemlélni arcom, ki kivánja ezt kezetekből ? 
Előudvarimat taposni, 

' ) Zarim helyett. 
Theol. Smklap . I I I . ÍYf. 22 
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13. Ne folytassátok, ajándokot adni! 
Az áldozás semmit sem érő, undokság nékem. 
Újhold és sabbath, gyűlésre hívás, 
Nem tudok nézni vétket s ünnepelést. 

14. Ujlioldaitokat ős ünnepeiteket gyűlöli lelkem, 
Teherré lőnek rajtam, hordozni meguntam. 

15. Ha kinyújtjátok kezeteket, szemeimet eltakarom, 
Ha még oly sok az imádságtok, én még se hallom. 
Kezeitek vérrel teltek. 

16. Mosdjatok, tisztuljatok meg! tetteitek gonoszságát vegyé-
tek el szemem elől! 

Hagyjatok fel rosszat tenni, 
17. Tanuljatok jót cselekedni! 

Kutassátok mi a jogos, a zsarnokot fékezzétek, 
Oltalmazzátok az árvát, védjétek az özvegyeket! 

2. II. 1 1 - 1 7 

11. S alacsony leszen akkor az emberi dölyf, 
A férfi kevélység mélyre leszáll, 
Csak Jahve magába' dicső e napon.4) 

12. Mert Jahve Cebaoth napja készenlétben 
Minden büszkélkedő s magas ellenében, 
Minden emelkedett s pompás'1) ellenében ; 

13. A Libanon minden magas cédrusfája 
S Básán minden büszke4) tölgye ellenében ; 

14. Minden nagy hegy ellen, 
S minden emelkedett halom ellenében ; 

15. Minden kimagasló torony ellenében, 
S minden erődítmény fala ellenében; 

16. Minden hajó ellen, mi Tarsisba jár el, 
S minden nagyértékű szobor ellenében: 

17. S alacsony leszen akkor az emberi dölyf, 
A férfi kevélység mélyre leszáll, 
Csak Jahve magába' dicső e napon. 

3. XL. ι_π. 
1. Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet! 

Szól a ti Istentek. 
2. Értessétek meg Jerusálemmel 

a) V. ö. v. 17. — s) Az értelmetlen safel helyett. — 4) A második jelző 
a második stichosba tartozik. 
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És hirdessétek neki, 
Hogy letelt robotja, 
Hogy leróva bűne, 
Hogy kapott immár Jahvétól kétszeres büntetést 
Az ő összes vétkeiért. 

3. Hallga! valaki kiált: 
„A sivatagban készítsétek el Jahve út já t , 
Egyengessetek a pusztában országutat a mi Istenünknek! 

4. Minden mélyedés emelkedjék fel, 
S minden hegy és halom sülyedjen le, 
S a hepehupás síksággá válik 
S a szakadékok sima völgygyé: 

5. S feltárul akkor Jahve dicsősége 
S minden mi hús majd látja együtt, 
Mert Jahve szája szólott". 

6. Hallga! valaki szól: Prédikálj! 
Erre azt mondtam :5) Mit prédikáljak ? 
„Minden hús fű 
És minden ékessége olyan, mint a mező virága. 

7. Elszárad a fű, elhervad a virág, 
Ha Jahve szele fú reája. 
Igen, csak fű a nép. 

8. Elszárad a fű, elhervad a virág, 
De a mi Istenünk szava megáll mindörökké!" 

9. Egy magas hegyre menjetek fel, 
Cion hírnökei. 
Kiáltsatok teljes erővel, 
Jerusálem hírnökei, 
Kiáltsatok, ne féljetek, 
Jelentsétek Juda városainak: 
„Itt jön μ ti Istentek!" 

10. íme az Úr Jahve hatalmas úrként jő, 
Karja uralkodva ő számára, 
íme jutalma vele van 
S megfizetése ő előtte. 

11. Mint pásztor nyáját legelteti, 
Karjába gyűjt i a bárányokat, 
S keblén hordja. 
A szoptatókat vezetgeti. 

Hornyánszky Aladár. 

6) Az első személy olvasandó. 
22 



Könyvismertetés. 

Jézus szenvedése. (Az utolsó nap története.) irta: Korén Pál 
békéscsabai ev. lelkész. Ára: 5 kor. 1903. 

Ha egy ev. lelkész hosszú esztendőkön át legjobb tehetsége 
szerint az Úr szent igéjét hirdette s buzgalmának kevés ered-
ményét látja, az a tudat vigasztalja őt, hogy a hintett mag ki 
fog kelni s gyümölcsét majd a jövendő látja. De ez a tapasztalat 
egyszersmind azt a gondolatot is felkelti benne, vájjon munkáját 
még tökéletesebben nem végezhetné-e ? A legjobb eszköz arra 
nézve, hogy önnönmagunkat megítélhessük, az, ha másokat figye-
lünk meg munkájukban. Kevés alkalmunk van másokat meg-
hallgatni, mert vasárnaponként el vagyunk foglalva, de mások 
munkáit olvashatjuk és tanulmányozhatjuk. Igaz ugyan, hogy a 
magyar homilétikai irodalom nagyon szegény, és csak oly köny-
veket irnak ős vesznek, a melyek majdnem szőrül- szóra felhasz-
nálhatók s ennélfogva a lustaságnak előmozdítói; de akadnak 
olyan munkák is, a melyeket mindenki haszonnal tanulmányozhat 
és belőlük ujabb helyes eszmeirányitást nyerhet Isten igéjének 
hirdetésére. Előttünk fekszik Korén Pál „Jézus szenvedése" című 
munkája. Korén Pál lelkész, ki nagy gyülekezet élén áll, nagyobb 
körökben ismeretes tankönyvei és homilétikai iratai révén, me-
lyekkel egyetemes egyházának kíván szolgálatokat tenni. Szorgal-
ma elismerésre méltó s annak más kis egyházközségek élén álló 
lelkészeket is arra kellene buzdítani, hogy talentumaikat el ne 
ássák, hanem irodalmi téren is működjenek. Emii tett könyv nem 
nyújt egyházi beszédeket, sem homiliákat, hanem Krisztus 
kínszenvedése történetét magyarázza versről-versre, mely ma-
gyarázatok valószínűleg böjtben tartott bibliaórákon kelet-
keztek. A szerző a szenvedés történetét a négy evangélista elő-
adása alapján állítja össze, az elárultatástól és Krisztus lábmo-
sásának idejétől a sirbatételig; úgyszintén Krisztus utolsó beszé-
deit János szerint is szórul szóra fejti ki exegetikailag és magya-
rázza épületesen. Kívánatos volna, hogy minden egyházközségben 
tartsanak ilyen módon bibliai magyarázatokat. Be akarjuk vallani, 
hogy örömünk van e könyvön, mert tiszta biblikus szellem lengi 
át és mert dogmatikailag positiv. Hivő szívből fakad, mely a mi 
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ev. ker. egyházunk üdvtényeihez ragaszkodik s épen azért e 
könyv hivő szívben igazi visszhangra fog találni. Nem akarunk 
ez alkalommal esetleges exegetikai hibákat keresni, hanem a 
könyvnek csak egy különös tulajdonságára kívánunk megjegyzést 
tenni. 

A szerző nemcsak e könyvében, hanem egyéb vallásos ira-
taiban és tankönyveiben is szeret allegóriákat alkalmazni, de 
oly mértékben, hogy majdnem sok a jóból. Tagadhatatlan, hogy 
az allegóriának megvan a maga jogosultsága az egyházi beszé-
dekben, melyekben mindig is alkalmazták. Különösen a XVII. 
században. Későbben e szokás a képeknek oly játékává fajult, 
hogy nem lelki épülést, hanem ellenszenvet keltett. Mindnyájan 
használjuk egyházi beszédeinkben az allegóriákat: Jézus Jeru-
zsálembe való bemenetele jelenti bevonulását sziveinkbe és 
egyházközségeinkbe; az 5000 ember megvendégelését gyülekeze-
tünknek Isten igéjével való táplálására magyarázzuk, kyrenei 
Simon példaképül szolgál mindazoknak, akik Krisztus után 
viszik a keresztet stb. Ha azonban egyik kép a másikat, egyik 
hasonlat a másikat követi, akkor elkedvetlenedünk és kifáradunk. 
Szükség van a világos, oktató beszédre. Nem szabad Hyperius 
szavairól megfeledkeznünk: „Nec ego tironi auctor esse velim, 
ut in effigiendis allegoriis multum se fatiget." 

A szerző, kinek élénk fantáziája van és gyakran igen sike-
rült allegóriákat használ, itt-ott elveti a sulykot, minek folytán 
képei ízléstelenekké és túlzottakká válnak. így Krisztus föifeszi-
tetéséről ily módon beszél: „Azután lábaiba verték a szögeket és 
ezzel megnyílt az a négy szent seb, mely mindmegannyi ablak, 
melyen át a mennyei Atya szivébe tekinthetünk s olvashatjuk 
benne azt, hogy úgy szerette Isten e világot, hogy érette egyszülött 
Fiát adta. Ε sebekből megeredt az uj Édennek ama négy folyama, 
mely öntözi, élteti a menynek földi kertjét: a keresztyén egyházat. 
Ε folyamokból képződött a Vérnek az a vörös tengere, melyen 
át vezet az út Kanaánba." Vagy más helyen : „S vevék a Jézus 
köntösét is. A köntös azon ruha volt, melyet Jézus a köpeny 
alatt viselt. Fehér vászonból készített, a zsidó főpap által a nagy 
engesztelési napon viselt öltözethez hasonló ruha volt ez. Jézus-
nak földön létekor lelke is két ruhát viselt. A felső az ékesszólás 
és csodatevés kápráztató öltözete volt, azonban ez alatt látható 
volt a legtisztább alázatnak és legszentebb engedelmességnek 
igénytelen ruhája. Ezt sok szem vizsgálta. De még a pokol sem 
fedezhetett fel rajta semmi foltot". 

A leírásokat illetőleg a szerző igen kevés előismeretet 
tételez föl hallgatóiról. Keresztényileg képzett embernek fölösleges 
ily részleteket felsorolni. Pl: „Szomjúhozom" e szót úgy magya-
rázza a szerző: „Közönségesen a munka, a fáradság, a hőség, a 
láz, az izzadás, a vérvesztés okozza a szomjúságot. Fenforogtak-e 
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a szomjúságnak mind ezen okai Jézusnál az ő halála napján? 
A getsemanei küzdelem; az Annásnál, Kaifásnál, Pilátusnál, He-
rodesnél szenvedett zaklatás, verés; a testét elboritó sebekből 
eredő szörnyű vérveszteség; a nehéz golgotai ú t ; a kereszten 
elszenvedett 6 órai kín; a forró égalj égető dőli napsugarai 
által okozott gyötrelem; a teljes kimerültség és a minden kínok-
nál is nagyobb lelki küzdelem volt a kiállhatatlan szomjúságnak 
természetes oka. Bizony elmondhatta ez a gazdag is: „Gyötret-
tetem _e lángban!" 

Általánosan ismert dolgokat ismételni nem szükséges. Tan-
könyveiben, midőn egy második kiadás vált szükségessé, akkor 
nem bővített, hanem — és pedig bölcsen — rövidített kiadást ren-
dezett sajtó alá. Ε munkánál is azt mondhatnók, hogy új kiadás 
megjelenése esetén sok részlet kimaradhatna, anélkül, hogy az 
általános jó benyomás ezáltal szenvedne. A magyarázatok bizonyára 
nem a lelkésznek — kinek mélyebben kell a lényegbe hatolnia 
— hanem az otthon is épülni óhajtó egyházközségeknek vannak 
szánva, ezért azon nézeten vagyunk, hogy e mű a valódi keresz-
tyén szellem terjedését fogja előmozdítani ős a keresztyén hitet 
megerősíteni. 

A külső kiállítás jó, a nyomás nagy ős könnyen olvasható. 

Kiss Adám. Egyházi beszédeiből. Új kiadás, kiadja: Sz. Kiss 
Károly nagyigmándi ev. ref. lelkész. Budapest 1905. Kókai Lajos 
könyvkereskedése. 

Mig az előbb megbírált könyv tisztán evangelikus, addig a jelen 
munka igazán református szellemű. Az újabb kiadó, úgylátszik fia 
vagy rokona a szerzőnek, már az előszóban nagyon is dicsőri a 
szerzőt, s ezáltal a kritikának mintegy útját akarja vágni. A 
református egyház szelleme, a mely az egyházi esztendő beosz-
tásáról és a perikopák kényszeréről hallani sem akar, már a 
szöveg megválasztásában nyilatkozik. Az alapigék fölváltva az ó-
és új-testamentomból vannak véve. Sokszor csak egy rövid szó, 
mely inkább csak jelige, szolgál az egyházi beszéd alapjául. A 
thematák helyesen összefoglalják a szöveget és világosak, a dis-
positio logikus és könnyen megtartható. Ε beszédek gyűjteményét 
legátusok számára való munkának szeretném nevezni. A ref. 
egyházban ugyanis a különös szokás uralkodik, hogy a theologu-
sokat nagy ünnepek idején az egyházközségekbe küldik prédi-
kálni, sőt még kezdőket is küldenek ki, akik homiletikát nem 
is tanultak és kevés exegetikát űztek. Fiamnak is, ki a 
theologia első évfolyamát Debrecenben végezte, gyülekezetekbe 
kellett mennie és természetesen nem saját, hanem idegen beszé-
det tartott, ha jól emlékszem azt, melyet már sokan elmondottak 
azon thema felett: „Isten gondot visel". Nem tudom, mely 
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beszédgyüjteménybó'l való. A fentebb emiitett beszédeket a legá-
tusok sokat fogják forgatni, mert valamennyi gyakorlati értékű, 
könnyen emlékelhető, s minthogy rövidek, néha csak vázlatszerűek, 
könnyen kibó'vithetó'k szép közmondatok által, a miben ref. test-
véreink valódi mesterek. A mi a munka tartalmát és szellemét 
illeti, annak olvasása által a XVIII. század II.-ik felébe helyezte-
tünk, az egészséges rationalismus korszakába. Az orthodoxia 
időszaka után bekövetkezett a fölvilágosodás kora, a midőn 
a symbolikus könyvekben megerősödött tanításokat félretolták 
s a természetes vallást szerették művelni. A prédikációban 
ez a törekvés úgy nyilatkozott, hogy a beszéd főtartalmává Isten-
nek a természetből való megismerését tették és a természetes 
erkölcsi törvényt hangsúlyozták. Wolf bölcsész irányt adott, 
hogyan kell a filozófiának és theologiának kezet fogva egy uton 
haladnia és Mossheim theologus „Anweisung erbaulich zu predigen" 
1765 cimű munkájában az egyházi beszéd főcéljává tette a lelki 
épülést, és ezt ilymódon határozta meg: általa első sorban az 
értelem világosittassék föl, másodszor az akarat megindittassék 
és irányoztassék. Ezért az egyházi beszédben első sorban helyes 
definitiók szükségesek, másodszor meggyőző argumentumok s végül 
feladata a beszédnek a hallgatók szivét meginditani. Mossheim 
receptusa szerint vannak a jelzett beszédek készítve. A nagy üdv-
tények nem jutnak érvényre, ellenben a nagy ünnepeken a hallgat óság 
jó erkölcsi tanításokban részesül. Pl. a nagypénteki beszéd szövege — 
Filip. 2, 5_8— alapján a prédikáció témája: „Semmit sem lehet 
ragadománynak állítani," a dispositio pedig: „Nem szabad az 
embereknek pénzükkel, eszükkel, becsületükkel és egészségükkel 
dicsekedni." Az áldozócsütörtöki beszéd témája: — Lukács 18, 
J4. alapján. — : Felmagasztal az alázatosság, mert 1.) fogyatko-
zásainkat kipótolja, 2.) jó tulajdonságainknak igazi becsét meg-
adja, 3.) tökéletesedésünket előmozdítja. 

Még egy két érdekes dispositiót közlünk: Az alapige Filippi 
2, 2. alapján az emberséges haszonkeresésről szól. Van henye, 
fukar, álnok és tisztességes haszonkereső, kiki a maga természe-
téhez képest igy szólván szivéhez: 1. Minek nekem, csak másnak 
legyen. 2. Minek másnak, csak nekem legyen. 3. Nekem nincs, 
másnak se legyen. 4. Nekem is van, másnak is legyen. I. Korinth. 
1, ,8 alapján szól a keresztről való tudományról: 1. Erősekké 
tesz hatalom nélkül, 2. Nagyokká földi fény nélkül, 3. Gazdagokká 
pénz nélkül. II. Korinth. 5, 4. 8 . 1 0 . alapján életszabályokat ad: 1. 
Légy szegény a gazdagságban, gazdag a szegénységben, 2. Légy 
a megaláztatásban erőslelkü, alázatos a dicsőségben. 3. Légy 
derült elméjű a szenvedésekben, mérsékelt az örömben. 

A könyv kiállítása megfelelő, ára magas, 13 ív 5 korona. 
Modor. Hollerung Károly, iőesperes. 
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Pál: Levél a római keresztyénekhez. Görögből fordította 
Kecskeméthy István. Kiadja a Bethánia-egylet. Budapest, 1904. 
Ára 10 fillér. 

A budapesti Bethánia-egyletnek ez a második füzete, a mely-
lyel Kecskeméthy István új fordításában az Újszövetség egyes 
részeit a nép közé viszi. Maga a szándék és a törekvés nemcsak 
nemes, hanem helyes, időszerű is. De ha valahol, úgy éppen 
ennek a megvalósításánál lett volna szükséges első sorban szem 
előtt tartani azt az elvet, hogy a megszokottat lehetőleg meg 
ne bolygassuk. Arra a célra, a melyet e kiadványokkal a Bet-
hánia-egylet tart szem előtt, feltétlenül helyesebb lett volna, 
a közkézen forgó Károli-féle fordításnak átnézetes kiadása, 
mint egy teljesen új fordításé. Márk evangéliománál ez a köve-
telmény az anyag természete miatt nem volt annyira szem-
beötlő, mint a római levélnél, a mely új alakjában mintha 
nem is az volna, a melyet Károli fordított le. Ez az eltérés azon-
ban semmikép sem szolgál Kecskeméthy fordításának hátrányára, 
csak éppen a Bethánia-egylet céljaival nem vág össze mindenben. 

A mit a fordításról a Márk evangéliománál mondottam, 
nagyobb részben egyszerűen itt is megismételhetem. Az anyag 
címezett szakaszokra való osztása feltétlenül helyes, de a cimek 
sokszor nem találóak. így pl. mindjárt a második cim : Apostoli 
készség lapos és minden jellemző erő nélkül szűkölködik. Sokkal 
megfelelőbb lett volna ez: Az apostol szándéka. Vagy valami 
hasonló. Nem tetszetősök az ilyesféle felírások: A pogányok tör 
vény nélkül vétkeztek. A zsidók törvény alatt vétkeztek. Helyesebbnek 
tartanám igy: A pogányok — a zsidók bűnössége. Annál inkább, 
mert a következő szakasz cime igy hangzik: A zsidók előnye. De 
mert erről szól még a 9-ik vers is, teljesen szükségtelen ez a 
cim: A fődologban nincs különbség. Senkisem idvezülhet cselekede-
tekből. Az ilyen feliratok szinte kellemetlenül hatnak, mert már 
a magyarázatnak a színezetét viselik magukon, holott csak 
cég szerepük van. Az idvezül, régies formát a nép sem igen 
használja már többé. Idv-ről senki se beszél s az idvezülés is 
leginkább csak némely r. kath. vidéken használatos. Szemelvényül 
legyen elég ennyi arra nézve, hogy a szakaszok feliratai nem 
igen sikerültek. 

A fordítás egészben véve gondos, szakavatott kéz munkája 
ugyan, de azért, mint minden emberi alkotásban, ebben is van-
nak tévedések. Szolgáljon a fordítás értékének megítélésére az 
első fejezet átnézése. 

1. χλψος α/ιοστολος, Kecskeméthy szerint hivatalos küldött. 
Mint a két szót tévesen fordítja, mert az eredetinek csak ez a 
kitétel felel meg: elhívott, vagy meghívott apostol. A hivatalos 
egészen mást jelent, mint az elhívott. Az apostol szót pedig 
küldöttel helyettesíteni nem tartom szerencsés gondolatnak, nem-
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csak azért, mert már a vérünkbe ment ennek a használata, 
annyira, hogy az apostoloskodás egészen közönséges szóvá lett, 
hanem azért sem, mert Pál apostol helyett nagyon színtelen 
a Pál küldött kitétel. Ezt maga Kecskeméthy is érzi, mert a 
címezésben nem azt írja, hogy„küldötti üdvözlet, küldötti készség," 
hanem egészen helyesen igy: „apostoli üdvözlet, apostoli készség." 
A levél szövegében is megtartja az apostoloskodás szót. De hát 
akkor minek ez az egy helyen való purismus ? Az apostol magyar 
szóval való felcserélése éppen olyan visszás, mint az evangéliomé. 
Itt van mindjárt ez a kitétel: „a ki Isten örömizenetére van ki-
választva." Mennyivel szebb és jellemzőbb itt az evangéliom 
szó ! Az evangéliom e felcserélése az oka annak is, hogy a külön-
ben oly erőteljes 15. v. teljesen ellapul és színtelenné válik : 
„Igy részemről kész vagyok nektek is rómabelieknek örömhírt 
hirdetni." Vagy tessék mérlegelni e két kifejezés erőbeli mértékét: 
„Mert nem szégyenlem az evangéliomot" és „Mert nem szégyen-
lem az örömhírt!" Az ilyen általánosan és egyformán ismert 
szavakat én nem változtatnám meg. 

2. Ide tartozik a látnók szó is. Ε helyett is megtartanám a 
próféta szót, nemcsak azért, mert a próféta fogalmával mindenki 
tisztában van s maga a nép is használja egymásról is, hanem 
azért is, mert a prófétaságot a íátnokság nem fedi s igy a 
magyarázónak alkalma van kitérni a prófétaság hivatásának a 
maga valóságában való kifejtésére. — A szent írásokban helyett 
jobb és jellemzőbb volna talán a szent iratokban, de azért igy is 
megállhat. 

3—4. Ezt a két verset bízvást mondhatnók crux theologo-
rumnak. A fordítás mindig az értelmezés gyümölcse, s hogy 
mennyire eltérően fogják fel ezt a két verset, arra nézve álljon 
itt néhány eltérő fordítás. 

Károli: Pál, J. Kr. szolgája, hivatala szerint apostol, válasz-
tatott az Isten evangyéliomának prédikálására, melyet régen meg-
ígért vala az ő prófétai által a szent Írásokban az ő Fia felöl, 
(ki a Dávidnak magvából lett test szerint, megbizonyíttatott hatal-
masan Isten Fiának lenni a szentelő lélek szerint, a halálból való 
feltámadásnak általa) t. i. a mi Urunk J. Kr. felöl. 

Káldy: Pál. a J. Kr. szolgálja, hivattatott apostol, válasz-
tatott az Isten evangyéliomára, melyet előbb megígért volt az ő 
prófétái által a szent írásokban az ő Fia felöl, ki a Dávid mag-
vából született neki test szerint, ki eleve Isten Fiává rendeltetett 
hatalmasságban, a megszentelésnek lelke szerint a mi Urunk J. 
Kr. halottaiból való feltámadásából. 

Torkos: Pál, a J. Kr. szolgája, hivatalos apostol, elválasz-
tatott az Isten evangyéliomának hirdetésére, melyet előre megígért 
az ő prófétái által a szent Írásokban az ő Fia felöl, a ki a Dá-
vidnak házából származott test szerint és hatalmasan megbizo-

Theol. Szaklap. ΙΠ. irt. 23 
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nyittatott, hogy Isten Fia legyen a megszentelésnek lelke szerint, a 
halottaknak feltámadása által, a mi Urunk J. Kr. 

Kámory: Pál, J. Kr. szolgája, hivatott apostol, kiválasztva 
az Isten evangyéliomára, melyet előre igért vala prófétái által a 
szent iratokban Fiáról, a ki a Dávid magvából született test 
szerint, rendeltetett hatályosan Isten Fiának szellemleg, mely szent-
séges vala, — a halálból való feltámadás által, — a mi Urunk, 
J. Kr. felöl. 

Masznyik: Pál, Kr. J. szolgája, külön meghívott apostol 
Isten evangyélioma ügyében, melyet eleve meghirdetett prófétái 
által szent írásokban Fiáról, ki test szerint Dávid magvából ere-
dett, Isten Fiának megbizonyíttatott erőben a szentségnek szelle-
me szerint holtak feltámadásával, a mi Urunk J. Kr.-ról. 

Kecskeméthy: Pál, J. Kr. szolgája, hivatalos küldött, a ki 
Isten örömizenetére van kiválasztva, a melyet előre hirül adott 
az ő látnokai által a szent írásokban az ő Fiai felöl, a ki Dávid 
magvából lett test szerint, a kiről a halálból való feltámadás 
folytán hatalommal megállapittatott, hogy Isten Fia szentség 
lelke szerint, a mi Urunk J. Kr. felöl. 

Luther: Paulus, ein Knecht J. Chr., berufen zum Apostel, 
ausgesondert zu predigen das Ev. Gottes, welches er zuvor ver-
heiszen hat durch seine Profeten in der heiligen Schrift, von sei-
nem Sohne, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem 
Fleisch, und kräftiglich erwiesen ein Sohn Gottes nach dem Geist, 
der da heiliget, seit der Zeit er auferstanden ist von den 
Todten. 

Jülicher: Paulus, Knecht Chr. J., durch Berufung Apostel, 
ausgesondert für das Ev. Gottes, das Gott voraus verheiszen hat 
durch seine Profeten in den heiligen Schriften, das Ev. von Sei-
nem Sohn, geboren aus Davids Nachkommen, dem Fleische nach, 
dann aber erhoben zum machtvollen Gottessohn dem heiligen 
Geiste nach infolge seiner Auferstehung von den Toden. 

Ε néhány szemelvény is mutatja, mily eltérően fogják fel 
és fordítják ezt a bekezdő négy verset, de különösen a 3—4-et. 
Az 1—2 versekre már fentebb megtettem észrevételeimet, most 
hát csak a 3—4. versekkel foglalkozom. 

Bizonyos, hogy itt párhuzamos gondolatokkal és kifejezé-
sekkel van dolgunk. ν.ατα σαρ/.α é s ν.ατα ηνενμα άγιωΰννης, t ovábbá 
a του γενομενου νιου és a τον ορισθέντος νιου, n e m k ü l ö n b e n az ex 
σπέρματος ζ/ανειό és az εξ άναστααεως νεκρών p á r h u z a m o s kitételek. 
De mind νιος ϋεον-τΆ vonatkoznak. Α legnagyobb nehézséget az 
έν δυνάμει okozza. Ezt vagy az előtte álló νιος ^eot-val vagy a 
ορισθέντος szóval kötik össze. Az értelmezés csak ez utóbbit 
igazolja. 

A hely értelme ugyanis más nem lehet, mint az, hogy Jézus, 
a kit mi Urnák, Megváltónak vallunk, testileg leszármazását illetői 



Könyvismertetés. 3 3 9 

a Dávid rendes sarjadéka, a kinek az istenfiúsága nem a testi 
származás különlegességében gyökerezik. Más dolog volt az, a 
mi őt Isten Fiának igazolta. Mert a όριζειν itt nem eleve elren-
delést, hanem megállapítást, igazolást, konstatálást jelent. Ebben 
azonban természetszerűleg benne rejlik az is, hogy nem most 
lett azzá, a minek bizonyult, hanem annak bizonyult, a mi tény-
leg már előbb is volt. Bizonyos események és körülmények iga-
zolták hát, hogy Jézus csakugyan Isten Fia volt. Nevezetesen 
meg volt benne a szentség lelke, a melynél fogva a többi em-
bertől eltérően megmaradt teljesen és egészen az Isten iránt 
való hűségben, el tudta kerülni a vétket, az eltántorodást, testben-
lélekben mindig csak az volt, a minek az Isten az embert al-
kotta : ártatlan, igaz, tiszta, szent. Ez az istenfiúság mivolta. S 
hogy Jézus csakugyan ez az istenfia volt a szentség lelke szerint, 
azt a feltámadás tényéből mindenki világosan megállapíthatta. 
Mert a halálnak csak a bűnön és a bűn miatt van ereje. A tisz-
ta, a szent örökkévaló. Jézus szent volt, tehát el nem múlhatott, 
fel kellett támadnia. S fel is támadott. A feltámadásból bizonyult 
bát Jézus Isten Fiának. 

Most jön az εν δυνάμει értékesítése. A mint a fordítások 
mutatják, mindenki a legközönségesebb értelmét veszi a δυναμις 
szónak. De akkor sem lehet „hatalmasan" vagy éppen „hatalom-
mal" szóval fordítani. Az εν vagy azt az elemet, közeget jelöli 
meg, a melyben a megállapítás történt, s akkor in virtute, erőben, 
erőnyilvánulásban szóval adandó vissza. Az erőnyilvánulás pedig 
abban állott, hogy a legnagyobb ellenséget, a halált győzte meg. 
Vagy pedig egy fogalomnak kell a két szót vennünk és az εν 
δυνάμει másik alapjelentését: a lényegében, valósága, mivolta 
szerint, igazában, valósággal kitételekkel fordítani. Sőt megáll-
hatna az is, ha igy adnók vissza: csodamód, csodásan. 

Ez alapon a fordítás igy hangzik : Pál, J. Kr. szolgája, 
meghívott apostol, kiválasztva az Isten evangéliomára, melyet 
prófétái által szent iratokban előre megígért az ő Fia felöl, ki 
test szerint Dávid magvából lett, de a szentség lelke szerint a 
feltámadásból valósággal Isten fiának bizonyult. 

5. „Hívő engedelmességre minden pogányok között az ő 
nevéért." Ennek az az értelme, hogy Pál azért vette a kegyelmet 
és az apostolságot, hogy a mikor a pogányok között forgolódik, 
mindig a hivő engedelmességét tanúsítsa a Kr. nevéért. Az ere-
deti szöveg azonban azt mondja, hogy a kegyelmet és az apos-
tolságot a hívő engedelmességnek, vagyis a hitből fakadó, a 
hiten álló engedelmességnek felkeltése érdekében nyerte. Igy kell 
hát fordítani: kegyelmet és apostolságot vettünk, hogy ez ő 
nevének dicsőségére a hitengedelmességet az összes pogányok 
között felkeltsük. 

9. Nem „evangéliomával," hanem evangéliomában t. i. for-
23* 
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golódván μνε'ιαν ποιέϊν nem emlegetni, hanem megemlékezni, 
rágondolni. 

15. Έλληαίν τε v.ai βαρβάροις helyesen volna „müveitek-
nek és műveletleneknek" szavakkal fordítva, ha ott nem állana 
folytatásakép a másik pár szó „bölcseknek és értelmetleneknek." 
Ez az értelmi osztályozás azt mutatja, hogy az előzó' osztályozás 
néprajzi és igy ki kell tennünk az alapjelentést: Görögöknek és 
barbároknak, vagy nem görögöknek. 

A 16. és 17. versek felirata nem találó. „Az örömhír tar-
talma" helyett csak ez állhat: Az evangéliom jelentó'sége, vagy 
mivolta. 

17. „Mert Isten igazsága abban nyilatkozik meg hit által 
hitre" kifejezés helyett jobb volna ez: „Mert abban tárul fel az 
Isten igazsága hitből hitté." 

18. ασέβεια valamivel több az egyszerű vallástalanságnál, s 
igy legjobb az általánosan elfogadott jelentését megtartani: 
istentelenség. 

20. τά αόρατα αντον nem azt jelenti, hogy az ő láthatatlan 
dolgai, hanem azok a tulajdonságok, a melyek benne láthatat-
lanok, s a melyek meg is vannak nevezve: hatalma, istensége. 

21. Ebben a formájában nagyon nehézkes, át kellene alakí-
tani. έματαιώΰησαν nem hiábavalókká lettek, hanem esztelenkedtek. 

23. Itt tömörebb lehetne a fordítás. 
A 29—31. versekben a bűnök felsorolásában teljesen sike-

rült a jellemző szavak feltalálása. 

Raffay Sándor. 

Értesítés. 
Az Újszövetségi apokrifusok előfizetőinek és mind-

azoknak, a kik e hézagpótló m u n k a iránt érdeklődnek, 
szíves tudomásukra hozom, hogy a munka ez év kará-
csonyára feltétlenül megjelenik. Minthogy pedig bolti ára 
6 korona lesz, újólag tisztelettel felhívom az érdeklődő-
ket, hogy arra előfizetni szíveskedjenek. Az előfizetést 
4 koronával f. évi október hó végéig elfogadom. Már most 
tuda tom azt is, hogy a ki az előfizetést előre be nem 
küldi, annak a munká t utánvéttel küldöm meg. 

Pozsony, 1905. október 1. 

R a f f a y S á n d o r , 
theol. akad. tanár. 


